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Muutokseen valmistautumista
Kevät on tullut lopullisesti tänne. Jo monena päivänä on ollut yli 20 asteen
lämpötiloja. Luonto vihertää ja uutta syntyy. Paljon uutta on odotettavissa
myös työasioissa, eikä vähiten toimiston muuton myötä. Meillä oli kaksipäiväinen muutosretriitti eli työpaja, jossa opeteltiin käsittelemään muutosprosesseja. Se oli monipuolinen ja saimme työyhteisönä keskustella asiasta. Jaoimme ilojamme ja surujamme.
Saamme säännöllisesti päivityksiä asioiden etenemisestä Kyproksella sekä
myös käytännön järjestelyistä Wienin päässä. Asia koskee kaikkia, vähintään
siinä mielessä, että jokaisen on hoidettava oma työtilansa tyhjäksi itse tai ainakin merkitsemällä mikä tavara on menossa minnekin.
Syyrian tilannekin mietityttää, käydäänhän sotaa aivan Kyproksen tuntumassa
ja osa sotalaivoistakin lähti Kyproksen satamista.
Kirkossa

Blogimme

Rukousaiheeksi:
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•
•
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•

Kiitos Eevan onnistuneesta
polvileikkauksesta
Kiitos hyvästä huolenpidosta
matkoilla ja koko elämässä
Toimiston muutto ja kotitoimistojärjestelyt
Viisautta tuleviin työhaasteisiin
Tytärtemme Bean ja Tian
opiskelu, työt ja elämä
Bean ja Juhanan hääjärjestelyt
Eevan ja Turkin koordinaattorin matka Suomeen

Operointikeskus

Käymme kahdessa kirkossa, suomalaisessa ja kansainvälisessä. Kansainvälisessä on tullut hankala ongelma siitä, että se on tunnustustenvälinen. Kirkkolain mukaan pitäisi kuulua johonkin valtion hyväksymään tunnustuskuntaan.
Nyt siis pohditaan, jätetäänkö tilanne tällaiseksi ja katsomme mihin se johtaa, vai menemmekö enemmän reformoidun kirkon siipien alle ja mahdollisesti menetämme ekumeniaamme.
Partnerikonferenssi
Tämänvuotinen yhteistyökumppanikonferenssi pidettiin tavan mukaan Bratislavassa. Nuorten kollegoiden kädenjälki näkyi ajankohtaisena sisältönä ja dynaamisena otteena tapahtumissa. Tietyllä tavalla tuntui haikealta, koska
tämä saattoi olla viimeinen partnerikonferenssimme, riippuen ensi vuoden
kotimaanjakson pituudesta. Eläköitymisvuotemme on näillä näkymin 2020.
Pidimme teknisen osaston asioita, palvelualustaamme ja mobiilisovelluksia,
ansiokkaasti esillä kahdessa työpajassa ja esittelypisteillä. Paljon olikin kiinnostusta niitä kohtaan ja yhteistyö tiivistyy monen organisaation suuntaan.

MAP-työpaja alkamassa partnerikonferenssissa

Toivoa naisille -työ

Työtoverimme Kristiina vierailulla

Eeva on Suomessa 17.4-24.4. turkinkielisen Toivoa naisille -koordinaattorin
kanssa. He vierailevat 20.4. klo 18 Töölön kirkossa, 21.4. koko päivän tapahtumassa Naantalin seurakuntakeskuksessa ja 22.4. klo 10 messussa Pälkäneen kirkossa. Tervetuloa mukaan kuulemaan Toivoa naisille -työstä,
myös miehet ovat tervetulleita.
Ihmiskaupan ja prostituution uhreille tarkoitettu Kätketyt aarteet -tuotanto
on viimein saatu MP3-soittimille ja jakeluun englannin-, bulgarian-, albanian-, romanian- ja unkarinkielelle.
Mediakehitystä

Jari jakamassa ehtoollista
Polven kuntoutusta

Teknisellä puolella tulevat muutokset ovat merkittäviä. Euroopan operointikeskuksemme on kokenut valtavan muodonmuutoksen. Suuri osa toiminnoista siirtyy pilveen, jolloin käytännössä operaattorit tarvitsevat vain kannettavan tietokoneensa ja voivat työskennellä missä vain, missä on nettiyhteys. Teimme osaston voimin perkausoperaation, jossa purimme suuren
osan tarpeettomaksi käyneitä laitteita ja kaapelointeja. Ennen tarvittiin
huonekaupalla kalliita laitteita toiminnan ylläpitämiseksi, nyt tilat ovat lähes tyhjät.
Palvelualustan ja sovellusten kehittäminen on pitänyt teknistä osastoa kiireisenä. Arvioimme, että vielä tämän vuoden puolella tiivistämme yhteistyötä kymmenien partnereiden ja muiden organisaatioiden kanssa. He voivat hallinnoida sisältöjään palvelualustamme avulla koko ketjun pilvipalvelusta haluamiinsa jakelukanaviin, mobiililaitteille, nettisivuille tai vaikka
lähetinasemille. Alusta selkeyttää toimintoja huomattavasti.
Muuta
Eevan polvi on koko ajan paremmassa kunnossa leikkauksen jälkeen. Pyöräily tekee hyvää, ja sitähän voi tehdä kotona tai ulkona.

Ajankohtainen video:
Lähettinostatus

Olimme ystäviemme Onnin ja Päivin kutsumina OM Eastin 50-vuotisjuhlissa.
OM:n työ on ehkä tunnetuinta heidän laivoistaan, jotka kiertävät evankelioimassa maailman satamissa. Kuulimme monia koskettavia tarinoita vuosien
varrelta rautaesiripun ajoista nykypäivään.
”Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys,
siunaa kättemme työt.” Ps 90:17

Uudet nettisivut:
toivoanaisille.fi
-------------------------------Jos haluat tukea
Vähäsarjojen työtä:
Keski-Uudenmaan OP
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 10065
--------------------------------

Sansan mobiilisovellus
Domini Life – lataa!
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