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Kiitosaiheena:
• Kaikki lähtö- ja
muuttovalmisteluissa
auttaneet.
• Uusien työtoverien lämmin
vastaanotto ja apu monissa
asioissa.
• Että olen täällä! :)
Rukousaiheena:
• asunnon löytyminen
• uuteen työhön ja maahan
sopeutuminen
• työn kanssa yhteensopivan
saksan kielen kurssin
löytyminen
• Helmikuun lopussa oleva
OM:n konferenssi, jossa
mahdollisuus tutustua eri
työmuotojen ja tiimien
edustajiin ja miettiä
yhteistyökuvioita
mediastrategian alueella.

Grüss Gott, tervehdys
Itävallasta!
Tasan neljä viikkoa on nyt kulunut siitä, kun saavuin tänne "kimpsuineni
ja kampsuineni". Fyysinen matka kesti lentokoneella vain noin kaksi ja
puoli tuntia, mutta mieli on tehnyt hiukan pidempää matkaa. Välillä
ihmettelenkin, että ”täällä sitä nyt viimein ollaan” kaikkien
muuttovalmistelujen ja pakkaamisten jälkeen. Kiitollisena ja uteliaana
kuitenkin odotan, mitä tämä uusi vaihe elämässäni tuo tullessaan.
Lähetystyöntekijästä "turvapaikanhakijaksi" ja takaisin
Kävin heti ensimmäisinä päivinä rekisteröitymässä kaupungintalolla
Itävallassa asuvaksi. Kanssani oli henkilöstöasioista vastaava työtoveri,
joka hoiti saksaksi puhumisen virkailijan kanssa. Minun piti vain näyttää
passini ja hetken päästä minulla oli kädessäni Meldebestätigung eli
rekisteröitymispaperi virallisten leimojen kanssa. Kun sitten toimistolla
otin kopion paperista ja näytin sitä esimiehelleni, hän alkoi ihmetellä
minulle merkittyä statusta – olin turvapaikanhakija! Eihän siinä voinut
muuta kuin nauraa, minä luulin tulleeni tänne lähetystyöntekijäksi, mutta
olinkin turvapaikanhakija. Asia saatiin onneksi korjattua vielä saman
päivän aikana, ja kaupungintalon virkailijaakin nauratti ajatus minusta
”suomalaisena turvapaikanhakijana Itävallassa”.
Perehtymisen ohella vuokra-asunnon etsintä on käynnissä. Asuntoja on
onneksi aika hyvin tarjolla ja vuokrataso on suunnilleen samaa luokkaa
kuin Suomessa. Mutta, suurin osa vuokra-asunnoista on kaupallisessa
välityksessä, ja parhaimmillaan (tai pahimmillaan!) asunnon
vuokraamisesta voi joutua maksamaan itse vuokran lisäksi useita
tuhansia euroja. Summaa kartuttavat niin vuokrapantit,
käyttökustannukset, edellisen asukkaan tekemät asunnonparannukset,
joista hän voi vaatia korvausta sekä välittäjäpalkkiot. Olisinkin aika
hukassa koko vuokraustouhun kanssa ilman kollegoideni apua.
Osaksi kansainvälistä työyhteisöä
Uudet työtoverini ovat ottaneet minut lämpimästi vastaan. Tullessani
minua odotti kaunis ”Tervetuloa” kyltti ovessa sekä kukkatervehdys. He
ovat myös auttaneet minua monissa käytännön asioissa ja
asettautumisessa.

Sain lähteä ensimmäiselle työkaudelle
Sansan konkarilähetti Jari Vähäsarjan
kanssa.

MediaWorksin toimisto sijaitsee noin puolen tunnin junamatkan päässä
Wienin keskustasta. Toimiston yhteydessä on myös asuntoja, joissa
muutama kollegani asuu sekä vierasmaja, jossa minä olen tällä
hetkellä. Juuri tulleena on ollut kiva, kun ympärillä on ihmisiä. Pari
kertaa olemme viettäneet iltaa yhdessä täällä asuvien kanssa, viimeksi
minun syntymäpäivänäni reilu viikko sitten.
Työyhteisömme on varsin kansainvälinen; kollegani tulevat mm.
Hollannista, Sveitsistä, Britanniasta, Yhdysvalloista ja Puolasta.

Fyysisesti sijaitsemme myös kahdella eri mantereella. Globaalina
työyhteisönä työnteko onkin siis jonkinlaista hybridityötä; osa siitä
tapahtuu paikan päällä ja osa virtuaalisesti.

MediaWorksin toimisto sijaitsee
rauhallisella ja viihtyisällä pientaloalueella.

Kapulanvaihto konkarilähetti Jari Vähäsarjan kanssa
MediaWorks ja Sansa ovat suhteellisen uusia yhteistyökumppaneita.
Lähettikollegani Jari Vähäsarja on ollut niin sanotusti tienraivaaja ja toimi
MediaWorksin palveluksessa ennen minua. Jaria saankin kiittää paljolti
siitä, että olen nyt täällä. Hän tiesi kertoa Sansalle, että MediaWorksin
palvelukseen kaivataan uusia ihmisiä.
Jari oli myös "saattamassa" minua ensimmäiselle työkaudelle. Samalla
teimme ikään kuin kapulan vaihtoa, kun hän jäi eläkkeelle helmikuun
alusta ja minä puolestani aloitin uutena lähetystyöntekijänä
MediaWorksin palveluksessa.

Ensimmäistä syntymäpäivääni täällä
juhlittiin uusien työtovereiden ja
sveitsiläisten vierailijoiden kanssa.

Mikä ihmeen MediaWorks?
MediaWorks on osa kansainvälistä Operaatio Mobilisaatiota (OM). Työn
tarkoituksena on varustaa eri maissa toimivia, paikallisia tiimejä heidän
kontekstiinsa sopivan digitaalisen ja painetun median avulla. Työtä
tehdään erityisesti kolmella osa-alueella: alustakehitys, sisällöntuotanto
ja mediastrategia.
Alustakehityksessä mukana olevat ihmiset tuottavat digitaalisia
tukipalveluita. Tällä hetkellä työn alla on mm. digitaalinen työkalu, joka
mahdollistaa helposti omien nettisivujen ja sovellusten luomisen eri
toimijoille. Tällainen työkalu voi olla erityisen tarpeellinen pienille ja
vähävaraisille kristillisille yhteisöille tai seurakunnille.

”Lähetystyöntekijähintaan” ostettu käytetty pyörä
sekä paikallinen kahvi ja ”taivaallisen” hyvät
leivonnaiset tekevät minut onnelliseksi. Alla
Wienin keskustan maamerkki Stephansdom, jota
wieniläiset kutsuvat leikkisästi ”pikku steffieksi”.

Sisällöntuotannossa palvelee ihmisiä, jotka suunnittelevat ja tuottavat
sekä kirjallista että visuaalista sisältöä erityyppisiin alustoihin sekä
tuotteisiin. Aivan äskettäin valmiiksi saatiin kirja, joka kertoo
prostituutiosta vapaaksi päässeen naisen tarinan.
Minun työsarkani on mediastrategian parissa, johon olen juuri tarkemmin
perehtymässä työparini Bobin johdolla. Mediastrategian tarkoituksena on
tarjota kokonaisvaltainen lähestymistapa tietyn kohdeyleisön ja sen
tarpeiden ymmärtämiseen sekä sille sopivan sisällön ja jakelukanavan
räätälöimiseen. Konkreettisesti työn sisältö tulee olemaan paljolti
erilaisten tiimien kouluttamista ja konsultointia, esimerkiksi työpajojen
avulla.
Oppimista ja opeteltavaa riittää kuitenkin vielä, ensi kirjeessä voinkin
sitten kertoa lisää.
Kiitos esirukouksistasi ja mukanaolostasi tällä matkalla!

Sansan blogista voit lukea lisää
kuulumisiani.

Erja

PS. Ethän julkaise tai jaa tätä kirjettä netissä ilman tekijän lupaa, kiitos.

MediaWorksista voit lukea
enemmän täältä.
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