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Jouluterveiset rapakon takaa
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Loka- ja marraskuun neljän maan reissuputken tuoma maisemanvaihdos oli matkattoman koronavuoden jälkeen tervetullut. Tänäänkin ollaan taas lentokoneessa. Suuntanamme on Chicagon kautta Michiganissa sijaitseva Grand Rapids, jossa mieheni Lucaksen vanhemmat
asuvat.

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitämme:
-Sansan tuesta kahdelle uudelle projektille EU- ja
CAMENA-alueella
- Hienosti järjestetyistä TNkonferensseista Pirkkalassa ja
Äänekoskella
- Mahdollisuudesta tavata
kumppaneita ja kollegoja Itävallassa ja Kyproksella
Pyydämme rukousta:
- Aikaamme Yhdysvalloissa
20.12.2021–5.1.2022

Kuva: Jari Vähäsarja

Viimeiset kaksi vuotta olen saanut nauttia oman perheen seurasta ja
suomalaisen joulupöydän antimista. Tänä vuonna kinkku vaihtuu kuitenkin kalkkunaan. Elokuvista lapsena näkemäni yhdysvaltalaiset joulutraditiot tulevat osaksi todellisuutta: takan reunaa koristavat pikkulahjoilla täytetyt sukat, naapureiden pihoissa kimaltelevat mitä erikoisemmat valoinstallaatiot ja lahjat avataan perheen kesken vasta 25. päivä
aamulla.
Kansainvälisenä pariskuntana juhlapyhiä ja lomapäiviä varjostaa aina
se todellisuus, että koskaan ei voi olla kaikkien rakkaiden kanssa samassa paikassa, samaan aikaan. Se on myös monille ulkomailla palveleville läheteille kipeä todellisuus. Toivon, että sinä, hyvä lukija, olet
saanut kaikki elämäsi tärkeimmät ihmiset ympärillesi ja pääset viettämään rauhaisaa ja siunattua joulua.

Kuvassa vasemmalta: Kati Lücke, Satu Hauta-aho, Peggy Banks, Anne Vanhatalo, Miia da Silva ja Liisa Heinänen. Kuvaajana Jari Vähäsarja

Toivoa naisille -konferenssit Pirkkalassa ja Äänekoskella
Lokakuun 30. ja 31. päivä Peggy Banksilla ja minulla oli suuri ilo olla
mukana Suomen Toivoa naisille -työn konferensseissa Pirkkalassa ja
Äänekoskella. Konferenssipäivien teemana oli ”Kantakaa toistenne
taakkoja”. Suuri kiitos kuuluu Pirkkalan ja Äänekosken seurakunnille
sekä Suomen TN-tiimille hienon tapahtuman järjestämisestä. Olemme
kiitollisia jokaisesta paikanpäälle tulleesta ja tilaisuutta netin kautta
seuranneesta henkilöstä.

Peggy Banks ja Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan
kappalainen, Maija Kuoppala

Konferenssin lisäksi Peggyllä ja minulla oli muutamia työntäyteisiä päiviä Helsingin seudulla. Peggy sai mm. puhua Helsingin Tuomiokirkon
viikkomessussa ja tutustua messun jälkeen pieneen joukkoon Helsingin yliopiston opiskelijoita. Hän pääsi myös Anu Lehtipuun haastateltavaksi Radio Dein Aalloilla -iltapäivään. Haastattelun aiheena oli Kätketyt aarteet ja lähisuhdeväkivalta, jota Peggy avasi omiin elämänkokemuksiinsa heijastaen. Kyseisen haastattelun voi edelleen kuunnella
Radio Dein verkkosivuilta osoitteesta radiodei.fi.

Peggy, entinen TWR-kollegamme Heike, Claudia
Schmidt (ERF) ja minä Perchtoldsdorfissa, Itävallassa.

Tapaamisia ja tiimipäiviä
Suomesta Peggy ja minä jatkoimme muutamaksi päiväksi Itävaltaan.
Siellä tapasimme mm. Kätketyt aarteet -kumpaanijärjestöämme, Herzwerkiä. Lisäksi saimme tutustua pari kertaa viikossa heidän toimistollaan Hope for the Future -nimisen projektin työyhteisössä oleviin naisiin. He ovat pelastuneita pakkoprostituution uhreja, joille Hope for the
Future antaa koulutusta ja töitä työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi. Päiviin sisältyi myös muita tapaamisia ja seurassamme oli
esim. TWR:n Saksan kumppanin ERF:n kansainvälisen työn johtaja.
Itävallasta jatkoin yksin matkaa vielä edemmäs etelään, TWR:n Kyproksen toimistolle. Siellä yhteen tulivat TWR:n Euroopan työn johtajan,
Dirk Müllerin, johdolla Euroopassa tehtävän lähetystyön johtajat. Viikkoon sisältyi ensin pari päivää tiiminrakennusta ja sen jälkeen kokouksia seuraavan vuoden suunnitelmien ja tavoitteiden esittelyyn. Viikko
oli antoisa, mutta kolmen viikon matkan jälkeen olin valmis palaamaan
kotiin Irlantiin.

Dirk Müllerin tiimi koolla Kyproksella.

Haluan toivottaa Sinulle rauhaisaa joulua ja siunattua uutta vuotta!
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