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Rukous- ja kiitosaiheita:  
 
Kiitämme: 
-uudesta tulokkaasta 
-mahdollisuudesta tavata 
kumppani Portugalissa 
-tapaamisesta Wienissä ja 
muiden kollegojen näkemi-
sestä 
 
Pyydämme rukousta: 
-Voimaa ja jaksamista ras-
kausaikaan 
-siunausta lokakuun lopussa 
pidettävään TN-työn konfe-
renssin 
-Suomeen lokakuun lopussa 
saapuvan Peggy Banksin puo-
lesta 
 

 

 

Pieniä, isoja uutisia 
 

Viime kirjettä kirjoittaessa elettiin hiljaista aikaa. Mieheni Lucas oli ve-

täytynyt työhuoneeseensa kirjoittamaan lopputyötään ja minä nautin 

vaimentuneesta sähköpostivirrasta. Eurooppalaisten kollegojen loma-

aikana saa yleensä viettää tehokkaita mutta seesteisiä työviikkoja. 

Pääsin ns. flow-tilaan, jossa pystyin paneutumaan ja keskittymään eri-

laisiin projekteihin. Viikonloppuihin oli myös mahtunut reissuja ympäri 

Irlantia. En osannut aavistaa, että nuo viikot olivatkin vain kuin ”tyyni 

sää ennen myrskyä” (engl. sanonta ”calm before the storm”). Elo-

kuussa kaikki muuttui, enemmän kuin olisin uskaltanut arvatakaan. 

Oli 4. elokuuta, hääpäivämme. Olimme molemmat tehneet pitkää päi-

vää ja sopineet, että tänä vuonna hääpäivää vietetään matalalla profii-

lilla: ei juhlia, lahjoja tai muita erikoisuuksia. Ajattelimme kuitenkin juh-

listaa nauttimalla lasillisen viiniä illallisen kanssa. Yllätyksekseni intui-

tioni ilmoitti minulle, että tässä suunnitelmassa on jotain vikaa. Oudolla 

tavalla minulla oli aavistus, että saatan olla raskaana. Saadakseni asi-

asta rauhan, kaivoin lipastosta esiin raskaustestin ja jäin odottamaan 

tuloksia. Ja kuinkas kävikään! Ruudun pintaan alkoi piirtymään kaksi 

viivaa. 

Vauvauutinen ilahdutti mutta ällistytti. Miten tämä voi olla mahdollista? 

Alusta asti koin, että tämä on Herran ihme ja ajoitus Hänen suunnitel-

miensa mukainen, vaikka se meistä tuntuikin uskomattomalta. Mutta 

Dirk Müllerin ‘European Ministry Team’ Wienissä syyskuun alussa. Hofburgin palatsi Wienin keskustassa. 



 luotamme tässäkin asiassa Herran johdatukseen. Laskettu aika on 

ensi vuoden huhtikuussa. 

TWR:n NPC-konferenssi 

Vuosittain järjestettävä National Partner Conference (NPC) tuo kump-

panit yhteen kolmeksi-neljäksi päiväksi Slovakiaan. Pitkän tauon jäl-

keen olimme kaikki innoissamme näkemään toisemme kasvotusten. 

Yhteyksien luominen ja sivupalavereiden pitäminen on aina ollut tärkeä 

osa NPC:tä. Monille paikanpäälle tuleminen ei olisi ollut mahdollista, 

joten live-tapahtumaksi suunniteltu viikko siirtyikin Zoomiin. Koronan 

vuoksi tapahtuma on viimeiset kaksi vuotta järjestetty online-tapahtu-

mana. Tänä vuonna minulla oli NPC:ssä kaksi esitystä: Kätketyt aar-

teet ja TN-työ yleisesti. Mukana jälkimmäisessä osuudessa olivat myös 

yksi TWR:n turkkilaisista kumppaneista, jotka aloittavat kanssamme 

itä-Turkissa tehtävää kurdityötä sekä Lähi-idän koordinaattori, joka 

esitteli uutta musliminaisille räätälöityä ohjelmaa. 

Pyörähdys vanhoilla kotikonnuilla 

Useammat kollegat ja minä olimme ostaneet lippumme tulevaa NPC-

konferenssia varten. Sen sijaan, että peruisimme lippumme, päätimme 

tavata toisemme lyhyesti Wienissä. Tiimissä on useita uusia jäseniä ja 

monet meistä eivät olleet tavanneet kasvotusten. Oli rohkaisevaa ja 

virkistävää päästä pitämään palaveria Teamsin sijaan kahvilassa! 

Matka Portugaliin 

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut kahden päivän vierailulta 

TWR:n kumppanin, RTM Portugalin, luona. Matka oli hieno mahdolli-

suus tavata Portugalin TN-koordinaattori ja RTM:n johtaja ensimmäistä 

kertaa livenä. Keskiössä oli toisiimme tutustuminen ja Portugalissa teh-

tävän TN-työn tulevaisuuden suunnitelmien hahmottaminen. Tehtävää 

riittää, sillä monet naiset Portugalissa kärsivät väkivallasta. Esimerkiksi 

vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan* Portugalissa 67% nuorista 

pitää väkivaltaa eri muodoissaan hyväksyttävänä osana normaalia pa-

risuhdetta. TN-tiimimme haluaa olla mukana valtakunnallisessa kes-

kustelussa ja taistella naisten aseman ja oikeuksien puolesta. Eu-

rooppa tarvitsee Kristusta. Voimme rukoilla sekä Euroopassa että 

CAMENA-alueella työtä tekevien tiimien puolesta. 

Siunaavin terveisin, 
Miia (ja Lucas) 

* https://www.publico.pt/2021/02/12/p3/noticia/maioria-jovens-acha-legitima-violencia-namoro-

estudo-1950432 

 

Tule mukaan TN-
konferenssiin 30.10. ja 
31.10.2021: 

www.toivoanaisille.fi  
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Lahjoita Miian työlle: 
 
Keski-Uudenmaan OP  
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 4444 12005 

Da Silvan perhe saa huhtikuussa 2022 uuden 
tiimiläisen! 

Kuvassa Portugalissa tehtävän Toivoa naisille -työn 
kansallinen koordinaattori, Sónia Simões 

Kuvassa RTM Portugalin johtaja Rubinho Pirola ja 
kansallisruoka Bacalhau, eli kalliokuivattu, suolattu 
turska sipulin ja anteliaan juustokerroksen kera. 

http://www.toivoanaisille.fi/

