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Kevättä ilmassa Ulaanbaatarissa

Sirpa Rissanen
C/O Blue Sky Aviation
P.O.Box 932
Ulaanbaatar 13
Mongolia

Talviset terveiset Ulaanbaatarista. Virallisesti talvi Mongoliassa alkaa
joulukuun 22. ja kevääseen siirrytään mongolialaisen uudenvuoden
aikaan, eli tänä vuonna se on helmikuun 5-8. pvä. Paikalliset sanovat
ilmaston muuttuneen täälläkin ja talvet ovat nykyisin leudompia – itse en
joulu- ja tammikuussa huomannut, että pakkanen olisi täällä kaupungissa
mennyt yli -39C asteen. Vaan vielähän tässä on talvea jäljellä.

Mobile:
+976-99649148 (Mongolia)
+358-505523683
Skype: sirparissanen
Email: sirpa.rissanen@sansa.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
- talven ilmansaasteet ovat edelleen
rukousaihe. Rukoile että viranomaisilta
löytyisi tahtoa ja resursseja
muutokseen.
- Kiitosaiheena se, että kaksi uutta FM
radioasemaa saatiin avattua, ja rukoile
että kolmaskin aukeaisi kevään aikana.
- Rukoile uuden, miehille suunnatun
radio-ohjelman puolesta. Että se
tavoittaisi uusia kuulijoita.
Lihanyyttien eli buutzien tekoa

Roy ja Radioaseman johtaja Batjargal
ennen lentoa.

Kuukalenterin uusivuosi on Mongoliassa perinteisesti kolmipäiväinen
juhla ja siihen varaudutaan jo nyt ostamalla uusia vaatteita ja varaamalla
lahjoja, sekä ruokaa ja juomaa juhlavieraille. Vielä vuosituhannen
vaihteessa kaikki tarjoilut tehtiin itse; lihanyyttejä (kuva vas.) rypytettiin
valmiiksi helposti tuhat kappaletta ja torilta kannetiin kotiin puolikas
lammas. Nyt lihatiskit pursuavat tuotteitaan ja kaupat ottavat vastaan
kiireisimpien lihanyyttitilauksia. Vanha väki pukeutuu vielä perinteisiin
deeleihin juhlissa, mutta urbaaneille nuorille se on jo vierasta, tai ainakin
deelit on tehty muodikkaiksi perinteestä poiketen ja naiset valitsevat
jalkaan korkokengät.
Joulun alla olimme kolme päivää Mongolian itäisessä osassa avaamassa
kaksi uutta WIND FM radioasemaa, jotka aluksi välittävät Ulaanbaatarin
ohjelmia. Mongolia on viisi kertaa Suomen kokoinen maa, mutta 1,500
km matka kahteen itäiseen kaupunkiin ja takaisin sujui nopeasti
Lähetyslentäjien kyydillä Royn lentäessä meidät sinne ja takaisin.
Kuvassa (alla) olemme lentokentällä lähdössä matkaan.

Nalain kaduilla paketteja jakamassa.

Joulun alla olin radiotalon väen kanssa jakamassa paketteja lapsille
kaivoskaupunki Nalaikhin kaduilla. Paketeissa oli syömisen lisäksi
pipoja, hanskoja ja kaulaliinoja talven pakkasiin.
Joulun aika sujui rauhallisesti täällä Mongoliassa. Olimme
muutamissa joulujuhlissa ja jouluaaton aattona Roy saarnasi
kansainvälisen kirkon jumalanpalveluksessa Bethlehemin joulusta.
Aattona kävimme ohjastamassa koiravaljakoilla maaseudulla.
Lunta on ollut todella vähän, ja joella ajettaessa jalat kastuivat sekä
itsellä että koirilla, ja jään kantavuutta piti käydä tutkimassa
edeltä. Paluumatkalla sain ruuasta vatsani sen verran sekaisin, että
tänä jouluna en syömisellä päässyt lihomaan. Jostain toisesta
joulujuhlasta Roy puolestaan sai vatsansa sekaisin, eli hänkään ei
joulumässäilyjä haikaillut.
Ulaanbaatarin WIND FM radioasemalta lähetettiin joulun aikaan
joulun kristillisestä merkityksestä kertovaa ohjelmaa ja
joululauluja. Venäläisen perinteen mukaan uusivuosi
pakkasukkoineen on täällä joulua tunnetumpi juhla. Pakkasukko
muisti meitä jouluna reilulla -25C asteella.

Nalain kaduilla paketteja jakamassa.

Siunattua kevää odotusta,

Sirpa
Usko tulee kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana
(Room. 10:17)

Kuvassa (alla) Ulaanbaatarin WIND FM radioasemalta perjantaisin
lähetettävän hengellisen ohjelman suora lähetys aiheesta ”Jeesus
tuli minun vuokseni”. Vasemmalla ohjelman ankkuri Garidmagnai
ja studiovieraana Bulag kirkon johtaja Ch.Batbayar.
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Paketteja jakamassa myös radioaseman
pastori ja kouluttaja Pastori Jagaa.
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Lue lisää Mongoliasta:
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