Ystäväkirje 2 / 2018
Sirpa Rissanen
C/O Blue Sky Aviation
P.O.Box 932
Ulaanbaatar 13
Mongolia
Mobile:
+976-99649148
+358-505523683
Email: sirpa.rissanen@sansa.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Viime vuonna kirjoitin uudesta SAT-7
lastenohjelmasta Huominen on parempi.
Nimi on muuttunut Chatoksi ja ohjelma on
ehdolla parhaaksi lasten ohjelmaksi
omassa sarjassaan Prix Jeunesse säätiön
järjestämillä
festivaaleilla
Saksassa.
Se edistää ja kannustaa
ohjelmien tuottamista lapsille. Kiitos tästä
mahdollisuudesta ja näkyvyydestä SAT-7
KIDS kanavalle.

Koti Mongoliassa
Olemme asettuneet Ulaanbaatariin ja kevät tekee tuloaan. Lunta ei täällä
kaupungissa juurikaan ole, ja kaupunkia ympäröiviltä vuoriltakin se on
sulanut. Välillä kävimme jo +15C asteen päivälukemissa, mutta nyt pakastaa
taas ja tuuli on pohjoisesta. Siperia muistuttaa aina välillä olemassa olostaan
naapurissamme.
Viisumiasiamme on järjestynyt vuoden loppuun saakka, kuten on maan
tapa. Maaliskuussa aloitimme jälleen kielikoulun ja olemme sekä
kerranneet vanhaa että oppineet uutta lähinnä keskustelupohjalta. Kolme
oppituntia päivässä neljä kertaa viikossa tuntuu tehokkaalta keinolta
palauttaa mieliin kielen saloja. Toisaalta takki tuntuu usein tyhjältä
iltapäivisin tuntien jälkeen. Mongolin kieli näkyi olevan listattuna maailman
kymmenen vaikeimman kielen joukossa. Samalla listalla oli myös suomi.
WIND FM radioasema (perheradio) sijaitsee kaupungin pohjoispuolella ja
sinne on noin puolen tunnin matka. Dulguun, mongolialainen kollegani,
jonka kanssa teen yhteistyötä, on jäämässä äitiyslomalle toukokuussa, ja
sitä ennen pyrimme katsomaan yhdessä tarvittavien projektien osalta
niiden tarpeet.

- rukoile, että perheradion ohjelmat
Mongoliassa tavoittaisivat uusia kuulijoita
ja auttaisivat monia uuteen suuntaan
elämässään.
- kiitos siitä, että Lähetyslentäjien koneen
huolto ja mittarivaihdokset onnistuivat
hyvin. Rukoile turvallisia lentoja kevään
tuulisilla säillä.
- kiitos siitä, että meillä on viisumit
vuoden 2018 lopppuun ja että olemme
saaneet asettua hyvin taas maahan.
Pyydämme kärsivällisyyttä ja taitoa oppia
taas uutta.
- rukoile Mongolian kirkon puolesta,
rukoile kristityille hengellistä kasvua
kaiken materialismin keskellä
- Medialähetyspäiviä vietetään
Vivamossa, Lohjalla 26-27.5.2018.
Lähde mukaan ja lue lisää päivistä tästä

Mongoliassa paikalliset kirkot ovat pieniä ja hengellinen opetus niissä
usein vaatimattomalla tasolla. Kirkkojen paimenet ovat itsekin usein
uudehkoja kristittyjä, ja kristillisen radiokanavan opetusohjelmat tarjoavat
heillekin mahdollisuuden oppia uutta ja kasvaa hengellisesti. Erään
kristityn tuttavani mukaan Mongoliassakin materialismi on vallannut
ihmisten mielen, ja kristittyjen hengellinen kasvu jää nykyisin helposti
kaiken ulkokultaisen materian varjoon.

Sansan kaikkiin ulkomaan työntekijöihin
ja heidän työhönsä voit tutustua
uusimmassa
Lähde-lehdessä
tai
pikaisesti
tämän
linkin
kautta:
https://sansa.fi/lahetit/.
Sivulta löytyy myös video, missä Seija
Uimonen ja Petteri Rantamäki pelaavat
lähettikorteilla:
https://sansa.fi/lahjoituskohteet/lahettike
rays-2018/
Alla kuva kauniin Mongolian kauniissa
maisemissa.

Alla kuvassa Galcom radio viritettynä
perheradion taajuudelle.

Pääsiäisenä Ulaanbaatarin kansainvälisessä kirkossa oli sekä
pitkäperjantain
iltamessu
että
sunnuntaina
iltapäivällä
ylösnousemusjumalanpalvelus. Raamatun teksti (1Piet. 1:3) luettiin yli
kymmenellä eri kielellä vahvistaen uskoamme siihen, että ylösnoussut
Kristus on meitä kaikkia yhdistävä tekijä kansalaisuudesta, kielestä ja
taustasta riippumatta. Roy on nykyisin vanhemmiston jäsenenä
Ulaanbaatarin kansainvälisessä seurakunnassa.
Puhuimme naisista kun eräs keski-ikäinen ei-kristitty tuttavani
mainitsi kuuntelevansa paikallisradiosta joskus radiosta naisten
ohjelmia ja kotiväkivaltaa käsitteleviä ohjelmia. Valpastuin ja kysyin
miltä kanavalta sellaisia ohjelmia tulee ja hän vastasi "perheradiosta"
(girbuliin radio). Hän kertoi myös kuuntelevansa niitä lähinnä vain
autossa, koska kotona hänellä ei ole muuta radiota.
Seuraavan kerran FM radiotalolla käydessäni sain idean, ja otin
mukaani yhden Galcom radion. Nämä solarilla toimivat pikkuradiot on
viritetty valmiiksi perheradion taajuudelle (FM 104.5), eikä niillä voi
muuta kuunnellakaan. Niitä jaetaan silloin tällöin potentiaalisille
uusille kuuntelijoille. Tavatessamme uudestaan annoin tuttavalleni
radion. Pyysin, että hän kommentoisi myöhemmin kuuntelemiaan
ohjelmia. Jään kuulolle.
Kuvassa Bilguun radioasemalla

Alla kuva WIND FM radioasemalta, vas.
Batjargal, Bilguun, Sirpa ja Dulguun.

Kuvassa oikealla Bilguun radioasemalla
työpöytänsä ääressä.

Mongoliaan on suunnitteilla matka
20-28.2.2018. Jos olet kiinnostunut,
katso www.monsuuni.fi
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Aloitin blogin kirjoittamisen helmikuussa, se löytyy osoitteesta
https://sirpamongolia.blogspot.com/ Pyrin bloggaamaan joitakin
arjen kuulumisia tai kohtaamisia muutaman kerran kuussa. Voit jakaa
blogin kuulumisia myös halutessasi.
Aurinkoisin kevätterveisin,

Sirpa
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