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Mobiilisovelluksia Mongoliassa
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Terveiset marraskuisesta Ulaanbaatarista, missä iltaisin talvilämmityksen
saattaa jo haistaa ja maistaa ilmassa, eikä katumaskin käytöstä ainakaan haittaa
ole.
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Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitosaiheena uudet mobiilisovellukset ja
Podcastit. Rukoile että ne tavoittaisivat uusia
kuulijoita Mongoliassa ja sen ulkopuolella.
Rukoile
Indonesian ja
Filippiinien
maanjäristysten uhrien puolesta. Molemmissa
on vielä paljon jälkityötä tehtävänä alkusyksyn
maanjäristysten jäljiltä.

Wind FM -radioaseman uusi kotisivu sekä mobiilisovelluksen androidversio ovat
valmistuneet ja IOS -version (iPhone) testaus on meneillään. Suuntaus on yhä
enemmän internetin kautta tapahtuvaan kuunteluun kun kännykät ovat pitkälle
korvanneet perinteiset radiot. Uuden mobiilisovelluksen Ger buliin radio 104.5 on
tarkoitus houkutella kuulolle varsinkin nuorempaa sukupolvea sekä Amerikkaan,
Koreaan ja Japaniin työn perässä muuttaneita mongoleja. Monille omalla kielellä
kuunneltavat ohjelmat ovat houkutteleva mahdollisuus heidän ollessaan
kielipuolena vieraassa kulttuurissa.
Mobiilisovellukset ovat myös nykypäivää kun kaikki tapahtuu kännyköiden
avulla, ja appin kautta ohjelmia voi kuunnella paitsi suorana, myös jälkikäteen
kun itselle sopii. Nykyisin sekin on ajan trendi, kuten Netflixin suosio on
osoittanut. Ihmiset haluavat itse valita ajan ja paikan missä ja milloin kuuntelevat
ja katsovat. Sansa on ollut mukana tukemassa näitä projekteja täällä Mongoliassa.

- Rukoile siunausta ja rauhallista joulun aikaa
ympäri maailman, ja turvallsia matkoja ja
rentouttavaa perhelomaa meille kaikille
Malesiassa marras-joulukuun vaihteessa.
- Rukoile kestäviä ratkaisuja Ulaanbaatarin
jokatalviseen ilmansaasteongelmaan. Nyt jo
iltaisin ja aamuisin savun haju tuntuu
väkevänä kaupungissa ja ilmassa olevat
pienhiukkaset aiheuttavat paljon turhia
sairauksia.
- Rukoile päättäjille viisautta ratkaista
pienituloisten
asunto-ongelmat.
Jurttalämmitys kaupungin liepeillä on on yksi
saasteongelman perimmäisin syy.
Kävimme
Royn
kanssa
ostamassa
paikallista
käsityötä
huopaisia
saunahattuja. Saunassa en ole näitä kyllä
nähnyt täällä
käytettävän, lienevätkö
tarkoitettu
katukäyttöön
tai
peräti
heinätöihin.
Sauna-Suomessa
niiden
käyttötarkoitus on tietysti aivan selvä ....

Syksyn aikana suunniteltiin uutta, miehille suunnattua radio-ohjelmaa.
Radioasemalla on useita ohjelmia naisille ja perheille, mutta jos kotiväkivaltaan
halutaan pureutua syvällisemmin, on sitä käsiteltävä myös miehille suunnatuissa
ohjelmissa. Maaseudun radioasemalta Nalaikhista toteutettavan ohjelman
lähetyksen alkoivat nyt marraskuun kahdeksas päivä, ja projektiin kuuluu myös
kokoontumisia ja keskustelupiirejä Ulaanbaatarin itäpuolella olevan
kaivoskaupungin kuuntelijoille.
Myös PODCASTit ovat kasvava trendi ja lokakuusta lähtien on noin 20 minuutin
mittaisia Raamattu kannesta kanteen PODCASTeja ladattu jo kolmisenkymmentä

Domini Life -mobiilisovellus kulkee
kännyssä mukana sekä suomeksi että
englanniksi. Rukouspyyntöjä ja uutisia
voi kätevästi seurata ja päivittää
molemmilla kielillä. Voit vaihtaa kieltä
sovelluksen asetuksista.

Itgelradioon (Itgel=Usko). Radioasema haluaa suunnata voimavaroja myös
tähän suuntaan.

Kroatia

Lokakuussa kävin Sansan vuosittaisella lähettikokousmatkalla Kroatian
Zagrebissa. Tutustuimme matkan aikana myös Sansan Kroatian työhön
Kutinan seurakunnassa, tapasimme siellä DIAKin harjottelijoita sekä
jaoimme kukin omasta työstämme. Muut kokouksen osallistujat olivat tulleet
Suomesta, Itävallasta ja Hollannista.
Kuvassa Medialähetys Sansan lähetit Zagrebin lähistöllä olevilla vuorilla. Kuvassa vas.
takana Jari Vähäsarja, Timo Reuhkala, Tiina Virtanen. Edessä vas. Elina
BrazdeAlmeida, Eeva Vähäsarja, Eeva Murphy, Kristiina Erelä ja minä. Edessä
kuvaajana Mikke Tunér.

Tutustu ja lataa puhelimeesi
tästä linkistä: lataa Domini
kännyysi

Kuva bussimatkalta Kroatian Kutinasta
Zagrebiin Itävallassa työskentelevien
Eeva ja Jari Vähäsarjan kanssa. He ovat
siellä TransWorld Radion palveluksessa
ja Eeva koordinoi Toivoa Naisille
toimintaa Euroopan ja Pohjois-Afrikan
alueella.

Joulun aikaan matkustaminen on paitsi kallista myös stressaavaa, ja siksi
käymme ”joululomalla” jo joulukuun alussa Malesiassa. Englannissa asuva
nuorisomme lentää myös sinne Lontoosta ja vietämme aikaisen perhejoulun
heidän kanssaan.
Joulun vietämme Royn kanssa Mongoliassa. Jos mahdollista, viime vuoden
kokemuksesta innostuneina menemme ehkä koiravaljakkoajelulle
maaseudulle. Kansainvälisen kirkon puitteissa järjestetään myös
jouluohjelmaa.
Kuvassa psykologisen perheohjelman ”Elämän solmu” tekijät studiossa.
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