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Rukous- ja kiitosaiheita:
- Lähetyslentäjien lentokoneen
siirtolento Mongoliasta Hollantiin
sujui hyvin haasteellisista säistä
huolimatta. Olemme kiitollisia
siunauksesta matkalla.
- kiitosaiheena tammikuussa pidetty
johtajuuskoulutus radiotalon
henkilökunnalle ja
yhteistyöseurakuntien johtajille.
-rukoile työttömäksi jäävien
työntekijöiden puolesta. Että he
löytäisivät uudet työpaikat. Se ei ole
nykytilanteessa helppoa.

Helmikuussa olin mukana miehistönä kun Roy lensi Lähetyslentäjien koneen
Mongoliasta Siperian kautta Hollantiin. Kansainvälinen MAF, eli Lähetyslentäjät,
päätti joulun alla Mongolian työalueen lopettamisesta. Kiinan kautta lentäminen
tyssäsi useampaankin asiaan, eivätkä Corona -virus ja kiinalainen uusivuosi
ainakaan edesauttaneet asiaa. Kiinan viisumit sen sijaan leimattiin
kummittelemaan passeihimme, ja nykyisessä maailmantilanteessa niistä on nyt
oma riesansa, vaikkemme maassa loppujen lopuksi käyneetkään. Viiden päivän
lentomatkamme pienkoneella kaksin talvisen Siperian poikki oli
mieleenpainuva kokemus –uudelleenrekisteröinnin ja huollon jälkeen kone
jatkaa pian lentämistä Afrikassa (Lisää voit lukea: Facebook MAF Suomi).
Talviloman jälkeen palasimme Mongoliaan kuukalenterin uudenvuoden aikaan
helmikuun lopulla. Juhlallisuudet tosin peruttiin täällä kuten Kiinassakin
Corona-uhkan takia. Lähetyslentäjien työn lopettaminen täällä merkitsee sitä,
että myös minun työviisumini loppuu. Olen vielä kevään täällä radiotalon
projekteissa. Syksystä on Sansassa alustavasti sovittu, että jatkan viestinnän
tehtävissä Sansan Lähi-idän työalueella Kyprokselta käsin. Roy hoitaa tämän
kevään vielä käytännön asioita, kuten lentokonehallin ja toimiston myyntiä sekä
henkilökunnan irtisanomisen. Mediatyö sekä lentäminen jatkuvat kuitenkin, ja
luotamme siihen, että Jumalalla on olemassa tässäkin meidän ymmärrystämme
suurempi suunnitelma. Jokainen muutto repäisee aina irti kaikesta jo tutuksi
tulleesta, ja jokaiseen lähtöön liittyy paljon tunteita. Olemme kuitenkin
kiitollisia siitä, että saimme olla täällä aikanaan aloittamassa Lähetyslentäjien
työn – ja nyt 21 vuotta myöhemmin sen myös lopettamassa.
Kuvassa olemme Royn kanssa juuri laskeutuneet Hollantiin helmikuun 4. pvä.

Radiotalolla ovat lapset olleet mukana
tekemässä ohjelmaa. Aiheena ovat
olleet isät; mitä lapset heistä
ajattelevat ja millaisia isiä he
haluaisivat heillä olevan. Jotkut
kertovat vanhempiensa olevan liian
kiireisiä tai väsyneitä työpäivän
jälkeen, jotta he jaksaisivat viettää
aikaa yhdessä lasten kanssa.

Teema on osa isille suunnattua
ohjelmakokoaisuutta, jolla
rohkaistaan isiä ottamaan suurempi
rooli ja vastuu lasten kasvatuksesta
perheissä.

Tätä kirjoittaessani Mongoliassa ei ole ”virallisia” Corona -virustapauksia.
Tarkkailun alaisina ja eristettyinä sen sijaan on väkeä. Monet kaupat ja
ravintolat ovat myös laittaneet oviinsa lapun, jossa kerrotaan, että palvelua
saavat vain asiakkaat, joilla on kasvomaski. Koulut, lastentarhat, yliopistot ja
elokuvateatterit sulkivat varotoimina ovensa kahdeksi kuukaudeksi, ja kaikki
julkiset kokoontumiset on kielletty. Täten esimerkiksi jumalanpalveluksia tai
raamattupiirejä ei saa pitää. Positiivista on se, ettei kaupungissa ole nyt
pahoja liikenneruuhkia.
Radiotalon väestä suurin osa on tehnyt töitä etänä – kuten monet muutkin
Ulaanbaatarissa. Ennen tämän virussesongin alkua ehdittiin tammikuussa
onneksi pitää radiotalon väelle ja yhteistyöseurakuntien johtajille
johtajuuskoulutusseminaari. Päivittäiset ja viikottaiset suorat ohjelmat
lähetetään edelleen Ulaanbaatarin studiosta. Ajankohtaisina asioina
ohjelmissa keskustellaan tietysti myös virustilanteesta, ja kehotetaan ihmisiä
olemaan panikoimatta ja pesemään kätensä sen sijaan.
Maakuntien välinen matkustuskielto loppui tänä aamuna, mutta
kansainvälisten lentojen peruminen sekä maarajojen sulkeminen vievät
maata jo nyt väistämättä kohti lamaa, sillä vienti on lähes täysin riippuvainen
Kiinasta. Mongoliassa ainoat kehittyneemmät sairaalapalvelut löytyvät vain
pääkaupungista, joten varotoimiin on tietysti syynsä. Kuulin, että koko maasta
löytyy reilut kymmenen hengityskonetta, jos sellaisille tulisi tarvetta.
Kuvassa perheohjelma ’Duet Art’ studiossa Ulaanbaatarin asemalla.

Corona -viruksen varotoimet ovat
viime aikoina hankaloittaneet myös
lasten osallistumiseen ohjelmien
teossa, sillä asetetut rajoitukset
koskevat myös lasten liikkumista
julkisilla paikoilla. Säännösten
rikkomisesta ja luvattomista
kokoontumisista määrätään sakkoja.

Kuuntelijapalaute:
“ Kuuntelen kanavanne raamatunopetusohjelmaa Internetin välityksellä verkkosivulta.
Jumala on puhunut minulle useamman kerran kuunnellessani ohjelmaanne; olen
rohkaistunut ja saanut kasvaa kristittynä näiden ohjelmien kautta.” - Bolormaa

Siunattua viikkoa ja hyvää naistenpäivää!
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