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Rukous- ja kiitosaiheita:
❖ Kiitosaiheena se, että Sansarmaa yksi radiotalon johtohenkilöistä sai kaksostytöt noin kuukausi
sitten. Kaikki voivat hyvin.
❖

❖

Tyttäreni on saanut uuden
työpaikan Lontoossa
koronavirusepidemiasta
huolimatta. Kiitos myös siitä, että
muillakin nuorillani on yhä
työpaikat Englannissa ja
Helsingissä. Se ei ole mikään
itsestäänselvyys näinä aikoina.
Rukoile muuttomme puolesta.
Että sopivat lennot löytyvät, rajat
avautuvat ja että syksyn työkuviot
selkiintyvät.

On tullut taas aika lähteä
On tullut taas aika pakata laukkuja. Ja tehdä inventaario kahden ja
puolen vuoden aikana kertyneistä tavaroista ... osa niistä päätyi tänne
siksi, että ajattelimme elämän olevan täällä seuraavat neljä vuotta. Nyt
kuitenkin Lähetyslentäjien työ on päätetty lopettaa täällä, ja rajalliset
resurssit siirretään muihin maihin. Radiotyö täällä jää jatkumaan.
Toisaalta nämä nurkkien siivoukset niin kodissa kuin omassa
mielessäkin ovat hyviä – tulee välillä pysähdyttyä miettimään
tarvitsenko tätä oikeasti, ja mitä on tullut taas hankittua. Joskus tulee
jopa pohdittua miksiköhän tuokin on hankittu. Samalla tulee tehtyä
jonkinlaista tilinpäätöstä siitä, mitä tuli tehtyä ja mitä jäi tekemättä.
Muuttaminen on kuitenkin aina rasittavaa sekä taloudellisesti että
henkisesti. Toisaalta, se muistuttaa aina siitä, että meillä ei ole pysyvää
kotia täällä maan päällä. Tähän hetkeen sopivat sanat: ’Herra osoita

minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan ...’ (Pyhän Birgitan rukous)

Mongoliassa rajat ovat edelleen suljetut, ja reittilentoja tuskin nähdään
uudelleen ennen syksyä. Koulut on täällä päätetty pitää kiinni
syyskuulle, tosin ammattiopistot jo avautuivat. Avustuksina Mongoliaan
on saatu hengityskoneita, maskeja ja testaustarvikkeita, joten syksyllä
odotettavaan toiseen virusaaltoon on täällä nyt varauduttu. Olemme
matkalaukut pakattuina varautuneet lähtemään ”äkkilähdöllä” jollekin
evakuointilennolle, kun mongoleja haetaan kotiin koronaeuroopasta.
Ulaanbaatarin radiotalolta lähetetään tämän kevään ja kesän ajan myös
koronatietoutta kolmessa suorassa ohjelmassa. Monille tilanne on
Aamun 930 Shown juontajat Chinzo ja Bagii.

Kuuntelija tekee muistiinpanoja
Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta

henkisesti raskas. Jotta kuulijoilla olisi myös muuta ajateltavaa,
aamuisin lähetettävässä 930 Showssa keskustellaan myös
kirjallisuudesta, luetaan ääneen hyviä kirjoja sekä jaetaan
kirjavinkkejä.
Äideille ja heidän kauttaan lapsille, nuorille ja koko perheelle
suunnatussa MOM -ohjelmassa käsitellään terveyttä edistäviä
ruokailutottumuksia, immuniteettia ja lasten kasvatusta, sekä nyt
viruspandemian aikana lisääntyneen kotiväkivallan ehkäisyä.
Suljetussa Facebook -ryhmässä äidit keskustelevat, jakavat ideoita
ja kokemuksiaan sekä saavat uusia ystäviä. Ohjelmalla pyritään
myös saavuttamaan Mongolian valtavirtaan kuuluvaa yleisöä ja
myötävaikuttamaan heidän perheidensä hyvinvointiin ja
terveyteen. Samalla saamme kanavallemme uusia kuulijoita, jotka
jatkossa voivat kiinnostua myös muista ohjelmistamme.
Alla olevassa kuvassa MOM -ohjelman juontajapari Zola ja Tsetsegee.

Leivoimme kotona jokin aika sitten
korona-aiheisia keksejä.
Mongoliassa maskien käyttö on
pakollista ja käyttämättä jättäminen
voi tuoda 50e sakon.

Viimeisin blogini löytyy tästä osoitteesta.
https://sansa.fi/blogi/mita-jaa-jaljelle-kun-korona-on-ohi/
Ole mukana tukemassa:
https://sansa.fi/lahjoituskohte
et/evankelioivat/
https://sansa.fi/sansankesakerayksella-ilosanomaaaasialaisille/

Seuraavan kirjeen kirjoitan Suomesta tai Kyprokselta käsin.
Nähtäväksi jää, miten rajoitukset maailmalla purkautuvat ja
matkustaminen taas mahdollistuu. Tavoitteenamme on palata
Mongoliasta Suomeen kesäkuussa, ja suunnata kohti Kyprosta elosyyskuun vaihteessa. Jatkan siellä Sansan Lähi-idän alueen
viestintätehtävissä. Siunattua loppukevättä ja kesää.
Armollinen Jumala olkoon kanssasi joka päivä.
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