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Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kirkkomme rekisteröinti ja työluvat.
- Hallinnolliset haasteet sekä
Lähetyslentäjien toiminnassa että
Radiotalolla.
- Kiitos jälleennäkemisistä. Tapasimme
monien vuosien jälkeen Lähetyslentäjien alkuperäisen yhteistyökumppanin täällä Mongoliassa.
Teimme hänen kanssaan yhteistyötä ja
ja saimme aloitettua vuonna 2000
lentotoiminnan täällä Ulaanbaatarissa.
Hän asuu nykysin Amerikassa
perheineen.
Mobiililaitteiden käyttö alkaa
Mongoliassakin nuorena. Myös
maaseudulla.

Paluu Mongoliaan
Olemme palaneet Mongoliaan Suomen jakson jälkeen. Muutimme toiseen
asuntoon, mikä on vähän lähempänä Royn toimistoa sekä lentokentälle
menevää tietä. Liikenneruuhkat ovat pahat, joten uusi sijainti helpottaa
Royn liikkumista lentokentälle jonkin verran. Radioasemalle sen sijaan
on pidempi matka. Muuttaessa uusi asunto kaipaa aina jonkinlaista
korjaamista ja niin nytkin. Seinät oli edellisten asukkaiden jäljiltä
maalattu, mutta maalasimme itse parvekkeen sekä ovien karmit.
Kylppärin putkiston korjaamiseen tarvittiin muutamaan otteeseen
putkimiestä ja pönttökin tuli samalla silikoitua kiinni lattiaan.
Uusi asuntomme on neljännessä kerroksessa – parasta olisi asua
ylimmässä, sillä siellä ikkunat pysyvät puhtaampana. Talossamme ei
nimittäin ole hissiä ja shamanistisiin tapoihin kuuluu uhrata maitoa
hengille. Vastuu rituaalista on perheen vanhoilla naisilla, jotka jalkojaan
säästäen hilaavat itsensä ikkunan ääreen heittämään maitoa. Tuulesta
riippuen yläkerran naapurin heittämät maidot päätyvät sitten
alakerrassa asuvien ikkunoihin. En siis juurikaan jaksa panostaa
ikkunoiden pesuun. Ikkunoista olisi kiva näköala vuorien suuntaan,
mutta valitettavasti korkeat rakennukset ja nostokurjet peittävät
näköalaa kiihtyvää tahtia. Yhtenä päivänä ihmettelin pulujen runsasta
määrää pihalla, ja se taas johtuu siitä, että jotkut yläkerran asukkaat
heittävät alakerran tuulikaappien katolle yläkerran parvekkeilta leipää ja
siemeniä. Siinä ilmeisesti säästetään jalkoja, kun ei tarvitse lähteä
buddhalaiselle temppelille saakka lintuja ruokkimaan.
Siperiassa palaa
Siperian metsäpalot puhuttavat sekä Suomessa että täällä. Aiemmin
kesällä Irkutskin alueella oli pahoja tulvia, ja sieltä tuli lapsia Mongolian
puolelle kesäleireille tulvia pakoon. Metsäpalojen aiheuttama savu leijui
heinäkuussa Ulaanbaatarin yllä talven saasteiden kaltaisena vaippana.
Elokuussa on kuitenkin satanut tosi runsaasti, ja savu on hälvennyt.
Jotkut pohtivat johtuuko sateiden runsaus siitä, että Venäjän puolella on
palojen sammuttamiseksi tehty keinotekoisesti sadetta.
Työluvat ja kirkon rekisteröinti
Uutta maajohtajaa ei ole löytynyt johtamaan Lähetyslentäjien toimintaa.
Myöskään toista lentäjää ei ole, eli molemmat työt ovat toistaiseksi Royn
hoidettavina. Siksi Sansan ja Lähetyslentäjien kanssa on sovittu, että
autan oman työni ohella Royta kahtena päivänä viikossa hallinnollisissa

tehtävissä. Haasteena on myös uuden lentomekaanikon löytyminen.
Senkin puolesta voit rukoilla. Työlupaa varten pitää Mongoliassa aina
käydä AIDS -verikokeessa ja nyt lupahakemukseni on taas prosessissa.
Kirkkomme rekisteröinnin uusinta on myös kesken eikä näytä kovin
todennäköiseltä että se uusittaisi.

Mongoliaan tuodaan paljon
käytettyjä, halpoja japanilaisia
autoja, joissa ei kuulu radio tai vain
muutama kanava. Siksi Nalaihin
radioasemalta on jaettu
modulaattoreita, jotka asennetaan
autoihin Perheradiokanavan
kuulumiseksi. Varsinkin taksikuskit
kuuntelevat paljon radiota päivän
aikana, joten heihin kannattaa
satsata.

WIND FM Radioasema
Radioasemalla on palailtu myös lomilta ja uusi ohjelmakausi
käynnistyy. Kesän aikana kanavilla pyörivät paljon uusinnat, kuten
televiossakin. Kansainvälisenä perhepäivänä monet WIND FM
radiosaman studiot olivat kutsuneet vieraaksi perheitä osallistumaan
ohjelmien tekoon. Alakuvassa perheohjelmaa tehdään Bayankhongorin
maaseutuaseman studiossa kansainvälisenä perhepäivänä haastatellen
ja keskustellen.
Värikästä syksyä teille kaikille.

Sirpa
”Kaikkivaltiasta emme saata käsittää, häntä, joka on suuri voimassa, joka ei oikeutta ja
täydellistä vanhurskautta polje.” Job 37:23

Studiossa tehdään ohjelmaa
miehille.

Lue lisää Mongoliasta näistä linkeistä:
https://sansa.fi/kirkko-kasvaa-mongoliassa-mutta-pelastusta-onmongolien-vaikea-ymmartaa/
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