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Rukous- ja kiitosaiheita:
❖

Kiitosaiheena WIND FM

Syksyn aloitusta
Terveiset Hangosta ja Tammelasta, missä olemme viettäneet kesää.
Hangossa vähän rennommissa merkeissä, Tammelassa lähinnä
erilaisissa mökkiprojekteissa, kuten keittiöremontin, terassikatoksen,
saunanrakennuksen, salaojituksen ja pihatöiden parissa.
Mongoliassa rajat ovat edelleen suljetut, ja reittilentoja ei sinne tai
sieltä vieläkään ole. Olimme siis ”onnekkaita” kun pääsimme
juhannuksena lähtemään maasta yhdellä valtion järjestämistä
evakuointilennoista. Niillä Mongolian valtion hakee kansalaisiaan
kotiin eri puolilta maailmaan ja niihin myydään yhdensuuntaisia
lippuja ulos Mongoliasta. Lento oli Saksaan ja sieltä lensimme
Finnarilla juhannusaattona tyhjään Helsinkiin.

radioaseman saama
lastenohjelman
tunnustuspalkinto. Se auttaa
myös suhteissa paikallisiin
viranomaisiin.
❖

Rukoile sekä Roy että minun
puolestani syksyn työkuvioiden
selkiintymisen ja järjestymisen
puolesta.

❖

Kiitämme terveydestä ja
rukoilemme jatkossakin myös
yhteistyökumppaniemme
työntekijöille terveyttä tässä
hankalassa nykytilanteessa.

Sansan yhteistyökummppani WIND FM radioaseman väki kävi juuri
hakemassa Ulaanbaatarin parlamenttitalolta ensimmäisen palkinnon
valtakunnallisesti parhaasta lastenohjelmasta Duremgujhonh
(epäsäännöllinen kello). Kilpailun oli sponsoroinut maan pääministeri
U. Khurelsukh kriteereinään paras kansallista historiaa, kulttuuria,
traditioita ja kulttuuriperintöä käsittelevä opetuksellinen ohjelma
lapsille. Mongolia etsii yhä historiallisia ja kultturellisia juuriaan, jotka
katosivat Venäjän vallan aikana, ja mongolialainen patriotismi nähdään
hyvänä kansakunnan identiteetin kehittymiselle. Tämän opetuksellisen
ohjelman kuuntelijat toivottavasti jäävät kanavalle myös muiden
ohjelmien pariin. Kuva alla ohjelmasta ja vasemmalla ohjelman tekijät
hakemassa palkintoa.

Kuva palkinnonhakutilaisuudesta
parlamentitalolla Ulaanbaatarissa.

Yllä lapsia ja radioaseman
ohjelmantekijöitä yhdessä. Alla
pääministerin kättely parhaan kansallisen
lastenohjelman palkintoa
vastaanottaessa.
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Heinäkuussa käväisimme Vampulan lentokentällä nuorille
suunnatulla lähetyslentoaiheisella Peltilintuleirillä, ja tapasimme
siellä myös Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiön. Kuva
alla. Edellisestä tapaamisemme olikin kulut jo 29 vuotta, hän oli
siskoni pojan kastepappina Lahdessa vuonna 1990.

Olettaen, että koronatilanne ei muuta suunnitelmia, lennän
Kyprokselle syyskuun 14. päivä. Jatkan siellä Sansan tehtävissä
Lähi-idän työn viestintäkoordinaattorina. Sitä ennen ovat vielä mm.
Sansan työntekijäpäivät Hyvinkäällä. Royn lähtöpäivä on vielä
avoin, sillä monissa Afrikan maissa rajat ovat yhä kiinni. Teemme
yhdessä muutaman srk vierailun ennen lähtöäni ja Roy vierailee
vielä lisää omissa nimikkoseurakunnissaan ennen lähtöään. Kiitos
kun olet mukana tukemassa ja rukoilemassa työmme puolesta.
Armollinen Jumala olkoon kanssasi joka päivä.
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