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Rukousaiheeksi:
- Intian
arviointiprojektista ei
ole kuulunut mitään.
Siksipä rukoillaan että
opiskelijat onnistuvat
tekemään haastatteluja
Gujaratissa
- Kiitos Dulguunista (alla)
ja hänen ajastaan täällä
Muuratsalossa,
Jämsässä ja Sansalla
Hyvinkäällä
- Filippiinien FEBCin
radioasemien innostus
sosiaalisen median
käyttöä kohtaan
- Äitini jalassa on todettu
ihokuolio, joka
ilmeisesti etenee
kuolioksi. Jättäkäämme
häntä Jeesuksen
hoivaan.

Bacolodissa kouluttamassa
Intiasta suunnistin suoraan Aasiaan, Filippiineille. FEBCin Filippiinien
johtaja Dan Cura (alakuvan takarivissä kolmas vasemmalta) pyysi
minua jo viime keväänä Balilla FEBCin vuosikokouksessa tulemaan
Filippiineille kouluttamaan paikallisasemien johtajia sosiaalisen median
käytössä ja hyödyntämään digitaalista maailmaan suhteessa heidän
yleisöihinsä.
Manilasta tunnin lentomatkan päässä etelään on sokeriruokokaupunki
Bacolod, jonne saapui FEBCin kymmenen paikallisaseman johtajaa
sekä heidän assistenttejaan ja tuottajia, kaikkiaan lähes 30. Monet
olivat minulle uusia tuttavuuksia, ns. nuorta polvea. Yllättävintä oli
tavata Radio Gandinganin johtaja, VicVic Castillon (kuva alla
vasemmalla). Olen tarvinnut häneltä tietoja kirjoittaessani evaluaatiota
siitä miten Radio Gandingan on auttanut rauhan rakentamisessa
Maguindanojen parissa. Ja nyt sain tavata hänet!
Itselleni Filippiinien keikka oli merkittävä, sillä en ole käynyt maassa
vuosikymmeneen, ja asuinhan siellä kolme vuotta, ja Manilassa
vietimme Patrickin kanssa häämme 25 vuotta sitten.
Manila oli muuttunut valtavasti. Sinne rakennetaan tornitaloja hurjaa
vauhtia. Intian jälkeen Manilan liikenne kuulosti hiljaiselta; torvet
törähtelivät vain harvakseltaan, eikä siellä ollut lehmiä liikenteessä. En
myöskään nähnyt liikenneonnettomuuksia. Yksi katujen yllä kulkeva
junarata oli tullut lisää. Se helpottaa huomattavasti Manilan idästä
länteen kulkevaa liikennettä. Mutta yksi oli pysynyt samana: jeepit.
Värikkäitä, kauniisti koristeltuja jeeppejä vilisee vielä liikenteessä.

Bacolodissa vihittiiin uusi radioasema. Illalla kutsuttiin työn tukijoita
syömään kokonaisena grillattua possua, lechonia. Possu täytetään
kaisloilla ja annetaan ison hiilloksen yläpuolella hiljaa kypsyä. Tässä
vain rääppiäisiä, suurin osa possusta on syöty.

Figure 3 Jeeppi Manilassa

Figure 2 Kangasniemen Majatalo-ilta

Nyt sitten jään innolla odottamaan miten Filippiineillä radioasemien
työntekijät innostuvat kuuntelijoiden kanssa sosiaalisesta mediasta.
Siihen saarivaltakunnassa on hyvät edellytykset, onhan Filippiinit
Indonesian ohella niitä johtavia esim. Facebookin käyttäjiä.

Figure 1 Dulguun Nayanbuu Jämsässä

SYKSYN AIKATALUA:
Keräämme tällä hetkellä varoja...
Kohti toivoa –teemalla. FEBCin,
TWRn ja Sat-7 työssä pyritään
tavoittamaan ihmisiä maissa, joissa
Kristittynä eläminen on vaikeinta

Tule mukaan!

Kotirintamalla tein töitä mongolialaisen Dulguunin kanssa. WIND-FM
Ulaanbaatarista lähetti hänet oppimismatkalle tutkimuksen pariin
luokseni, ja toiseksi viikoksi Sansalle oppimaan organisaation ja työn
tukijoiden viestinnästä. Dulguunin kanssa kävin Jämsässä kertomassa
WIND-FMn laajenemisesta ympäri Mongoliaa, ja siitä miten WINDin
tavoitteena on saavuttaa joka kymmenes mongolialainen Kristukselle
vuoteen 2020 mennessä.
Rukoillaan että Dulguun työssään WINDillä pääsee toteuttamaan
oppimiaan asioita heti.
Oletko kuullut Majatalo-illoista? Ainakin Kangasniemen seurakunnassa
se on tuttu konsepti. Sain olla mukana lokakuun illassa kunnantalolla.
Paikallinen bändi soitti hyvää gospelmusiikkia, ja koulukaverin Päivi
Kettunen ja lähetyspappi Pirkka Sieviläinen juonsivat. Minä kerroin
lyhyesti kuulumisia evankeliumin etenemisestä Aasiasta.
Majataloiltaan on helppo viedä mukaan ystävä, musiikki on kevyttä
gospelia, ja puheenaiheet mielenkiintoisia.
Tämä on vuoden 2016 viimeinen lähettikirje. Toivotan Sinulle
Kristuksen valoa pimeisiin iltoihin. Joulun odotus tuo monille
radioasemille oivan mahdollisuuden kertoa Jeesuksesta.
Tuesta kiittäen, Eila
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