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Hei MAF-työmme ystävä!
Vuodenvaihde sujui meillä vauhdikkaasti. Sain palata Mongoliasta Sirpan luokse Kyprokselle
joulukuussa. Hän työskenteli siellä vuoden loppuun saakka kristillisen SAT7-satelliittitelevision
palveluksessa. Siitä eteenpäin olemme singahdelleet ympäri Eurooppaa. Joulun aikaan tapasimme kaksi
vanhinta tytärtämme Portugalissa. He lensivät sinne asuinmaastaan Englannista. Toiset kaksi tapasimme
Suomessa ollessamme. Yritämme nähdä lapsiamme ainakin kerran vuodessa, ja koska perheemme asuu
hajallaan ympäri maailmaa, jonkun pitää aina matkustaa.
Tammikuun alusta teimme kunnon kierroksen Suomen eri seurakunnissa, aina Lappia myöten. Aikataulu
oli koko kuukauden tiukka ja paljon ei jäänyt vapaata. Kunnon lumipyrytkin osuivat kohdalle ja välillä
puskettiin hangessa autolla, kun lumi pöllysi ja tietäkään ei kunnolla nähnyt. Saimme kunnon
matkaeväät nimikkoseurakunnistamme, kun meidät siunattiin matkaan jumalanpalveluksen yhteydessä.
Pidimme seurakunnissa lähetysväelle esityksiä kertoen työstämme Mongoliassa. Minä jatkan työtäni
lähetyslentäjänä Suomen Lähetyslentäjien lähettämänä ja Sirpa aloittaa kristillisen Wind FM-radiotalon
palveluksessa hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi hän osallistuu Lähetyslentäjien työstä tiedottamiseen.
Sirpalla on erikseen Medialähetys Sanansaattajien kautta nimikkoseurakunnat.
Seurakuntavierailuillamme kyselimme etukäteen, mitä erityisesti siellä haluttiin kuulla työstämme.
Pääsääntöisesti seurakunnilla oli kiinnostusta kuulla meidän molempien työstä. Niinpä me
esityksissämme toimme molempien työtä esille. Lähetyslentäminen ja kristillinen mediatyö sopivat
hyvin yhteen. Molemmat edustavat nykyaikaisia tapoja välittää ihmisille Jumalan rakkautta. Mongoliassa
näillä työmuodoilla on yhteinen historia, sillä radiotalon johtaja Batjargal oli myös toinen paikallinen
kumppanimme, kun aikoinaan aloitimme Lähetyslentäjien toimintaa parikymmentä vuotta sitten ja
näissä työtehtävissä toimiminen tuntuu sopivan minulle ja Sirpalle luontevasti. Olemme innostuneita
toimimaan tehtävissä, joissa saamme käytännön
toimin - lentäen ja median keinoin - olla
lähetyksen asialla. Kiitämme myös Jumalaa
jokaisesta teistä, jotka olette rukouksella,
rohkaisulla ja taloudellisella panostuksella
tekemässä työmme Lähetyslentäjien parissa
mahdolliseksi. Haluamme vastavuoroisesti olla
luottamuksen arvoisia lähettejänne maailmalla
ja luoda kirjeiden ja vierailujen muodossa
välillemme yhteyttä, joka innostaa meitä
yhdessä eteenpäin Jumalan suuressa missiossa.
Matkaansiunaaminen Kotka-Kymin seurakunnassa loppiaisena. Tämä
oli upea avaus Suomen vierailuille.
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Saarna Muonion kirkossa, aiheena Jumalan
antama lohdutus.

Suomen vierailun aikana sain olla myös mukana kertomassa
Lähetyslentäjien työstä myös median välityksellä. Paikalliset lehdet,
maakuntalehdet, Helsingin Sanomat ja YLEn aamu-TV ovat
uutisoineet Lähetyslentäjien työstä kiitettävässä määrin. Työmme
tuntuu herättävän laajaa kiinnostusta yli erilasten rajojen ja siitä on
helppo kertoa innostavasti. Lähetyslentäjät on parhaillaan hakemassa
kirkon virallisen lähetysjärjestön asemaa. Hyvää tiivistä yhteistyötä on
tehty jo 40 vuoden ajan ja tässä olisi kirkolle hyvä mahdollisuus saada
yhteistyö entistäkin kestävämmälle pohjalle. Rukoilemme piispoille ja
kirkolliskokoukselle Jumalan tahdon mukaista ratkaisua asiaan.
Tammikuisen vierailukiertueen jälkeen matkustimme Suomesta runsaaksi viikoksi Englantiin
Lähetyslentäjien perehdyttämiskurssille. Samalla matkalla sain uusittua vuosittaisen lentäjän
lääkärintarkastukseni. Edellisen kerran kävimme samalla kurssilla 25 vuotta sitten. Osa kouluttajista oli
ennestään tuttuja - heidän joukossaan entisiä työtovereita kentältä. Meiltä kyseltiin, mikä on edellisestä
kerrasta muuttunut. Lähetyslentäjien toiminta on toki muuttunut sen mukaisesti, kun ammattimainen
lentotoiminta on vuosien aikana kehittynyt kaikkialla maailmassa, myös niissä maissa missä
Lähetyslentäjät toimivat. Toiminnan ydin ei ole kuitenkaan muuttunut! Jaamme yhä Jumalan rakkautta
maailmaan ilmailun ja teknologian avulla, ja muutos jonka työ saa ihmisissä aikaan on yksin Kristuksesta.
Kurssin aikana mieleen palautui monia muistoja vuosien varrelta, erityisesti kun saimme yhtenä päivänä
käytännön turvakoulutusta aseellisten yhteenottojen varalta. Menneinä vuosina konettani on ammuttu,
olen kävellyt miinakentän läpi ja maannut yöllä teltan lattialla keskellä tulitaistelua. Kaikissa näissä ja
muissa tilanteissa on ollut mukana kaikkivaltiaan suoja. Lähettäjiemme rukouksilla on ollut tässä iso
merkitys. Muuten on vaikea selittää sitä, että varjelus on ollut mukana perheellämme kaikissa matkan
käänteissä tähän päivään saakka.
Pakkaamme nyt kotiamme ja odottelemme viisumeita seuraavaksi Ugandaan, missä lennän muutaman
päivän ajan koulutusta ja puolivuotisen tarkastuslentoni. Mongolian lentokoneeseemme vaihdetaan
parhaillaan uutta mittaristoa ja sillä uudella
lentämiseen tarvitaan asianmukainen koulutus.
Ugandasta lennämme suoraan Mongoliaan,
missä odottavat kevään ensimmäiset lennot.
Asuntona minulla ja Sirpalla on kerrostalon
kaksio lähellä Ulaanbaatarin keskustaa. Vähäiset
tavarani odottavat siellä jo valmiina ja viemme
matkalaukuissa lisää pääasiassa lämpimiä
vaatteita ja erityisesti villasukkia, joita
kiitollisesti muistaen saimme Suomen
nimikkoseurakunnistamme.
Siunattua kevättä ja muistakaamme rukouksin
toinen toisiamme.
Roy Rissanen
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Iloiset MAF Orientation Workshop -kurssilaiset Englannissa, valmiina
palvelutehtävään. Muut osallistujat tulevat työskentelemään
Madagaskarilla, Tsadissa ja Intiassa.
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