
Terveisiä Mongoliasta

Seurakunnan uudet nimikkolähetit

Sirpa ja Roy Rissanen



Takaisin Mongoliaan
• MAF:n työssä 1993-2006 Tansaniassa, Keniassa, Mongoliassa

• Roy on tälle hetkellä Mongoliassa lyhytaikaisella sopimuksella lentäjänä ja Sirpa 

palvelee Sanansaattajien työyhteydessä Kyproksella

• Vuoden alussa 2018 heidän on määrä aloittaa MAF:n työssä yhdessä 

Mongoliassa 

• Suomen Lähetyslentäjien ja Sansan lähettämänä

• Sirpan on tarkoitus jatkaa radiolähetystyön tehtävissä Mongoliassa sekä 

osallistua MAF:n tiedotustehtäviin
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Kiireinen elokuu
MAF Suomi

• Päivittäisiä pyyntöjä sairaslentojen järjestämiseksi, toisinaan 

useampiakin

• Heinäkuussa koneen turbiiniin jouduttiin vaihtamaan uusi osa, jota 

jouduttiin odottelemaan, ja siksi lentoja oli vähän vähemmän.

• Sirpa tuli Kyprokselta vierailulle ja on mukana monilla lennoilla
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5.8. Ensiapulennolla

• Vakavasti loukkaantunut hevosen selästä pudonnut 

13-vuotias poika lennettiin sairaalahoitoon

• Kriittisessä tilassa olevan potilaan maantiekuljetus 

ei tullut kysymykseen. 

• Ripeällä yhteistyöllä saimme pojan evakuoitua 

saman päivän aikana kun lentopyyntö tuli.

• Nyt pojalle on tehty aivoleikkaus ja hän on 

toipumassa vammoistaan.

• MAF on saanut runsaasti mongolialaisessa 

mediassa kiitosta toiminnastaan, jolla palvellaan 

akuuteissa vakavissa sairastapauksissa 

maaseudun ihmisiä. Potilaat tai heidän perheensä 

kustantavat osan lennon hinnasta. Loppuosa 

kustannuksista katetaan vapaaehtoisilla 

lahjoituksilla MAF:n työn tukijoilta
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16.8. Seurakuntatiimin lento

• Paikallinen seurakuntaryhmä lennettiin 

Mongolian länsiosaan

• Epämukava matka vastatuulen takia, 

mikä pidensi matkantekoa tunnilla

• Hakumatkalla tapasimme väsyneen 

tiimin aamuvarhaisella, jolloin lensimme 

takaisin pääkaupunkiin

• MAF:in toiminnalla haluamme olla 

mukana palvelemassa paikallisia 

kirkkoja. 

• Pääkaupungissa Ulaanbaatarissa on 

runsaasti aktiivista seurakuntatoimintaa.

• On tärkeää saada sen vaikutukset 

ulottumaan myös muualle maahan ja 

viedä sen kautta hyvää sanomaa maan 

ääriin.
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29.8. Tilapäisille lentopaikoille

• Viikonloppuna lensimme saman päivän aikana 

kaksi lentoa. 

• Ensimmäisellä lennolla matkustajat saapuivat 

hevosilla tilapäiselle lentopaikalle. 

• Kameli toi kärryssä matkatavarat. Lennon 

jälkeen matka jatkui hevosilla ja matkatavarat 

lastattiin härkävankkureiden kyytiin.

• Koko tunnetun historian Mongoliassa on liikuttu 

aina jatkuvasti ja pitkiä etäisyyksiä maan 

äärestä toiseen. Kulkuvälineinä ovat olleet 

milloin omat jalat, hevoset, kamelit, jakit, autot 

tai juna. 

• Lentokoneen keksiminen toi oman ihmeellisen 

ulottuvuutensa liikkumiseen myös Mongoliassa.
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Huoltotiimin arkea

• Lentokoneella oli kesällä 200 tunnin 

huolto ja Roy käytti yhden päivän 

mekaanikkojen työhön tutustumiseen. 

• Hyvin huollettu kone on ensiarvoisen 

tärkeä lentäjälle - ja matkustajille.

• Oli hienoa seurata, kuinka hyvällä 

tiimityöllä, kunnon välineillä ja 

koulutuksen ja kokemuksen antamalla 

ammattitaidolla MAF-mekaanikot 

huoltavat konetta.

• Ilman heidän työpanostaan kone ei 

lentäisi lainkaan.
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• Lennolla viemässä lääkäreitä hoitamaan paikallisia lapsia

• MAF-lentokone palvelee myös niitä syrjäisten alueiden ihmisiä, joilla ei 

olisi muuten mahdollisuus käyttää lentopalveluja. 

• Lentokentän henkilökunta otti päällikkönsä johdolla tällä kertaa meidät 

erityisen sydämellisesti vastaan kahdesta syystä.

• Sattui olemaan Mongolian ilmailun juhlapäivä ja meidän koneemme oli 

ensimmäinen tänä vuonna kentälle laskeutunut lentokone!

Baruun-Urt Mongolian itäosa


