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Vuosi sitten ihmettelin miksi korona ei kovin sukkelaan levinnyt Mongoliassa
eikä Kambodzassa. Intiassakin oli vielä suht rauhallinen tilanne. Nyt on
toisin. Ekonomistin graafi viimeisen seitsemän päivän tartunnoista kertoo
selvää tarinaa….

https://www.seurakuntalainen
.fi/blogisti/eila-murphy/
FEBC rukouskalenteri:

febc.org/latest-prayertarget/
- Kiitollisuus Patrickin
saamasta rokotteesta
- Kiitos että Echo auttaa
Dulguunia tehostamaan
yleisövuorovaikutusta.
Rukoillaan Echolle
jatkorahoitusta
- Rukoillaan Intian vaikean
koronatilanteen puolesta ja
osallistutaan IDUtapahtumaan 13.5. klo 1416.30 verkossa idu.fi

Ainoa jyrkässä nousussa oleva käyrä huhtikuusta (April) 2021 eteenpäin on
Etelä-Aasia (South Asia), johtotähtenä Intia. Mitä tapahtui? Huhtikuun 14. oli
hindujen ja sikhien uusi vuosi, ja samalla alkoi muslimien Ramadan.
Molemmat sisälsivät sosiaalisia kokoontumisia. Lisäksi kuukautta aiemmin
oli ollut Intian suurimman uskonnollisen juhlan Kumbh Melan kylpypäivä.
Hindut tuolloin kastautuvat veteen puhdistautuakseen synneistä ja
pyhittäytyäkseen Gangesissa. Huhtikuussa on neljä kylpypäivää, 12., 14.,
21. ja 27. Kumbh Mela hindufestivaalin aikana jopa kolme miljoonaa tulee
Gangesiin kastautumaan. Näiden juhlien jälkeen Intian koronalukemat ovat
nousseet huimasti, jopa yli 300 000 päivässä.
Biharin tutkimusavustajani Alankrita on kovin huolissaan Intian tilanteesta.
Hänen vanhempansa ja setänsä ovat saaneet rokotuksen, ja Intiassa hänen
mukaansa nyt rokotetaan kaikkia 45-vuotiaita ja sitä vanhempia, mutta
tilanne on huolestuttava koska maan terveydenhuollossa ei ole happea
tarjolla riittävästi.

Kuva 1. Alankrita ja minä junassa
matkalla Patnasta Katihariin, Bihariin.
V. 2019

Alankrita, jonka kanssa tein kriisiradioon liittyvän Biharin tulvatutkimuksen,
on tänä vuonna kahdessa asiassa rinnallani: 1) yhdessä hänen kanssaan
meillä on esitys NEEDS kriisikonferenssissa, joka olisi Ruotsissa mutta
tapahtuu digitaalisesti syyskuussa 2021 2) kirjoitan Alankritan kanssa yhden
luvun Etelä-Aasian ilmastonmuutoksesta ja kriiseistä kertovaan kirjaan.
Joulukuussa kerroin, että Mongoliassa opetellaan uutta pilvipalvelua: ECHO
vuorovaikutusalustaa. Dulguun tiiminsä kanssa on puolen vuoden ajan
opetellut sitä.

Dulguunin mukaan ECHO nopeuttaa
sosiaalisen median kautta yleisön
kanssa kommunikoimista. Ei tarvitse
mennä yhdeksälle radio WINDin
webbisivulle erikseen
keskustelemaan yleisön kanssa, kun
kaikki liikenne tulee yhteen paikkaan,
ECHOON.

Kuva 2. Sansan Erja Tillgren (eturivissä
keskellä) valittiin Intersearchin
johtoryhmään maaliskuussa. Minun piti
poistua johtokunnasta koska aikani tuli
täyteen. Hienoa että suomalaisedustus
jatkuu!

Jouluksi Aasiassa radioasemat panostavat erityissisältöihin. Tänä
vuonna Mongolian WIND-FM panosti pääsiäispäivään. Kolmen tunnin
ajan soitettiin uusia mongolialaisia ylistyslauluja, tarinoita ja puheita.
Laulut myös suoratoistettiin Facebookissa. Radio WINDin henkilökunta
oli innostanut mongolialaisia nuoria korona-ajan sulkutilan aikana
säveltämään mongoliaksi ylistyslauluja. Kaikkiaan 128 uutta laulua
julkaistiin sen seurauksena, joista kahdeksaan tehtiin virallinen
studioversio. Klikkaamalla ao. Linkkiä pääset nauttimaan
mongolialaisten nuorten uusista kristillisen musiikin sävellyksistä.

https://youtu.be/5b3KnAIbTI4

Kuva 3. Teatteri puhuttelee
Thaimaassakin. Viereinen palaute kertoo
miten

Eilan alustava 2021
aikataulu:

- IDU – Kansainvälinen
saavuttamattomien kansojen
rukoustapahtuma 13.5. klo
14-16.30 verkossa
www.idu.fi

Palaute Thaimaasta:
”Olin töissä Silom Roadilla olevassa firmassa. Vapaapäiväni minulla oli
tapana tehdä liikuntaharjoituksia Lumpinin puistossa, koska se sijaitsee
asuntoani lähellä. Eräänä päivänä tapasin näyttelijän, joka näytteli
Jeesuksesta Kristuksesta kertovassa draamassa. Eräässä
kohtauksessa pyydettiin Herraa siunaamaan, joten minäkin pyysin
siunausta ja sain mitä pyysin. Se oli ihme. Siksi ilmoittauduin
raamattukirjekurssille ja päätin opiskella Raamattua. Sen jälkeen otin
koko sydämestäni vastaan Jumalan.”
Mr. S. Khon

- Intersearch-kokous Helsinki
13.–15.9.2021

Ihanaa kevättä ja kesänalkua!
Kiitos rukoustuestasi ja tuestasi!

- Digitaalinen
kriisiviestintäkonferenssi
Ruotsista 21.–23.9.2021
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