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Elokuista elämää

Sirpa Rissanen
Paralimni
Cyprus

On elokuu ja virallisesti eurooppalaisten kesälomakuukausi. Suomessa
eletään toisenlaista kalenteria ja olen itsekin palannut elokuun alusta
koneen ääreen. Kesän helteet täällä tuntuivat minusta jopa virkistäviltä,
tämä siksi, että Kyproksella päivälämpötilat ovat kesällä aina yli 30C
asteen. Niin tänäkin kesänä ja lämpöä siellä on yhä reilusti yli 40C
asteen.

Mobile:
+357-99649048 (Cyprus)
+358-505523683 (Finland)
Skype: sirparissanen
Email: sirpa.rissanen@sansa.fi
Insta: sau.rissa

Kiitos – ja rukousaiheita:
- Kiitämme terveydestä ja siitä,
että perheenä onnistuimme
saamaan rokotteet, kuka
missäkin päin maailmaa.
-Rukoile siunausta syksyn
matkoille: Sirpan syyskuinen
paluu Kyprokselle ja Royn
elokuinen paluu Liberiaan.
-Kiitämme siitä, että
nuorimmaisemme, Bettina 24v.
sai opiskelupaikan Metropoliassa,
Helsingissä. Töitä on myös
riittänyt kaikilla nuorillamme
vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Lisää Sansa-aiheisia uutisia saat
liittymällä Sansa-yhteisö
Facebook -ryhmään Klikkaa
tästä
Sansan Vuositeema 2021 –
Katso ihmistä - Sansa kertoo
12 erilaisen ihmisen tarinan
ympäri maailma.

Siunausta syksyysi,
Sirpa

Kun alkukesästä tulin Suomeen, Kyproksella rajoituksia purettiin kesää
kohti. Ulkonaliikkumiskiellot lyhenivät ja vähitellen poistuivat. Ehdin
saamaan keväällä ensimmäisen rokotukseni. Kyproksella on yhä aika
lailla rokotusvastaisuutta ja rokotuspasseihin liittyen on ollut myös
mielenosoituksia. Ilman ”safepassia”, joka kertoo otetut rokotukset tai
sairastetun taudin, elämä on nykyisellään Kyproksella aika hankalaa.
Vaihtoehto sille on käydä kolmen päivän välein pikatestauksissa, jotta
pääsee edes ostoskeskuksiin. Erityisesti Astra Zeneca ei ole ollut haluttua
tavaraa, joten sitä rokotetta tarjottiin helpoiten myös ulkomaalaisille.
Autoin osaltani asiaa ylijäämävarastoiden poistamisessa.
Toisen rokotteen sain Suomessa heinäkuussa. Roy onnistui saamaan niin
ikään Astran Liberiassa, missä hän oli suurimman osan kesää lentämässä.
Sekä Roy että nuorisomme ovat olleet tahoillaan karanteenissa
altistusten vuoksi, kun lähipiirissä on sairastettu. Positiivista näytettä ei
kukaan ole kuitenkaan toistaiseksi saanut, ja nuoretkin ovat ainakin
ensimmäiset rokotuksensa jo saaneet. Terveydestä olemme kiitollisia.
Sansassa on kevään mittaan ollut monenlaista muutosta organisaatiouudistukseen liittyen. Työnkuvaani tuli juuri ennen lomille lähtöä
muutoksia. Syksystä alkaen työhöni Kyproksella kuuluu aluepäällikkönä
aluevastuu Euroopan ja Lähi-idän alueen työstä. Jatkan myös viestinnän
parissa. Ennen paluutani Kyprokselle syyskuun alkupuolella teen
muutamia seurakuntavierailuja (14.8. Tammela, 30.8. Lieksa, 2.9.
Pieksämäki) ja kerron lisää kuulumiasia työstä. Toivottavasti
mahdollisimman moni teistä pääsee paikalle. Tarkemmat tiedot vierailun
ajankohdasta saat seurakunnan sivuilta.
Viimeisin blogini Sansan sivuilla (seuraava ensi viikolla)
https://sansa.fi/blogi/sat-7n-kaksikymmentaviisi-siunattua-vuotta/
Kuva: Pohjois-Afrikan alueen kristittyjä

