
Terveisiä Etiopiasta!                          Turussa 5.12.2019

Rukousaiheita
-Kuntoutuksen onnistuminen
-Johdatusta tulevaisuudensuunni-
telmiin

Kiitosaiheita
-Kiitos hyvin sujuneesta Etiopian 
matkasta
-Kiitos Jumalan huolenpidosta ja 
uskollisuudesta
-Kiitos teistä lähetyksen ystävistä

Jos haluat ajankohtaisia rukousai-
heita tekstiviestillä, ilmoita siitä lä-
hettisihteerilleni Tiinalle.

Yhteystiedot
Anna Vähäkangas, Raadinkatu 5 B
66, 20750 Turku
Puh. 045-1366072
Sp: anna.vahakangas@sekl.fi / 
anna.vahakangas@wycliffe.fi
annavahakangas.wordpress.com

Lähettisihteeri (listalle liittyminen, 
siltä poistuminen, osoitteenmuu-
tos): Tiina Welling
Sp: tiina.welling@gmail.com

Hääseurue ottamassa kuvia liikenneympyrässä Addis Abebassa

Läksiäispuhetta pitämässä, tulkkina SIL:n henkilöstöosaston Haimi Mulat. Kuva Rob 
Bustin

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi

Koska paluuni Etiopiaan on viivästynyt enkä vieläkään tiedä,
milloin pääsen sinne taas töihin, kävin siellä syys-lokakuussa
pakkaamassa  tavaroitani  ja  luovuttamassa työlupani.  Osan
tavaroista jätin kylläkin varastoon ja uusin etiopialaisen ajo-
korttini.
Paikallinen yhteistyöjärjestömme SIL Etiopiassa  järjesti  mi-
nulle varmuuden vuoksi läksiäiset, vaikka varoitinkin, että ai-
na on olemassa se vaara, että tulen takaisin.
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Lähettävät tahot
Hämeenlinna-Vanajan srk, 
Janakkalan srk, Kaarinan srk, 
Mynämäen srk, Nousiaisten 
srk, Sotkamon srk, Suomus-
salmen srk, Turun Katariinan-
srk, Hämeen, Kainuun ja Var-
sinais-Suomen Kansanlähetys,
Wycliffe Raamatunkääntäjät, 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Lounaalla esimiesteni Mirjami Uusitalon (SEKL) ja Gallo Aylaten (SIL Etiopiassa) 
kanssa.

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi

Juttua nutuista
Jonottaessani  ajokortin  uusi-
mista  varten  tarvittavaan  ter-
veystarkastukseen  kaivoin  ta-
pani  mukaan esille neuletyön.
Silloin vieressäni  istuvat  kaksi
naista  alkoivat  pohtia  keske-
nään  amharaksi:  ”Mitäköhän
tuo  on  tekemässä?  Sukkaa?
Puseroa?  Huivia?”  Kun  he
huomasivat  minun  ymmärtä-
vän  heidän  keskustelunsa,  he
kysyivät  asiaa  minulta  suo-
raan.  Kerroin  neulovani  vau-
van peittoa.  ”Sairaaloissa jae-
taan  tuollaisia  vauvojen  vaat-
teita”,  toinen naisista  huoma-
utti.  ”Olen  nähnyt  niitä,  sillä
erään ystäväni vauva sai niitä.”
Kun vastasin itsekin neulovani
nimenomaan sairaaloihin,  asi-
ainhoitajamme Getasew puut-
tui  puheeseen  ja  kertoi  Kan-
sanlähetyksen  nuttuprojektis  -  
ta.  Naiset  ihastelivat  suoma-
laista  villalankaa  ja  totesivat,
etteivät  he  ole  koskaan oppi-
neet  neulomaan.  Siinä  tilan-
teessa  en  valitettavasti  voinut
pitää käsityötuntia, mutta sitä-
kin  tuli  aikoinaan  kokeiltua
naapurin  rouvan  kanssa  Arba
Minchissä.

Muutama  nuttu  ja  muu  vau-
vanvaate Suomesta oli mahtu-
nut matkalaukkuuni.

Suomeen palattuani olen jatkanut kuntoutusta ja seurakun-
nissa vierailua. Nimikkosopimukset seurakuntien kanssa ovat
päättymässä ja kevätkaudella minun olisikin tarkoitus keskit-
tyä kuntoutukseen. 
Ehkäpä keväällä osaan jo kertoa tarkemmin paluun mahdol-
lisuudesta ja aikataulusta. Tässä vaiheessa haluan kiittää tei-
tä siitä, että olette pysyneet uskollisesti ja kärsivällisesti rin-
nallani  niissä  erilaisissa  vaiheissa,  joita  näihin  muutamaan
vuoteen on mahtunut.

Vaikka työminäni astuukin hetkeksi takavasemmalle, työ Eti-
opiassa jatkuu. Siitä voit tulla kuulemaan lisää Ryttylän Lähe-
tyskeskuksessa pidettäviin  Globaalit megatrendit ja Jumalan
lähetys  -foorumiin 24.1.2020  ja  Missioforumiin 24.-26.1.
2020.

Oikein siunattua joulua ja uutta vuotta 2020! Meille on syn-
tynyt Vapahtaja!

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri


