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Addis Abebassa 11.12.2014

”Vaikka miten kauas kulkisin,
aamuruskon siivin lentäisin,
vaikka merten taakse muuttaisin,
sinä olet siellä kuitenkin,
Luojani, olet kuitenkin.”
        Pekka Simojoki,  Viisikielinen 13

Salaam salaam!

Aloitin  viime  kirjeeni  toteamalla,  että  saattaisin
kirjoittaa seuraavan kirjeen jossain muualla kuin
Suomessa.  Niinhän siinä sitten kävikin,  vaikken
itse oikein jaksanut uskoa siihen mahdollisuuteen.

Äkkilähtö

Olen kesästä  asti  odottanut  pääsyä  Etiopiaan  ja
pohtinut  erilaisia  varasuunnitelmiakin.  Marras-
kuussa asiat alkoivat sitten edetä vinhaa vauhtia:
sain kutsun Etiopian Mekane Yesus -kirkolta sekä
työluvan puoltokirjeen ministeriöstä. 2.12. istuin
jo lentokoneessa matkalla Addis Abebaan hädin
tuskin itsekään tajuten, mitä tapahtui.

Lähtötohinaa

Vaikka lähtöni  ja erityisesti  sen aikataulu olivat
olleet epävarmoja, olin onneksi jatkanut hiljalleen
lähtövalmisteluja pitkin syksyä seurakuntavierai-
lujen ja muiden töiden lomassa. Niinpä kaikki ei
jäänyt  viimeisiin  kahteen  viikkoon.  Tekemistä
toki oli aivan riittämiin. Lähtöä helpotti suunnat-
tomasti  se,  että  siskoni  Mirjami  asuu  edelleen
Turun-asunnossamme,  joten  sain  jättää  tavaroi-
tani sinne.

Paperiasiat  pitivät  jännityksessä  loppuun  asti.
Sain  nimittäin  viisumin  anomiseen  tarvittavat
asiakirjat niin myöhään, että pääsin vasta lähtöä
edeltävänä  päivänä  Tukholmaan  Etiopian  suur-
lähetystöön hakemaan viisumia.

Asettumista

Viisumi  järjestyi  ja  selvisin  lopulta  ilman  sen
kummempia  kommelluksia  Etiopiaan.  Täytin  jo
saapumispäivänäni  3.12.  erilaisia  kaavakkeita.

Tukemalla lähetystyötä olet
SUURESSA mukana!
www.suuressamukana.fi

Turun Katariinanseurakunnan Hanna-piiri 
Etiopia-tunnelmissa

Taloudellinen kannatus:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593
Keräyslupa: 2020/2013/4884

Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593
Keräyslupa: 8420

Rukous- ja kiitosaiheet
 kiitos pääsystä Etiopiaan ja työluvasta
 kiitos viihtyisästä uudesta kodista
 varjelusta liikenteeseen
 uusiin oloihin sopeutuminen, paperiasiat
 kielikoulu
 omaiset ja ystävät

Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Janakkalan seurakunta
Kaarinan seurakunta
Sotkamon seurakunta
Suomussalmen seurakunta
Turun Katariinanseurakunta

http://www.suuressamukana.fi/


Työluvan  olen  jo  ehtinyt  saada,  mutta  uuteen
maahan  muuttaessa  on  kaikenlaista  muutakin
järjesteltävää:  paikallisen  henkilöllisyystodistuk-
sen  ja  ajokortin  hankkiminen  sekä  pankkitilin,
internet-  ja  puhelinliittymän  avaaminen.  Pääsen
nyt nettiin omalta koneelta, mutta yhteystiedoissa
mainitsemani  etiopialainen  puhelinnumero  on
minulla vain tämän kuukauden käytössä.

Vaikka Etiopia olikin minulle jossain määrin tuttu
jo entuudestaan, sillä olin täällä viisi vuotta sitten
harjoittelussa kolme kuukautta, minun on pitänyt
opetella  sellaisiakin  uusia  taitoja  kuten  saldon
lataaminen puhelimeen ja nettitikulle. Sitä haas-
teellisempaa  tulee  olemaan  täkäläiseen  ajokult-
tuuriin tottuminen. Syvällisempi kulttuurin sisäis-
täminen lähtee varmaan käyntiin siinä vaiheessa,
kun alan oppia kieltä. Ymmärrän jo amharankieli-
sestä puheesta sanan sieltä ja toisen täältä, mutta
kielikoulu  alkaa  vasta  tammikuussa.  Sitä  ennen
pääsen viettämään joulua lähettitoverini Mirjami
Uusitalon  luona  Gidolessa  ja  tutustumaan  tule-
vaan  työhöni.  Gidole  on  etelässä  lähellä  Arba
Minchiä  ja  se  on  tuttu  aikaisemmalta  Etiopian-
reissultani.

Rukousaiheita tekstiviesteillä?

Minusta  oli  turvallista  lähteä  matkaan lukuisten
esirukousten saattelemana. Rukoustuki on erittäin
tärkeää  ja  siksi  mainitsen  jokaisessa  kirjeessäni
joitakin rukousaiheita. Kiitos, että olette jaksaneet
muistaa  niitä.  Tilanteet  muuttuvat  kuitenkin hy-
vinkin nopeaan, niin kuin äkkilähtöni osoitti, ei-
vätkä kaikki aiheet ehdi parin kuukauden välein
kirjoittamiini  kirjeisiin.  Voisin  siksi  lähettää
rukousaiheita  myös  tekstiviesteillä.  Ilmoitathan
lähettisihteerilleni  Tiinalle,  mikäli  haluat  näitä
rukousviestejä.  Jos  voit  palvella  välittämällä  lä-
hettämäni  viestit  rukousrenkaalle,  kerro  siitäkin
Tiinalle.

Siunattua adventin ja joulun aikaa ja kiitos tues-
tasi!

Rakkain terveisin

Anna

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry.
Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere
www.wycliffe.fi

Näkymä uuden kotini takapihalta

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas
P.O. Box 5712
Addis Ababa
Ethiopia
Suomen puh. 045-1366072 (vain tekstiviesteille)
Etiopian puh. +251-912096616 (→ 31.12.2014)
Skype: anvaha
S-posti: anna.vahakangas@sekl.fi / 
anna_vahakangas@wycliffe.org
Blogi: annavahakangas.wordpress.com

Lähettisihteeri (postituslistalle liittyminen, siltä 
poistuminen, osoitteenmuutokset):
Tiina Welling
S-posti: tiina.welling@gmail.com
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