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”Sulta siementä pyydän nyt vakkahani,
sulta voimia uupuessain:
kulje kanssani kyynelin kylväessäin,
kasvun antaahan voit sinä vain.”
        Yrjö A. Nummi, Siionin Matkalaulut 201:6

Hei ystävät!

Sain  vihdoin  sen  verran  tukevan  otteen  niska-
villoistani, että uusi ystäväkirje on valmis.

Kielten opiskelua

Toukokuun lopulla päättyi kielikoulun kevätluku-
kausi, mitä juhlistimme kakkukahveilla. Olen nyt
edennyt  opinnoissani  3A-kurssille.  Kurssilaisten
määrä  on  pienentynyt  kuin  pyy  maailmanlopun
edellä: kun minun kolmen hengen ryhmästäni oli
lähtenyt kaksi opiskelijaa toisella paikkakunnalle
ja  toisesta  kolmen  hengen  ryhmästä  yksi  oli
palannut  kotimaahansa,  ryhmät  yhdistettiin.
Kevätlukukauden  päättyessä  loputkin  kurssi-
kaverini lopettivat, eli kesäkurssilla saan erittäin
yksilöllistä  opetusta.  Onko  se  minulle  huippu-
tehokasta vai huipputurhauttavaa, jää nähtäväksi.
Voisin  kuitenkin  kuvitella  opettajalle  olevan
helpotus,  ettei  tarvitse  kuunnella  samaa  tarinaa
kolmea kertaa huonolla amharalla.

Olemme nyt opetelleet  kaikki fidelit ja alkaneet
lukea  yksinkertaisia  (=lapsellisia)  tekstejä.
Kevätlukukauden  viimeisellä  viikolla  opiske-
limme  niin  Tuhkimo-satua  kuin  lastenraamatun
kertomusta  vaimon  hakemisesta  Iisakille.  Se
innosti  minua  ostamaan  lastenraamatun  ihan
omaksi  (Tuhkimo-satua  ei  ollut  myynnissä).
Aluksi  myyjä  tyrkytti  minulle  vahingossa
oromonkielistä  kirjaa,  koska  hänellä  ei  ollut
amharankielisiä,  mutta  seuraavana  päivänä  sain
kirjan  oikealla  kielellä.  Olen  yrittänyt  myös
kuunnella  amharankielistä  ääniraamattua  ja
välillä  jopa  tunnistanut,  missä  kohtaa  ollaan
menossa, mutta tässä vaiheessa lastenraamattu on
vielä lähempänä minun tasoani.

Vähitellen  kielitaito  siis  karttuu,  mutta  välillä
huomaan,  etteivät  kaikki  asiat,  jotka  luulin  jo
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oppineeni,  olekaan  täysin  hallussa.  Esimerkiksi,
kun  minulta  kysyttiin  kokeessa,  minkäikäinen
pikkusiskoni  on,  vastasin  reippaasti,  että  65
vuotta.  Onneksi  ennen  kesäkurssin  alkua  oli
viikon  loma,  joten  minulla  oli  aikaa  kerrata
lukusanoja ja muutakin tähän mennessä opetettua.

Pelkkä amharan opiskelu ei kuitenkaan taida olla
minulle  tarpeeksi  haasteellista,  sillä  en  ole
malttanut pysyä erossa heprean lukupiiristä, jonka
kielikoulukaverini  perustivat.  Ja  etteivät  kielet
rajoittuisi pelkästään seemiläisiin, naapurin poika
keksi  testata  tanskantaitoani.  Kuullun-
ymmärtämisestä  selvisin  kunnialla,  mutta
ääntämisen kanssa kävi köpelömmin. En silti ole
ilmoittautunut tanskan kurssille – ainakaan vielä.

Kommelluksia

Kommelluksia on sattunut muutenkin kuin kielen
kanssa. Eräänä iltana olin keittämässä vettä, kun
hella  yhtäkkiä  sammui.  Arvelin  sulakkeen
menneen ja painoin seinässä olevaa nappia, jota
luulin  sulakkeeksi.  Kuului  outoa  surinaa,  mutta
hella  ei  mennyt  päälle.  Hetken  kuluttua  oven
taakse ilmaantui naapuri vartijan kanssa. Naapuri
kysyi,  oliko  jokin  hullusti,  kun  olin  painanut
hälytysnappia. Ei nyt varsinaisesti hullusti, mutta
hella  ei  toimi,  vastasin.  Etsimme sitten  yhdessä
sulaketaulua,  mutta  se  löytyi  vasta  seuraavana
päivänä, kun asunnon edellinen asukas tuli hätiin.

Eräänä  sunnuntaiaamuna  taas  odottelin  kirkko-
kyytiä, kun paikalle kurvasi aivan oikeanvärinen
auto, jossa oli valkoihoisia aikuisia ja yksi pikku-
lapsi,  niin  kuin  pitikin.  Avasin  reippaasti  oven,
jolloin  kuski  totesi,  ”Taidat  pyrkiä  väärään
autoon.” Onneksi oikea auto tuli heti perässä ja se
otti kyytiin.

Vapaa-ajan riemuja

Koska  Etiopiassa  eletään  oman  kalenterinsa
mukaan,  pääsin  viettämään  pääsiäistä  kaksi
kertaa.  Ensin  juhlimme  kansainvälisessä  seura-
kunnassa samaan aikaa kuin Suomessakin, sitten
viikkoa  myöhemmin  etiopialaisten  kanssa.
Paikallisena pääsiäisyönä kävin ensin ortodoksi-
kirkossa,  sitten  Mekane  Yesus  -kirkossa.  Kovin
paljon  en  vielä  ymmärtänyt  mutta  pääasian
kuitenkin:  ”Ijesus  Kristos  tenestual!”  (Jeesus
Kristus  on  noussut  ylös!).  Vaikka  juhlien  ajan-
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kohta oli eri, sisältö oli kuitenkin sama.

Vapunpäivänä  tein  työtovereiden  kanssa  päivä-
retken  Babogaya-järven  rannalle.  Täällä  ei  ole
yhtä paljon järviä kuin Suomessa,  joten järvelle
pääseminen  on  aina  elämys.  Suurkaupungissa
asuvana osaan nyt myös arvostaa raitista ilmaa.

Lähes jokapäiväiseen ajanvietteeseen taas kuuluu
neulominen.  Sen tuloksena  on  lähinnä  syntynyt
nuttuja Etiopian  vauvoille,  mutta  omastakin
tarkenemisestani  olen  huolehtinut  neulomalla
sukat ja säärystimet.

”Sateet lähetä...”

Maaliskuussa  alkaneet  ”pienet  sateet”  jäivät
lopulta melko vähäisiksi, mutta viime aikoina on
satanut  ja  ukkostanut  enemmän.  ”Isot  sateet”
kestävät  tavallisesti  kesäkuusta  syyskuuhun.
Sadeaika  ei  ole  erityisen  mukavaa,  mutta  maa
tarvitsee  vettä.  Minäkin  luulen  pärjääväni,  kun
vaatekaapista  löytyy  kumisaappaat  ja  olo-
huoneesta takka.

Tulevaisuuden suunnitelmia

Kieliopintoni  jatkuvat  joulukuulle,  sitten  on
edessä muutto etelään. Tulevaksi asuinpaikakseni
on  varmistunut  Arba  Minchin  kaupunki,  josta
minulle on jo löytynyt kotikin.

Käännösprojekteissa  työskentelevät  ovat
kertoneet  minulle  millaisissa  asioissa  he
tarvitsevat  apuani.  Juuri  eilen  keskustelimme
erään kielen äännejärjestelmästä. Siitä ei ole siis
pelkoa,  että  joutuisin  vain  pyörittelemään
peukaloitani.  Olen  innoissani  siitä,  että  pääsen
auttamaan raamatunkääntäjiä. Kyllähän tuleva työ
vähän  jännittääkin,  mutta  niin  kuin  alussa
lainaamassani  laulussa  muistutetaan,  työ  on
Jumalan ja hän antaa kasvun.

Hyvää kesää sinulle ja lämmin kiitos tuestasi!

Rakkain terveisin

Anna

Luonnon kauneutta Babogayassa

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas
P.O. Box 5712
Addis Ababa
Ethiopia
Suomen puh. 045-1366072 (vain tekstiviesteille)
Etiopian puh. +251-912096616
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

http://annavahakangas.wordpress.com/
http://www.nuttu.info/

