
Hei pitkästä aikaa!                              Turussa 1.12.2020

Rukousaiheita
-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Johdatusta tulevaisuudensuunni-
telmiin
-uusia lähettejä Etiopiaan
-rauhaa ja vakautta Etiopiaan

Kiitosaiheita
-Kiitos uudesta mahdollisuudesta 
osallistua Etiopian työhön
-Kiitos äidinkielisestä esikoulusta
-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

Vuoristoisessa Etiopiassa on kauniita vesiputouksia. Kuva: Mikael Halleen

Oik. Korona-ajan nokipannukahvit. Vas. Käsinukke-esitys Donkkis Big Nightissa.

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

Siitä  onkin  jo  vuosi,  kun  viimeksi  kirjoitin.  Silloin  kerroin
työminäni  astuvan  hetkeksi  takavasemmalle,  jotta  voisin
kevätkauden keskittyä kuntoutukseen. Tuo hengähdystauko
teki hyvää ja tuli tarpeeseen. Jatkoin toki  joitakin vanhoja
tuttuja aktiviteetteja, kun en osannut aivan joutenkaan olla.
Osallistuin nokipannukahvituksiin,  joissa  kohdataan ihmisiä
kahvi-  tai  teekupposen  äärellä,  ja   avustin  koululaisten
Donkkiskerhossa ja Donkkis Big Night -tapahtumissa.

Etätyötä
Minulta  on  viime  vuosina  kysytty  monesti,  voisinko  tehdä
työtäni Suomesta käsin. Olen vastannut, ettei ongelmani ole
se, etten voisi olla Etiopiassa, vaan se, etten jaksa keskittyä
kielitieteelliseen  tutkimukseen.  Syksyn  tullen  huomasin
ilokseni, että vointini oli kohentunut niin paljon, että jaksoin
taas ajatella kieliasioita. Niinpä minulle alettiin etsiä työtä,
jota voisin tehdä etänä. Nyt sellaista on löytynyt ja 23.11.
aloitin  SIL  Etiopiassa  -järjestössä  kolmen  kuukauden
koeajalla. Helmikuun lopulla pitäisi olla selvää, miten hyvin
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Lähettävät tahot
Wycliffe Raamatunkääntäjät, 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Tue työtä
 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
FI14 5043 1920 0034 52
FI 83 8000 1501 5451 08
viite 25593
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Esikoulua 
äidinkielellä
Wycliffe  Raamatunkääntäjät
aloittaa  vuodenvaihteessa  Eti-
opiassa kaksi äidinkielistä esi-
kouluhanketta   ulkoministeri-
ön  osittaisella  rahoituksella.
Kielet ovat konso ja ale, joiden
molempien  kanssa  olen  ollut
tekemisissä.
Joulukuussa  2009  osallistuin
kielioppityöpajaan  konson  tii-
min avustajana. 2016 sain tu-
tustua  naapurikieleen  aleen.
Sanalistan keräämisen ja ään-
teiden tutkimisen lisäksi pääsin
pähkäilemään  kielen  tooneja
eli  säveliä  loppuvuodesta  jär-
jestetyssä  työpajassa.  Äänne-
tutkimukseni  tuki  oikeinkirjoi-
tusjärjestelmän  kehittämistä.
Kun alenkielistä kouluopetusta
oltiin  aloittamassa,  raamatun-
käännösprojektin  neuvonanta-
ja Lumi opetti alakoulun opet-
tajia kirjoittamaan kieltään.
Nyt niin konso- kuin alelapsilla
on  mahdollisuus  aloittaa  ala-
koulu  omalla  kielellään.  Esi-
koulu  on  kuitenkin  edelleen
amharaksi.  Pian alkavan  pro-
jektin avulla  nämä lapset  voi-
vat  jo  esikoulussa  ymmärtää
opettajan puhetta.

Konson tiimi kielioppityöpajas-
sa. Kuva: Mirjami Uusitalo
Lue  lisää:  www.wycliffe.fi/
etiopia

jaksan  tehdä  kielityötä  ja  miten kielitieteellinen tutkimus
onnistuu etänä.

Suomesta käsin työskentelyyn on päädytty siksi, että koska
olen jo useamman vuoden ollut Suomessa ja olen vasta nyt
palaamassa kielitieteelliseen työhön, on hyvä ensin rauhassa
testata  työkykyäni  Suomen  oloissa.  Koronatilannekaan  ei
juuri  nyt  rohkaise  palaamaan,  vaikka  Etiopiassa  toki  on
lähettejä  tälläkin  hetkellä.  Toivon  kyllä,  että  olisin  vielä
joskus palaamassa Etiopiaan, mutta tiedän myös, että paras
paikka on siellä, minne Jumala johdattaa.

Ensimmäinen  tehtäväni  on  jatkaa  sitä  alen  –  tai  nykyisen
oikeinkirjoituksen  mukaan  qalen  –  äännetutkimusta,  jonka
aloitin Etiopiassa vuonna 2016. Minulla on vielä tallella  se
aineisto,  jonka  silloin  keräsin,  ja  olen  päässyt  sen  ana-
lysoinnissa yllättävän hyvin vauhtiin.

Olette  varmasti  monet  kuulleet  uutisia  väkivaltaisuuksista
Pohjois-Etiopiassa. Valitettavasti myös etelässä, mm. konso-
jen ja alejen asuinalueilla,  on ollut levottomuuksia.  Rukoil-
laan pysyvää rauhaa niin pohjoiseen kuin etelään.

Kiitos uskollisesta rinnallakulkemisesta, rukouksista ja talou-
dellisesta tuesta. Rahallinenkin tuki on nyt taas tarpeen, kun
olen palannut töihin.

Siunattua adventinaikaa, joulua ja uutta vuotta 2021! Meille
on syntynyt Vapahtaja!

Anna

Autuas kansa, kaupunki, 
kun Jeesus saapuu Herraksi.
On siellä rauha, rakkaus 
ja uusi toivo, uskallus.
Hän tullessansa armon tuo 
ja avun neuvoillansa suo.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, 
hän saapuu luokse syntisen.
Georg Weissel, virsi 2:3

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri


