
tulla paikan päälle tai "lankoja pitkin". Teams-linkki löytyy
osoitteesta https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/

Kielitiederintamalla taas alen kielen äännejärjestelmän

tutkimus jatkuu.

Etiopian kuulumisia

Viime kirjeessäni pyysin esirukousta 21.6. järjestettyjen parla-
menttivaalien puolesta. Vaalit sujuivatkin melko rauhallisesti,
mutta muuten väkivaltaisuudet eri väestöryhmien välillä ovat
jatkuneet.
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Hyvää alkavaa syksyä!
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Rukousaiheita

-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Nimikkoseurakuntien löytyminen
-Alejen parissa tehtävä raamatun-
käännös- ja kielenkehitystyö
-Uusia lähettejä Etiopiaan
-Rauhaa ja vakautta Etiopiaan ja
muualle Itä-Afrikkaan
-Tulvan uhrit

Kiitosaiheita

-Rauhallisesti sujuneet vaalit
-Matkaansiunaaminen

-Kiitos työtovereista ja teistä lähe-
tyksen ystävistä

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

Turussa 23.8.2021

Kansanlähetyspäiviä vietettiin pääosin etänä. Kuva: Philippe Gueissaz

Toivottavasti kesäsi sujui hyvin. Itse
vietin koko kesän hyvin tiiviisti kotinur-
killa. Ainoan poikkeuksen muodosti

heinäkuun alussa Ryttylässä pidetyt

Kansanlähetyspäivät, joilla osallistuin

sunnuntain jumalanpalvelukseen ja lä-
hettien matkaansiunaamiseen. Oli hie-
noa ja koskettavaa päästä pitkästä ai-
kaa tapaamaan ihmisiä kasvokkain.

Keskiviikon 25.8. klo 13 päiväraamat-
tupiiriin tosin osallistun taas etäyhtey-
dellä.   Tampereen   Lähetyskodille  voiKuva: Philippe Gueissaz

https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/
http://annavahakangas.wordpress.com/


Myös luonnonvoimat koettelevat. Viime viikon tiistaina 17.8.
Akaki-joki tulvi Addis Abebassa. Olen itse asunut tuon joen
varrella ja sadeaikana seurannut nousevaa vedenpintaa
jännittäen, tuleeko vesi asuntooni asti. Tällä kertaa tulva oli
paljon tavanomaista pahempi. Monet menettivät kotinsa, ja
yksistään Mekane Yesus -seminaarin alueella hukkui useita
ihmisiä. Jatketaan siis rukousta Etiopian puolesta.

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Siunausta elä-
määsi!

Anna

Maa, taivas kyllä hukkuvat

ja katoavat kerran.

Silloinkin meitä kantavat

armo ja totuus Herran.

On sana turva ainoa,

Kristuksen rauha kestää.

Ei kukaan Herran omilta

voi pelastusta estää.

-Olavus Petri, virsi 188:6

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Kielityön haas-
teita

Elokuun alussa osallistuin konfe-
renssiin, jossa käsiteltiin Afrikassa
puhuttavia kieliä.

Huolta aiheutti mm. se, että jos-
kus raamatunkääntäjillä ei ole ai-
kaa tai ammattitaitoa tutkia kieltä
riittävästi toimivan oikeinkirjoituk-
sen kehittämiseksi, mistä on pa-
himmillaan seurauksena se, että
huonon oikeinkirjoituksen vuoksi
kieltä ei lueta ja kirjoiteta. Kielitie-
teilijöille on siis tarvetta tässä
työssä.

Yksi äidinkielisen kouluopetuksen
ja lukutaidon haasteista on pula
omakielisistä koulu- ja muista kir-
joista. Yhtenä ratkaisuna tähän
tarjottiin ilmaisia ja helppokäyttöi-
siä ohjelmia kirjojen tekemiseen,
jotta kielenpuhujat voivat tehdä
kirjoja itse.

Lähettävät tahot

Janakkalan seurakunta, Hämeen
Kansanlähetys, Wycliffe
Raamatunkääntäjät,
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Tue työtä

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593
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Kansanlähetyspäivien jumalanpalvelus ja lähettien matkaansiunaaminen. Kuva: Philippe Gueissaz


