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Työntekijätapaaminen Kansanlähetyspäivillä. Kuva: Noora Hakulinen

Toivottavasti sinulla on ollut hyvä ja virkistävä kesä. Omaan
kesääni kuului heinäkuussa hengellisiä kesäjuhlia ja niillä mo-
nia hienoja kohtaamisia. Tapasin ystäviä, tuttuja ja sukulaisia,
joita en ollut tavannut pitkään aikaan. Sain myös tutustua joi-
hinkin uusiin ihmisiin. Kansanlähetyspäivien ohjelmaa seurasin
suurimmaksi osaksi vasta jälkikäteen YouTubesta, sillä mones-
ti ohjelman aikana olin päivystämässä jossain lähetystyöhön
liittyvässä paikassa. Aina en tosin vapaalla ollessanikaan malt-
tanut istua paikoillani kuuntelemassa ohjelmaa, sillä paikalla
oli liikaa tuttuja. Rauhan Sanan Suvijuhlilla ehdin paremmin
keskittymään sekä ohjelmaan että kohtaamisiin, vaikka siel-
läkään en päässyt juttelemaan kaikkien kanssa, joiden kanssa
olisin halunnut jutella.

Elokuussa kohtaamiset jatkuivat Ryttylässä. Lähettipäiviä vie-
tettiin entisten ja nykyisten lähettien sekä lähetyskurssilaisten
joukolla, sen jälkeen me nykyiset ja tulevat lähetit saimme vie-
lä pari päivää koulutusta, jossa pohdimme yhdessä erityyppis-
ten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssakäymistä sekä
ajankäyttöä. Sain taas uusia, hyödyllisiä näkökulmia näihinkin
tärkeisiin aiheisiin.

http://annavahakangas.wordpress.com/


Ihmisten ilmoilla liikkumisen vaikutus ei valitettavasti ollut kui-
tenkaan pelkästään positiivinen, sillä heinäkuussa sairastuin
koronaan. Kalenterini tyhjeni viikoiksi, ensin tartuntavaaran
vuoksi, sitten siksi, ettei minulla ollut voimia matkustaa minne-
kään. Sitä suurempi ilo oli päästä lähettipäiville. Nyt voimat al-
kavat vähitellen palautua, vaikka koronaa edeltäneeseen tilan-
teeseen onkin vielä matkaa.

Muistutan vielä Globaalit Megatrendit ja Jumalan lähetys -foo-
rumista 30.9. sekä Missioforumista 30.9.–2.10. Molempiin
voi osallistua sekä Ryttylässä että etänä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: kansanlahetys.fi/tapahtumat/

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Hyvää syksyä!

Anna

Herra Jeesus, anna minun 
tämä päivä levätä, 
Golgatalla ihmetellä 
Isän armon syvyyttä. 
Täytit kaiken puolestani, 
voittosi on turvanani. 
Siitä löytää rauhaton 
lohdutuksen kallion.
-Marja-Terttu Tolamo, virsi 544:4

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Tietokilpailuvas-
taukset
Edellisessä kirjeessä esitin tietokil-
pailukysymyksiä Etiopiasta ja Raa-
matusta. Tässä tulevat oikeat vas-
taukset.

Etiopiassa on asukkaita b) 118
miljoonaa.

Etiopian suurin uskonto on b)
kristinusko.

Etiopiassa puhutaan c) amharaa,
oromoa ja noin 80 muuta kieltä.

Amharan sana ”hullu” (ሁሉ) tar-
koittaa c) kaikki.

Etiopian viimeinen keisari oli b)
Haile Selassie.

a) Tsegaye Kebede on etiopialai-
nen juoksija.

a) Indžera ja wotti on tavanomais-
ta etiopialaista ruokaa.

Raamattu on alun perin kirjoitettu
a) hepreaksi ja kreikaksi.

Koko Raamattu on käännetty b)
720 kielelle.

Lähettävät tahot
Janakkalan seurakunta, Pudasjär-
ven seurakunta, Hämeen Kansan-
lähetys, Varsinais-Suomen Kan-
sanlähetys, Wycliffe Raamatun-
kääntäjät, Lähetysyhdistys Rauhan
Sana

Tue työtä
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02

Varsinais-Suomen ev. lut.
Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71

viite molemmissa 25593
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Wycliffe Raamatunkääntäjien esittelypiste Kansanlähetyspäivillä. Kuva: Henri 
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Kuva: Maria Karjalainen
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