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“Kun on turva 

Jumalassa...” 
 

 

 

 

Vanhasten lähettikirje 1/2021 (18.1.2021)  

 

Hyvää huomenta arvoisat lähettäjät ja hyvää alkanutta vuotta 2021 AD. Kirjoittelen tätä vuoden 

ensimmäistä lähettikirjettä Kisumusta tyttäremme Audreyn tietokoneelta ja asunnon parvekkeelta. Tulin 

lasten kanssa tänne Keniaan reilu viikko sitten Ugandasta. Florence ehti matkustaa jo joulukuun lopussa 

bussilla Nairobiin anomaan viisumia ja auttamaan poikamme Aubreyta yliopisto-opintojen 

aloittamisessa. Itse ajelin lasten kanssa  autolla tähän Kisumuun Audreylle, mistä jatkoin yksin Nairobiin.  

Oli mukava ajella vanhoissa tutuissa 

maisemissa (Kisumu-Narok-Nairobi-Nakuru-

Kisumu) ja tavata vanhoja ystäviä, naapureita ja 

entisiä työtovereita pitkästä aika. Majoituimme 

Florencen kanssa hotellissa, jonka ikkunasta 

näkyi vanha kotimme (kuva), jossa asuimme 8 

vuotta ja jossa lapsemme Matti ja Amani 

syntyivät. Entinen naapurimme iso 

kongolaismies tuli tapaamaan meitä tuolle 

hotellille ja huusi aulassa minut nähdessään 

“RAKAS”. Sillä nimellä minut vielä muistetaan 

noissa piireissä…ei kovin katu-uskottavaa;-)  

Ugandassa pidettiin presidentin vaalit 14.1. Isommilta mellakoilta on vältytty ja presidentti Museveni 

(M7), joka on ollut vallassa kohta 40 vuotta voitti jälleen selvällä marginaalilla. Vaalien yhteydessä 

internet suljettiin päiviksi, armeija turvasi rauhaa kaduilla ja oppositiojohtaja laitettiin kotiarestiin. “Sillä 

ei ole niin väliä ketkä äänestävät, vaan sillä kuka laskee äänet” oli usein kaduilla kuultu kommentti ennen 

Kuva moottoripyöräreissulta. 



vaaleja. Joka tapauksessa rauha säilyi ja siitä olemme kiitollisia. Muistetaan M7:ää rukouksin ja hänen 

uutta kauttaan Ugandan presidenttinä. 

Olemme näillä näkymin tulossa Suomeen maaliskuun puolessa välissä. Uudelle kaudelle paluu syksyllä 

on edelleen hieman epäselvä. Yhteistyökirkko ELCSS-S ilmaisi SLEYlle joulukuussa kriittisen 

näkemyksen jatkotyökaudelle kirkon työyhteyteyteen. Tätä kantaa, syitä siihen ja sen vaikutuksia on 

selvitelty ELCSS-S sisällä sekä SLEY / ELCSS-S päätoimistojen välillä. Muistetaan tilannetta rukouksin, 

että se ratkeaisi oikealla tavalla.  

Yhteistyökirkolla ELCSS-S:llä on tulossa piispanvaalit ensi kuussa Jubassa, JHS. Muistetaan tuota 

kokousta ja pyydetään johdatusta heille tuohon kokoukseen. Etelä-Sudanissa saimme olla tukemassa 

vuoden lopulla kyläkirkkojen rakentamista Magwissa, Maridissa ja Tamburassa. Autoimme myös 

pastoreiden käyttöön tulleiden moottoripyörien ja älypuhelimien hankinnoissa, joiden olisi tarkoitus 

helpottaa liikkumista ja kommunikointia. Viime vuoden aikana annettiin lähetyksen tuella myös ELCSS-

S kirkon kaikille pastoreille Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Ugandassa kuukausittainen stipendi (150 

USD ) työn tukemiseksi. 

Bidibidin pakolaisleirilla avattiin uusi 

seurakunta 8.1.2021. Mukana lyhyt video 

tuosta tapahtumasta. Itse en tällä kertaa 

päässyt paikalle tästä Kenian matkasta 

johtuen. Monet kirkon pastorit tekevät hienoa 

työtä vaikeissa olosuhteissa noilla suurilla 

pakolaisleireillä Pohjois-Ugandassa, Etelä-

Sudanissa ja myös Sudanin puolella. 

Muistetaan heidän työtään ja kirkon 

seurakuntia rukouksin. On ollut etuoikeus 

saada olla siinä mukana teidän 

lähettämänänne nämä muutamat vuodet ja 

nähdä kuinka työ kantaa hedelmää monista 

haasteista huolimatta. 

Tarkoituksenamme on palata perheenä Ugandaan ensi viikolla. Kirkolla on viela raportoimatta 

lähetyksen viimeisen neljänneksen avustukset ja sen jälkeen tarkoistus saada tehtyä koko vuoden 

talousraportti yhdessä tilintarkastajien kanssa.  



Matilla ja Amanilla olisi alkanut koulu tällä viikolla Gulussa, mutta hyppäävät nyt opinahjoon pari viikkoa 

myohässä, JHS. Tuntuvat viihtyvän täällä naapurien lasten kanssa leikkien, Netflixiä katsellen ja välillä 

uimassa käyden:) Florence matkustaa vielä loppuviikosta Nairobiin hoitamaan viisumiasiaa.  

Minulla oli melko paha malaria joulukuussa. Meinasi jo tulla äitiä ikävä. Muuten olemme saaneet olla 

terveinä. Kiitollisina siitä. 

Taivaan Isän haltuun! 

”…Turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla lintu emon siiven alla.” 

Tehtävä kirkkaana mielessä! 

Pate&co 

* * * 

Kuvia Bidibidin pakolaisleiriltä uuden seurakunnan avajaisista: 

 

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Vanhasten työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Pauli Vanhasen rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 

kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, 

leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100                    
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