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Vanhasten lähettikirje 14.9.2022 – 2 / 2022 

Vanhasen lähetti kirj e 

 

      
Terveiset Gulusta, Ugandasta. Saavuimme tänne 

sunnuntaina Keniasta, missä olimme viettämässä 

perheellä kolmisen viikkoa vuosilomaa. Maanantaina 

töihin palatessa huomasin unohtaneeni mm. Ugandan 

puhelinnumeroni. Loma siis teki tehtävänsä. Vuosiloman 

aloitin elokuussa fillaroimalla Bidibidin pakolaisleirille 

Jumalanpalvelukseen. Siitä tuli viikon ja karvan alta 

600km kirkkoreissu… 

Lapset Matti ja Amani palasivat kouluun 

maanantaina. Heillä oli lomaa koulusta elo-

syyskuussa kolme viikkoa. Heidän lomailuun 

Kisumussa kuului mm. Netfliksiä, palapelejä, 

leikkimistä, Aku Ankkoja ja uimista. Florence 

matkusteli sukulaisten luona Nairobissa, 

Kitalessa, Bungomassa ladaten sillä tavalla 

akkuja. Itse lueskelin Jordan Petterssonia uima-

altaalla, räyhäsin lapsille ja hörpin kaffeeta siinä 

sivussa. Tietenkin piti käydä myös 

ihastelemassa auringonlaskua Hippo Pointilla, 

Victoriajärven rannalla. 



Kesällä saimme pitää yhteistä kokousta kirkon (ELCSS-S / Evangelical Church of South-Sudan and 

Sudan) uusien johtajien kanssa täällä Gulussa (kuva). Paikalla olivat myös kirkon pakolaisleireillä 

olevien seurakuntien johtajat. Edellisestä tapaamisesta oli vierähtänyt aikaa ja oli tärkeää saada istua 

yhdessä ja keskustella asioita selväksi. Kävimme läpi mm. kirkon vuosiraporttia 2021, kirkon 

viisivuotissuunnitelmaa, selvitimme syitä epäonnistuneille kirkonrakennusprojekteille Etelä-Sudanissa, 

ihmettelimme kirkon pankkitililtä kadonneiden projektirahojen kohtaloa (palautuivat myöhemmin), 

puhuimme kirkon ja lähetyksen yhteistyöstä ja lopuksi vietimme yhdessä Herran Pyhää ehtoollista. 

Kokouksesta jäi hyvä maku. Asioista puhuttiin ja haasteita selviteltiin yhdessä…oppia ikä kaikki. 

Viime kuussa saimme olla lähetyksenä tukemassa 

koulutuksia mm. kirkon nuorten seminaari Lamwon 

pakolaisleirillä sekä pyhäkouluopettajien yhteistä 

seminaaria Morobin pakolaisleirillä. Saimme olla 

myös tukemassa uusia teologian opiskelijoita 

Sudanista, Etelä-Sudanista ja Ugandan 

pakolaisleireiltä jotka aloittivat opiskelunsa 

Keniassa.    

Pari viikkoa sitten kirkon Ugandan työ sai uuden 

johtajan kun pastori Thomas Nassian, Tomburasta, Etelä-Sudanista asetettiin uudeksi rovastikunnan 

johtajaksi (Dean). Kuvassa alla häntä onnittelee ELCSS-S kirkon pastori ja Sleyn lähetti pastori Taisto 

Sokka, Bweyalen pakolaisleirillä. 



Nyt siis aloitellaan töitä lomien jälkeen. Sleyn lähetysjohtaja Ville 

Auvinen on tulossa tänne Ugandaan näillä näkymin lokakuussa ja 

lähetyspastori Jari Rankinen marraskuussa opettamaan 

Galatalaiskirjettä. Lisäksi kohta saadaan taas kirkon 

neljännesvuosittainen raportti lähetyksen tuen käytöstä mikä 

käydään yhdessä läpi tilintarkastajan ja kirkon kanssa (liitteenä 

lähetyksen tuki kirkolle 2022). 

Kirkon lupa työskennellä Ugandassa menee umpeen ensi vuoden 

alussa. Muistetaan rukouksin että tuohon lupa-asiaan saataisiin 

hyvä ratkaisu. Muistetaan myös Villen ja Jarin suunniteltuja 

vierailuja sekä ELCSS-S kirkkoa ja erityisesti sen Piispa Ezraa ja 

pääsihteeriä Ottia. Johtaminen on vaativaa puuhaa…  

Loppuun opetus: Erään Afrikkalaisen miehen majan kulmaus 

muuttui yleiseksi kusipaikaksi. Hän ei ollut iloinen asiasta ja kirjoitti kyltin jossa pyydettiin ihmisiä 

tekemään tarpeensa muualle. Kyltillä ei ollut vaikutusta. Seuraavaksi hän kirjoitti kyltin, jossa uhattiin 

virkavallalla. Sekään ei vaikuttanut ihmisten käytökseen. Lopulta hän kirjoitti kylttiin ”Tehkää tarpeenne 

tähän. Käytämme virtsaa rituaaleihin.” Kuseskelu loppui siihen paikkaan… maassa maan tavalla. 

”Rukoilkaa meidän puolestamme. Olemme varmoja siitä, että omatuntomme on 

puhdas – tahdommehan toimia kaikessa oikein. Varsinkin siksi pyydän teiltä 

esirukousta, että jo pian pääsisin takaisin teidän luoksenne.” (Hebr. 13.18-19)  

 
Tehtävä kirkkaana mielessä! 

 
 
Pate & Family 
 

   

  

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. 

Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi 

kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa 

keräyksestä.      

 


