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Paten lähettikirje 3/2021 (20.9.2021) 

 

Tervehdys Kangasalta arvoisat lähettäjät! 
Toivottavasti voitte kaikki hyvin. Meille 
kuuluu hyvää. Olemme iloinneet 
mahdollisuudesta vierailla kesän aikana 
seurakunnissa tapaamassa teitä ja kertomassa työn kuulumisia Ugandasta / Etelä-Sudanista. 
Monta hienoa hetkeä on ollut noilla reissuilla, joihin on kuulunut mm. Utsjoen upeat maisemat 
ja Power Park -päivä Ala-Härmässä jne. Ennen kaikkea kuitenkin teidän tapaamiset ja 
tilaisuudet, joissa olemme saaneet olla mukana ovat olleet meille rohkaisuksi ja siunaukseksi. 
Kiitos teille kaikille työmme ja ELCSS-S kirkon tuesta! 

 

Saimme mahdollisuuden perheenä 
jäädä Suomeen syksyksi. Paluumme 
Ugandaan olisi vasta tammikuussa, 
JHS. Alkuperäinen suunnitelma olisi 
ollut palata jo Ugandaan. Katsoimme 
kuitenkin tärkeäksi, että lapsemme 
Matti ja Amani saavat olla mukana 
yhden lukukauden suomalaisessa 
koulussa tässä Kangasalla ennen 
paluuta. Olemme iloinneet tästä 
mahdollisuudesta ja kuinka hyvin 
kaikki on mennyt lasten koulun ja 
heidän suomenkielen oppimisen 
suhteen. Florencekin on aloitellut 
suomen opintoja työväenopistossa 
tuossa Tampereella ja haaveilee 
pääsemisestä työkokeiluun tutulle 

perhepäivähoitajalle tänne Kangasalle.  HUOM. Itse olen syksyn 50% työssä SLEY:ssä ja 
tulen mielellään vierailemaan seurakunnissa ja kouluissa. Pistäkää viestiä 
pauli.vanhanen@sley.fi! 

 

 

 



ELCSS-S kirkko Etelä-Sudanissa 
sai valittua itselleen uuden piispan 
elokuussa kirkon vuosikokouksessa 
Jubassa, Etelä-Sudanissa. Hän on 
kirkon Ugandan pakolaistyön 
vastaava pastori Ezra Bako. 
Uudeksi kirkon pääsihteeriksi 
valittiin pastori Charles Otti, joka on 
toiminut vastaavana pastorina 
Morobin pakolaisleirillä. Molemmat 
veljet ovat valmistuneet Matongon 
(Keniassa) teologisessa opistosta. 
"Muistakaa johtajianne, niitä, 

jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja 
ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne." Heb 13:7 

 

Tänään nämä veljet ovat aloittaneet kuuden viikon 
johtajuus koulutuksen CORAT AFRICA seminaarissa 
Nairobissa (Keniassa), jonka tarkoituksena on auttaa heitä 
tulevissa tehtävissä. Perheet ovat vielä Ugandan 
pakolaisleireillä.  Liitteenä koulutuksen ohjelma.  
Muistetaan rukouksin. 

 

ELCSS-S kirkkoa on edelleen tuettu sen toiminnassa 
Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Ugandan pakolaisleireillä. 
Nyt kun uusi johto valittu ja asiat siinä mielessä 
selkiintyneet toiveena on yhteistyön ja tuen lisääminen 
suunnitellusti. SLEY on myös aikeissa lähettää uutta 
lähettiyksikköä Ugandaan kirkon työyhteyteen ensi vuoden 
alussa. Tämä on hieno asia ja pyydän teitä muistamaan 
tähän asiaan liittyviä valmisteluja ja ihmisiä rukouksin. 

On hienoa saada katsella syksyn etenemistä ja talven 
tuloa täällä kotisuomessa pitkästä aikaa. Herra on hyvä! 

“Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All 
I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.” 
Tehtävä kirkkaana mielessä! 

Pate&co 

 

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. 
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