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Hannu saarnaamassa Suolahden kirkossa.

Rukousaiheita

Hellettä pukkaa!
Helteistä huolimatta olemme olleet työn touhussa ja viime kirjeen
jälkeen tavanneet melkoisen liudan teitä lähettäjämme.
Ryttylän Kansanlähetyspäivillä saimme tälläkin kertaa olla taas koko
perheen voimin ja nyt jokaisella meistä oli omat työvuoronsa. Me
aikuiset olimme kertomassa omasta työstämme ja tyttömme
palvelivat jäätelöä ja lakua myyden. Kiitos kaikista näistä tapaamisista!
Ja kun tuota lämpöä on riittänyt yllinkyllin niin sisällä kuin
ulkonakin, niin on tuntunut aivan erityisen mukavalta olla tienpäällä,
kun on saanut istua viileässä autossa.
Vielä on kuitenkin kesää jäljellä, vaikka Pietariin paluuseen onkin
enää vajaa kuukausi. Tytöt kyllä jo odottelevat innokkaina koulun
alkamista ja mekin sitä "tavallista" arkea. Vaikka suurin osa lomasta
jääkin kesällä pitämättä, niin silti nämä nimikkoseurakuntamatkat
ovat olleet sen verran antoisia, että monesti olemme miettineet, että
onko meillä menossa työ- eikä lomapäivä.

Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
Seurakuntavierailut ja kohtaamiset
Turvalliset matkat pitkin Suomea
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitosaiheita
Auton ikkunasta olemme
saaneet ihailla, kuinka hieno
vastaanotto on meille
kaikkialla järjestetty tienierustatkin täynnä ihania
kukkia! Samalla nämä
ihanuudet ovat
muistuttaneet Jeesuksen
sanoista, ettei meidän
tarvitse olla huolissamme.
Hän on luvannut olla
kanssamme ja hän pitää
meistä huolen.

Kuvassa lähetysladyt - Lillin kurssikaverit lähetyskurssilta.
Kurssikeväällä 2002 otetun yhteiskuvan jälkeen tämä onkin
vasta toinen yhteiskuva. Aina on joku ollut jossakin muualla.
Tänä vuonna kuitenkin kaikki olivat samaan aikaan Ryttylässä,
vaikka asiasta ei oltukaan sovittu, Ja passasihan se hyvin, kun
samalla juhlittin Kansanlähetyksen lähetystyön 50-vuotista
taivalta.
Kuva: Heidi T.

Kiitos ihanasta kesästä!!!

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Raamatunkäännösinstituutissa
Vasemmalla Mirjam Makkonen ja keskellä
RKI:n toiminnanjohtaja Anita Laakso. Kuva:
Hanna Keskinen

Hannu ja Miriam kävivät heti juhannuksen jälkeen pikaisesti
Pietarissa. Hanna ja Liliann kävivät sillä aikaa tutustumassa
Raamatunkäännösinstituuttiin ja veivät sinne meidän yhden
tietokoneen, johon asennetaan käännöstyössä tarvittavat
ohjelmat.Tässä muutama avainsana käännöstyöhön liittyen:

Raakakäännös – äidinkielisen kääntäjän (venäjänkielisten tekstien pohjalta) tekemä ensimmäinen
käännösversio.
Käännöstarkistaja – kohdekieltä sekä Raamattua ja sen alkukieliä tunteva henkilö, joka tarkistaa
raakakäännöksen alkutekstin ja käännösoppaiden avulla sekä tekee tarvittavat korjaukset yhdessä
kääntäjän kanssa. (Tähän siis Lilli on ryhtymässä!)
Testaus – käännetyn tekstin lukeminen yhdessä kohdekielen puhujien kanssa ja palautteen
kerääminen heiltä.
Stilisti – kohdekielen hyvän kirjakielisen tyylin asiantuntija ja käännöksen tyylin tarkistaja.
Takaisinkäännös – rivinvälikäännös venäjäksi tai englanniksi konsulttia varten, joka ei hallitse
kohdekieltä.
Konsultti – alkutekstiin ja kommentaareihin perehtynyt, lukenut ja käännöstyössä kokenut henkilö,
joka auttaa käännöksen ongelmakohdissa ja antaa sille julkaisuluvan.

On meillä lomaakin!
Töistämme kun olemme käyneet puhumassa, niin monet ovat
kysyneet lomastamme ja muistuttaneet sen tarpeellisuudesta. Kiitos
huolenpidosta! Yhden lomareissun ehdimmekin jo tehdä heti
Kansanlähetyspäivien jälkeen. Ajoimme silloin laivalla Tukholmaan
ja sieltä Uppsalan ja Uumajan kautta "ylöspäin" ja "kainalon"
kautta takaisin alas ja Vantaalle. Nautimme ihanista maisemista ja
suunnittelimme jo ensi vuodellekin uutta matkaa.

Kuvaterveinen Uppsalasta!

Kun vuonna 2000 kesällä tapasimme ensimmäistä kertaa, niin Hannu
halusi tehdä vaikutuksen kertomalla, että hänellä on virolainen
kummityttö. Vaikka veto ei tuottanutkaan heti toivottua tulosta, niin
naimisiin päädyttiin. Ja nyt heinä-elokuun vaihteessa matkustamme
Englantiin samaisen kummitytön häihin.
Suolahdessa olimme mukana lähetyshenkisessä iltapäivässä järven rannalla - tyttömme
olivat vedessä viitisen tuntia ja Lillikin sai heitettyä monivuotisen talviturkkinsa.
Ensimmäistä kertaa siis oli urallamme seurakuntavierailun yhteydessä myös
uimapukukierros. ;)

Sovittuja tapaamisia:

13.–17.09.2018!

Kotimaahan palanneet kolleegamme
Lähetysyhdistys Rauhan Sanasta,
Jukka ja Kristiina Paananen,
järjestävät syyskuussa matkan
Pietariin, jossa ollaan 2 yötä. Matka
jatkuu sieltä Kingiseppiin, jossa
ollaan 1 yö ja Viipurissa vielä 1
yö.
Linja-auton reitti Suomessa:
Liminka – Ylivieska – Kannus –
Kokkola, josta Jyväskylän ja
Mikkelin kautta rajalle. Hinta:
413 € tai 466 €/hlö riippuen
lähtijöiden määrästä. Hintaan
sisältyvät matkat,
hotelliyöpymiset (2 hh)
aamupaloineen ja ryhmäviisumi.
Viisumiehdot: Passin oltava
voimassa vielä 6 kk matkan
jälkeen, matkavakuutus matkan
ajalle ja vakuutusyhtiöstä
matkavakuutustodistus sekä
yksi värillinen, alle 6 kk vanha
passikuva.
Jos otat yhteyttä heti kirjeen
saatuasi, niin ehtinet mukaan.
Tiedustelut: Jukka Paananen
040 533 4086 tai s-postitse
paananen71@gmail.com
Ja jos pääset mukaan, niin
sovitaan, miten ja missä me
voisimme tavata.

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :
Helsingin Kansanlähetys
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI19 1581 3000 0342 30
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Nimikkoseurakunnat:
IEC, Helsingin Mikael,
Juupajoki, Jämsä, Orivesi,
Parkano, Petäjävesi,
Pitäjänmäki,
Suolahden kirkkopiiri

5.8. Pitäjänmäen seurakunta
12.8. Vaajakosken seurakunta

Siunauksin

Matka Pietariin
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