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Kesätervehdys Suomesta! 

Viime menomatkamme Pietariin oli hyvin monivaiheinen ja 
kesti kaikkiaan kaksi vuorokautta. Pääsimme kuitenkin Pietariin, 
jossa ystävälliset tullivirkailijat ottivat meidät vastaan. Jakutiassa 
asuva raamatunkäännösprojektin filologinen redaktori Klaudia 
oli käymässä Pietarissa. Klaudia, Nadezhda ja Anu katsoivat 
yhdessä loppuun tekstin Jeesuksen vertauksista, jonka Klaudia 
oli oikolukenut. Järjestimme tiiviillä matkallamme myös musiikin 
ja rukouksen illan ja ehdimme juhlia myös Pyhän Marian kirkon 
uudelleenvihkimisen 20-vuotisjuhlaa 5. kesäkuuta. Matkal-
tamme kiirehdimme Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlille, 
jonka päätilaisuus radioitiin. Radiotaltiointi on kuunneltavissa 
YLE Radio 1:stä sunnuntaina, 3. heinäkuuta klo 11. 
Oheisessa kuvassa kerromme päätilaisuudessa terveisiä 
Venäjältä. 

Kirjoitamme tätä nyt Suomen kodissamme Helsingissä. Ensi viikolla alkaa loma, jolloin suuntaamme mökille 
Petterin sukujuurille Sodankylään. Se on paikka, jossa koemme voivamme irrottautua kaikesta ja rentoutua 
kunnolla. Mökkireissun jälkeen suuntaamme SIL Internationalin raamatunkäännöstyön konferenssiin 
Turkkiin, jonka jälkeen viikolla 32 palaamme Pietariin, jos Jumala suo. Kutsumme teitä kuitenkin seuraaviin 
tapahtumiin, joissa olemme mukana kesän aikana: 

3. heinäkuuta klo 18 Laajarannan kesäilta 
Humalniementie 15, 00840 Helsinki 
- Meren rannalla kauniilla Laajarannan huvilalla rento tilaisuus 
- Tarjoilua 

6. elokuuta klo 15 
Wycliffe Raamatunkääntäjien 50-vuotisjuhla 
Tampereen Vapaakirkko 
Puutarhakatu 17, 33210 Tampere 
- Musisoimme juhlassa 

7. elokuuta klo 10 jumalanpalvelus & 
lähettäjärenkaan kokoontuminen 
Laajasalon kirkko 
Reposalmentie 13, 00840 Helsinki 
- Petteri saarnaa 
- Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus, jossa kerromme työstämme 
- Tarjoilua nyyttikestiperiaatteella 
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Suuntana Siperia

Laajaranta. 
Kuva: Roihuvuoren seurakunta.

Siunattua kesää Sinulle, lähettäjämme! 
Anu ja Petteri
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Rukousaiheet: 

- Kiitämme kesälomasta ja rukoilemme siunattua lomaa kaikille lähettäjillemme 
- Kiitos hyvästä väliaikaisesta asunnosta Pietarissa. Melkein kaikki tavaramme ovat edelleen Pyhän 

Marian kirkolla. Rukoilemme pysyvämpää asuntoa. 
- Rukoilemme, että pääsisimme maarajan kautta Venäjälle 
- Työ- tai oleskeluluvat Venäjälle 
- Käännösprojektin tulevaisuus 
- Matkat Siperiaan syksyllä 
- Uzbekkiystävämme Dilshodin teologian opinnot 
- Tyttäremme Aletta haki opiskelija-asuntoa Amsterdamista, muttei onnistunut saamaan sellaista. 

Rukoilemme hänelle juuri sopivaa ja sopivan hintaista asuntoa. 

Anu, Nadezhda ja Klaudia tyyty-
väisinä työurakan jälkeen.
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