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Hyvät ystävät 

Terveiset Namibian syksystä. Kuivaa on, eikä kaivattuja sateita sitten saatu. Joitakin kuuroja siellä täällä, mutta 

kyllä tästä taitaa tulla katovuosi. Sato jäänee lähes olemattomaksi. Karjaa kuolee ruuan ja veden puutteeseen 

ja ihmiset ovat neuvottomia. Presidentti Hage Geingob julisti 6.5.19 kansallisen hätätilan kuivuuden vuoksi 

ja sen aiheuttamiin erilaisiin ongelmiin on luvattu jo n 600 miljoonaa N$ toimikaudelle 2019-2020. Se 

tarkoittaa paitsi ruoka-apua ja veden jakelua, myös tukea karjan siirtämiseen paremmille laidunalueille. Herää 

kysymys, löytyykö niitä? Ambomaan laitumet on jo kaluttu tyhjiksi, mutta ehkä Kavangolla on parempi 

tilanne. Teillä näkyy heinällä täyteen lastattuja kuorma-autoja ja pick up-maastureita. Teiden varret niitetään 

ja heinä paalitetaan myyntiin. Hyvä niin. Jäämme siis odottamaan seuraavaa sadekautta ja rukoilemaan 

yhdessä namibialaisten kanssa, että se toisi helpotuksen. Ainoa hyvä puoli kuivuudessa on se, ettei hyttysiä 

eikä malariaa juuri ole tänä vuonna. 

 

Kirkon elämässä mennään kuitenkin eteenpäin. Seuraavassa muutamia uutisia viimeaikaisista tapahtumista:  

 

Läntisen hiippakunnan uusi toimisto käyttöön 

Pitkään kestänyt rakennustyö saatiin vihdoin päätökseen ja läntisen 

hiippakunnan uusi päätoimisto vihittiin käyttöön Nakayalessa 31.3.2019. 

Juhlat olivat hienot. Vihkimyksen toimitti piispa Veikko Munyika 

avustajineen. Kolehtiakin kerättiin ja perinteiseen tapaan sen voi antaa 

muunakin kuin rahana. 

 

Musiikkityön uutisia  

Itäisen hiippakunnan uusi musiikkisihteeri Andreas Nangonya tarttui tomerasti 

toimeensa ja kutsui 5-6.4  koolle itäisen hiippakunnan seurakuntien laulunjohtajat 

koulutuspäiville. Voi sitä laulamisen iloa, kun nämä hiippakuntien 

maallikkokanttorit monen vuoden tauon jälkeen tapasivat. Mukava oli huomata, 

että äärialueet, esim Rundun 

rovastikunta Kavangolta oli 

hyvin edustettuina. 

Toivokaamme, että 

vihdoinkin itäisen hiippa-

kunnan musiikkityö lähtee 

kehittymään monen vuoden 

lamakauden jälkeen. 
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Ondongan kuningas Kauluma Elifas 01.01.1934 - 26.03.2019 

Maaliskuun lopulla saatiin suruviesti Ondongan rakastetun kuninkaan, Immanuel 

Kauluma Elifaksen kuolemasta. Hän hallitsi yhteensä 44 vuotta, mutta sairasteli 

viime vuosina ja kuoli Onandjokwen sairaalassa 26.3 85-vuotiaana. Kuninkaalle 

järjestettiin valtiolliset hautajaiset ja saattoväkeä saapui joka puolelta maata. Maan 

poliittinen johto oli paikalla, presidentti Hage Geingob, edelliset presidentit S. 

Nujoma ja H. Pohamba sekä laaja edustus eri heimojen johtajistoa. Kuningas 

Kauluma oli myös kansallisen heimojen neuvoston puheenjohtaja. Hänet 

haudattiin Olukondan vanhan kirkon hautausmaalle, jonne Ondongan kuninkaista 

monet on haudattu. Siellä lepää myös Martti Rautanen perhekuntineen. 

 

Meille suomalaisille ja Suomen Lähetysseuralle Ondongan kuningashuone on ollut 

ensimmäinen ja merkittävä paikallinen kumppani ambomaalla. Ilman kuningas Shikongo Shakalulun kutsua 

ja lupaa saapua Ondongaan eivät ensimmäiset lähetystyöntekijät vuonna 1870 olisi voineet aloittaa työtä, jonka 

tuloksena luterilainen kirkko edelleen toimii. Myös Kauluma oli harras kristitty ja seurakuntansa, Olukondan 

aktiivijäsen. Kuningas Elifaksen hautajaisiin ja tätä pitkäaikaista yhteyttä kunnioittamaan saapui myös 

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson Suomesta. 

 

Pappien HIV/Aids koulutus  

Lutheran Communion in Southern Africa, LUCSA on 15 

luterilaisen kirkon yhteistyö- ja palvelujärjestö eteläisen 

Afrikan alueella. Sen päätoimisto sijaitsee 

Johannesburgissa. Yksi sen tarjoamista palveluista on 

HIV/AIDS-koulutus. Papeille tarkoitettu koulutus 

pidettiin 1-5.4 Ogwedivassa ja viikon päätteeksi 

osallistujat saivat todistukset osallistumisesta. Ohjaajana 

toimi koordinaattori B.B Dube LUCSA:sta ja häntä 

avusti kaksi namibialaista asiantuntijaa sosiaali- ja 

terveysministeriöstä. Aidsin levinneisyys oli jo laskussa, 

kunnes siinä havaittiin yllättävä nousu. Yhdeksi syyksi 

arvioidaan yleinen välinpitämättömyys ja luulo, että 

HIVn leviäminen ei olisi enää ongelma. Toinen ilmiö on 

teintyttöjen ja vanhempien miesten väliset irralliset 

suhteet. Näihin liittyy lahjat ja lupaukset tyttöjen 

ylläpidosta ja rahallisesta tuesta. Kirkko on edelleen 

tärkeä vaikuttaja taistelussa AIDsia vastaan. 
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Työntekijäpäivät Johannesburgissa 

Lähetysseuran työntekijät Namibiasta, Angolasta, Botswanasta ja Sambiasta kokoontuivat vuotuisille 

työntekijäpäiville, tällä kertaan LUCSA:n päätoimiston tiloissa Johannesburgissa 12-15.3. Kokouksen lisäksi 

vierailimme Sowetossa ja mm Apartheid-museossa sekä tutustuimme LUCSA;n toimintaan ja työntekijöihin. 

 

Uusi yhteistyökumppani 

Työntekijäpäivien yhteydessä solmittiin yhteistyösopimus 

LUCSAn ja Lähetysseuran välillä. Sen allekirjoittivat 

Lähetysseuran Ulkomaan osaston johtaja Tero Norjanen sekä 

LUCSAn pääsihteeri, piispa David Tswaedi. Kuvassa myös 

diakoniajohtaja Othusitse Morekwa. Tämä strateginen uusi 

avaus mahdollistaa jatkossa Lähetysseuran työn jatkumisen 

alueellisten hankkeiden kautta eteläisen Afrikan kirkkojen kanssa.  

 

Kotimaanjaksolle 

Tästä voimmekin siirtyä meidän omiin kuulumisiimme. Liittyen edellä mainittuun LUCSA-yhteyteen, Päivi 

on kutsuttu koordinaattoriksi tänä vuonna käynnistyvään kolmivuotiseen GENDER JUSTICE -

diakoniahankkeeseen. Kaksivuotisen työkautemme päättyessä lähdemme toukokuussa kotimaanjaksolle, 

mutta palaamme sitten vielä tänne Namibiaan elokuussa. Sakari päättämään musiikkiprojektia ELCIN:in 

työyhteydessä ja Päivi siirtyäkseen vähitellen LUCSA:n projektiin. Edessä on loppuvuodesta muutto 

Windhoekiin, josta käsin alueellisia hankkeita on mahdollista koordinoida. Sakari on nimittäin 

suunnittelemassa vuosille 2020-2021 LUCSA:n kristillisen kasvatuksen osaston kanssa liturgian ja 

jumalanpalveluselämän tutkimus- ja kehittämishanketta, jolle haetaan Lähetysseuran tukea.  

 

Vierailemme nimikkoseurakunnissa 15.7-9.8. Monen kanssa onkin jo sovittu vierailusta ja on kiva tulla teitä 

tapaamaan.  Toivotamme teille kaikille oikein hyvää kesää ja siunattua loma-aikaa! 

 

Kiittäen tuestanne,  

Päivi ja Sakari Löytty  

Ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa.  

 

 

Päivi Löytty. ELCIN- kirkon läntisen 

hiippakunnan diakonia- ja lähetysosaston 

kehittämiskoordinaattori.  

Sakari Löytty. Musiikkityön asiantuntija.  

Rukousaiheet: Koko maata kohdannut 

kuivuus ja ilmaston muutoksen torjunta. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen. 

  

Toivo. Yhteistyö. Muutos. 

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja 

lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta jo 

lähes 160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan 

oikeudenmukaista ja inhimillistä maailmaa. 

Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  

BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi. 

 


