
    Uutiskirje 3/2019 

Päivi ja Sakari Löytty    17.10.2019   
Private Bag 5505    Ongwediva  
Oshakati        
Namibia 

 
Hyvät ystävät 

 

Tervehdys lokakuisesta Namibiasta! 

 

Kiitos mukavista tapaamisista kesällä 

Palasimme kotimaan jaksolta Namibiaan syyskuun alussa. Loman lisäksi meillä oli Suomessa myös 

työtehtäviä ja vierailimme kaikissa nimikkoseurakunnissa. Kiitos näistä tapaamisista ja monista 

antoisista keskusteluista. Oli hyvä vaihtaa kuulumisia kasvoista kasvoihin. Arvostamme tukeanne!  

 

Sadetta odotellen 

Palasimme kovin kuivaan Namibiaan. 

Kuivuuden sanotaan olevan on pahin 

noin 38:aan vuoteen. Kansallista 

hätätilaa, joka julistettiin toukokuussa 

2019 on jatkettu maaliskuuhun 2020. 

Namibian maatalousministeriön 

arvion mukaan viime vuoden 

lokakuusta heinäkuuhun 2019 

välisenä aikana noin 60 000 nautaa on 

kuollut kuivuuden vuoksi. Muutoksen huomaa selvästi täällä ambomaalla. Karjalaumat ovat 

hävinneet tai ainakin pienentyneet silminnähden, kun ihmiset on pakotettu joko myymään tai 

teurastamaan niitä tai sitten kuivuus on ottanut veronsa. Pukit ja aasit vaeltavat sitkeästi ja etsivät 

viimeisetkin korret syötäväkseen. Karjalle tarjotaan rehua ja kun se on loppu, puiden lehdistä 

murskattua seosta ja jopa pahvia, jos muuta ei ole. Hallituksen määräämä N$ 572 miljoonan hätäapua 

on käytetty erilaisiin tukitoimiin karjan pelastamiseksi, ruuan jakeluun, karjan kuljetuksiin 

paremmille laitumille sekä veden saannin parantamiseksi.  

 

Toivoa tähän ahdinkoon saatiin lokakuussa, kun niin 

kutsutut ”pienet sateet” alkoivat. Ensin saimme 

muutaman ilahduttavan sadekuuron, ja sitten sunnuntai-

iltana 13.10 alkoi sataa. Sade jatkui läpi yön, ainakin 

täällä meillä Ongwedivassa, mutta myös monin paikoin 

ympäri maata. Tämä antoi uutta toivoa. Ihmiset kiittivät 

Jumalaa, jopa uutissivustojen keskustelupalstoilla 

riemuittiin: ”Jumala on kuullut ruokouksemme”. 

Sääennusteet lupaavat varovasti seuraavasta sadekaudesta keskinkertaisen hyvää. Jäämme 

odottamaan sitä ja kiitämme myös teitä, rakkaat ystävät Suomessa, jotka liityitte namibialaisten 

kanssa rukouksiin sateen puolesta.  
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Musiikkifestivaalin valmistelua  

Kirkkohallituksen päätöksellä, ensi kertaa yli kahteenkymmeneen 

vuoteen, kokoonnutaan 25.-27.10. kirkon yhteisille musiikkijuhlille 

täällä Ongwedivassa. 1990-luvulla toteutetun hiippakuntajaon 

jälkeen laulujuhlia on järjestetty vain hiippakuntatasolla. Odotukset 

ja ilo kasvavat seurakunnissa samalla kun valmistelut ovat käynnissä. 

Perinteiseen tapaan juhlien ohjelmassa on kuorokilpailu sekä 

varainhankinnan kilpailu. Kilpailukappaleena on virsi 38 ja 

osallistujina rovastikuntien kuorot. Rovastikuntia on yhteensä 21 ja 

jos kaikki ilmaantuvat paikalle, on tuomaristolla kova työ arvioida 

esityksiä. Laulujuhlien tarkoitus on vahvistaa kirkon yhteyttä myös 

muutenkin kuin vain laulamisen osalta. 

 

Palveleva puhelin Namibiaan 

Läntisen hiippakunnan lähetyksen, diakonian ja sosiaalipalveluiden yksikkö on 

aloittamassa Just Call, Open line councelling (OLC) -nimellä kulkevaa 

puhelinpalvelua. Syyskuun alkupuolella järjestettiin puhelinpäivystäjien 

koulutus, johon saatiin asiantuntija-apua ystävyyshiippakunnasta, Espoosta. 

Sirpa Tirri oli vieraanamme kaksi viikkoa, koulutti ja opasti monenlaisessa 

puhelinsielunhoitoon liittyvässä asiassa läntisen hiippakunnan valitsemia 

päivystäjiä. Kiitos käynnistä, Sirpa! Tilat ja laitteet on hankittu, sopimukset 

paikallisten puhelinyhtiöiden kanssa on tehty ja toiminta voi alkaa. Oli ilo myös seurata hiippakuntien 

välistä yhteistyötä käytännöllisellä tasolla 

hankkeessa, joka vastaa suoraan kirkon 

jäsenistöstä ja yhteiskunnasta nousevaan 

tarpeeseen. Ihmisillä on monenlaista 

ahdinkoa ja ongelmia ja muun muassa 

itsemurhatilastot ovat hälyttävän korkeita. 

Namibia on itsemurhatilastoissa Afrikan 

maista neljäntenä ja globaalisti yhdestoista, 

vaikka onkin väkiluvultaan verrattain pieni 

maa. Kirkko haluaa näin tarjota yhden 

kanavan ihmisille etsiä apua ja hankkiutua tuen piiriin. 

 

Presidentti- ja parlamenttivaalit 

Keskiviikkona, marraskuun 27. koko kansakunta, toivottavasti sankoin 

joukoin, kokoontuu äänestämään Namibian seitsemänsissä presidentin ja 

parlamentin vaaleissa. Ennakkosuosikki on Swapo-puolue ja sen 

presidenttiehdokas, istuva presidentti Hage Geingob. Hän mitä 

todennäköisemmin tulee valituksi toiselle kaudelle, koska oppositiopuolueet 

eivät edelleenkään ole onnistuneet kasvattamaan suosiotaan. Geingob kiertääkin maata 

kampanjoimassa voittoisissa tunnelmissa. Toisaalta hänen valintansa tulee säilyttämään maan 

poliittisen tilanteen edelleen rauhallisena. Swapoa ei tällä hetkellä uhkaa oikeastaan mikään muu, 

kuin sisäiset erimielisyydet ja niitä lievittää puolueen asettuminen yhden vahvan kandidaatin taakse.   



3 
 

 

Lopuksi 

 

Tehtävämme Namibian evankelis- luterilaisen kirkon työyhteydessä on päättymässä tämän vuoden 

lopussa. Seuraavassa kirjeessä kerromme sitten uusista hankkeistamme eteläisen Afrikan 

Luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestön, LUCSAn palveluksessa.  Hyvää syksyn jatkoa! 

 

 

Kiittäen tuestanne,  

Päivi ja Sakari Löytty  

 

 

Ps. Kuivuudessa on sentään muutama myönteinen puoli; malarian levinneisyys on pudonnut, pyykit 

kuivuvat nopeasti ja esimerkiksi tällaiset kauniit luonnon muovaamat asetelmat. (Kuva Etoshan 

luonnonsuojelualueelta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Löytty. ELCINin läntisen hiippakunnan 

diakonia- ja lähetysosaston kehittämis-

koordinaattori. LUCSAn sukupuolten välisen 

oikeudenmukaisuus-hankkeen koordinaattori 

Sakari Löytty. Musiikkityön asiantuntija.  

Rukousaiheet: Kirkon musiikkijuhlat ja tuleva 

sadekausi. Namibian Open line counselling-

toiminnan käynnistäminen. 

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. 

 


