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Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

Tervehdys

Hyvät ystävät!

Olemme niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa eläneet merkillisiä aikoja jo yli vuoden ajan. Kulkutauti
on eristänyt meitä toisistamme ja kukin tahollaan ja läheistensä kanssa on etsinyt tapoja edetä päivästä, viikosta
ja kuukaudesta toiseen suosituksia, ohjeita ja rajoituksia noudattaen. Noin vuosi sitten siirryimme
koronaevakkoon kotimaahan. Silloin jo alkoivat etätyöt Namibiaan ja eteläiseen-Afrikkaan siellä olevan
työyhteisömme kanssa.

Ilolla voimme teille nyt kertoa, että palasimme toiseen kotiimme täällä Windhoekissa. Matka meni hyvin,
vaikka kyllä meitä hiukan jännitti. Ympäristön ja säätilan vaihtoa kuvannee hyvin tämä kuvasarja:

Kuva 1 Väliaikainen talvikotimme Orivedellä Kuva 2 Sillanpää ja 600 000 km ajettu kesäauto, josta tuli talviauto

Kuva 3 Frankfurtin lentoaseman autius.

Kuva 6 Kotikatumme Windhoekissa.Kuva 5 Takapihan puutarhamme vihreänä sateiden jäljiltä.

Kuva 4 Pitkän yölennon jälkeen ei tahdo silmät pysyä auki.
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Back in Namibia – takaisin Namibiassa
Maaliskuisesta miinus 28 asteen pakkasesta Namibian 28 lämpöön tuntuu suurelta vaihdokselta. Keho
sopeutuu yllättävän nopeasti, mutta useampana yönä heräsimme vielä tuolla Oriveden kodissa ja
ihmettelimme, että mitä katutöitä on kylätiellä tekeillä. John Muafangejo-kadullahan ne miehet aloittivat jo
klo 7 aamulla. Sielu ja mielikin lopulta saapuivat perille ja monenlaisten alkujärjestelyjen jälkeen alamme jo
jotenkuten olla täällä Namibiassa. Yllä kuvattujen toimien lisäksi täytyi vielä saada autot käyntiin ja
liikenteeseen, puhelinliittymät auki sekä käydä pankissa aktivoimassa tilit.

Kuva 8 Seuraavana päivänä Windhoekin poliisiasemalle
jonottamaan.

Kuva 7 Kärsivällistä odotusta.... Kuva 8...ja odotus palkitaan:
Rikosrekisteriote työlupahakemukseen.

Kuva 9 Jonottamalla toisessa
virastossa myös autojen lisenssit ajan
tasalle.

Kuva 10 Namibian postilaitos on luotettava.
Laatikosta löytyi vuoden postit.

Kuva 11 Nyt on luettavaa. Koko Omukwetu-lehden
vuosikerta! Jippii!

Kuva 7 Ensin ruokaostoksille....
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Koronatilanne
Havainnoimme Namibian koronatilannetta. Se on jonkin verran parempi kuin Suomessa. Samat ovat ohjeet

täälläkin: tiheät käsien pesut, käsidesien käyttö, ja sosiaalisten etäisyyksien noudattaminen sekä

kokoontumisrajoitukset. Mutta täällä on maskipakko, joka ei kuitenkaan katukuvassa oikein näy. Tai siihen

suhtaudutaan afrikkalaisen rennosti. Maski roikkuu ehkä nenän tai leuan alla, josta se sitten sisälle mentäessä

nostetaan hiukan ylemmäksi. Kaupoissa ja liikelaitoksissa sitä kyllä pidetään. Öinen ulkonaliikkumiskielto on

klo 22 - 04 ja silloin kaupunki hiljenee. Kokoontumiset on rajattu 50 henkeen. Koulut ovat edelleen auki,

vaikka joissakin toisen asteen kouluissa, joissa oppilaat majoittuvat asuntoloissa onkin ilmaantunut

tautiryppäitä. Näissä tapauksissa sairastuneet on eristetty ja heille on järjestetty hoitoa asuntoloissa. Turismia

halutaan elvyttää ja maahan saapumisen ehtona on todistus seitsemän päivän sisällä otetusta negatiivisesta

koronatestistä.

Terveysministeriö julkaisee lähes päivittäin tilastoja,

joiden mukaan tautitapaukset ovat vähenemään päin.

Koko totuus ei niistä kuitenkaan paljastu, sillä kun

testausta järjestetään lähinnä valtion - ja

yksityissairaaloissa, on ilmeistä, ettei esimerkiksi

Ambomaan syrjäseuduilta testeihin helposti lähdetä.

Sympaattista on, että ministeriö julkaisee tilastoa

myös koronasta tervehtyneistä.

Sairaalahoidossa on 160 ja tehohoidossa 30 potilasta

koko maassa.

Rokotukset ovat alkaneet. Kiina lahjoitti

100 000 annosta Sinopharm-rokotetta ja

Intia 50 000 annosta. Osa väestöstä

suhtautuu täälläkin rokotuksiin epäillen ja

sosiaalisessa mediassa liikkuu hurjia

salaliittoteorioita. Näitä terveysministeri

aika ajoin pyrkii oikaisemaan.

Terveysministeriön julkaisu 23.03.2021

Tilastoa koronasta toipuneista.
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LUCSA
Jatkamme siis suurin piirtein siitä mihin vuosi sitten jäimme. Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön,

LUCSAn toiminta on saatu lukuisten koronarajoitusten jälkeen taas käyntiin.

Vuoden mittaan on jo tullut tutuksi työskentelytavaksi pitää kokouksia ja koulutuksia etäyhteyksin: Zoom,

Teams ja Skype yhteydet ovat nyt arkipäivää ja ahkerassa käytössä. Suomestakin saatoimme kuulla ja nähdä

etäyhteyksien avulla työkaverimme ja seurakuntalaiset kaukana melkein 10 000 kilometrin päässä eteläisessä

Afrikassa. Työpajoja on järjestetty useassa maassa: Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Angolassa, Zimbabwessa,

Malawissa, Namibiassa ja Sambiassa.

Sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta edistävä, Gender Justice- hanke pyrkii ehkäisemään perhe- ja

lähisuhdeväkivaltaa sekä kohentamaan naisten asemaa kirkoissa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Monet

afrikkalaiset kulttuurit ovat hyvin patriarkaalisia ja naisten osa on taipua miesvaltaiseen traditioon.

Koronapandemian aikana on lähisuhdeväkivalta hälyttävästi raaistunut ja lisääntynyt. LUCSA on pyrkinyt

rohkaisemaan jäsenkirkkojen johtoa, vahvistamaan diakoniaosastoja ja luomaan yhteyshenkilöverkoston,

jonka kautta tietoa jaetaan seurakuntien ja yhteisöjen jäsenille. Kirkkojen työntekijöiden kanssa opiskellaan

muun muassa Raamatun näkemystä ihmisten tasa-arvo kysymyksiin sekä Jeesuksen rakkauden ja armon

sanoman merkitystä. Mietitään mistä saada voimaa tässä ajassa ihmisten vaikeuksien keskellä. Pohditaan

yhdessä  ihmisoikeuksia ja ihmisen käyttäytymistä. Selvitetään paikallisia avun saamisen mahdollisuuksia ja

myös kirkon roolia olla tukemassa ja puolustamassa vaikeassa tilanteessa olevia.

Liturgiikan, musiikin ja jumalanpalveluselämän

kehittämishankkeessa pyrimme rohkaisemaan

uudistustyöhön ja jumalanpalveluskäytäntöjen

elävöittämiseen. Liturgiikan perusteita ja teologiaa

kerrataan ja mietitään yhdessä kontekstualisia

sovelluksia. Viimeksi järjestimme työpajan Malawin

kirkon kanssa. Etänä se oli tehtävä vaikka olemme

takaisin työalueella. Iloinen yllätys on ollut se valmius,

jolla jo monessa kirkossa käytetään virtuaalitekniikkaa.

Vuoden alkuneljännes on kiireistä raportointiaikaa. Haluamme välittää tukijoille tietoa toteutuneesta

toiminnasta ja raportoida myös varojen käytöstä. LUCSAlla on alkanut myös hankkeiden oma evaluaatio ja

mekin odottelemme vieraita Namibiaan. Tehtävänämme on isännöidä Etelä-Afrikasta tulevaa evaluoijaa ja

tarkoitus on matkustaa katsastamaan LUCSAn hankkeet Ambomaalla: Malariahanke sekä InfoHut, nuorille

Liturgian, jumalanpalveluselämän ja musiikin workshop
Malawin kirkon kanssa alkamassa.
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suunnattu IT-hanke, jolla pyritään opettamaan paitsi tietotekniikkaa, vahvistamaan samalla myös elämisen

taitoja.

Namibian evankelisluterilainen kirkko, ELCIN
Kirkko on jatkanut sitkeästi vaikeina aikoina. Jumalanpalveluksia pidetään striimattuna, kasteita ja häitä

järjestetään. Myös ehtoollista jaetaan, mutta vain ennakkoon ilmoittautuneille.  Hautajaisiakin on järjestettävä

niin että suruväki pääsee saattamaan vainajiaan. Tällöin toisinaan käy, että kokoontumisrajoitukset unohtuvat.

Tässä piilee ilmeinen riski, jota pyritään hallitsemaan, mutta joka on hyvin haastavaa afrikkalaisessa

yhteisöllisessä kulttuurissa.

ELCINillä on jännittävä vuosi. Määräajoin järjestettävä kirkolliskokous on kutsuttu koolle elokuussa, ja silloin

on tarkoitus valita molempiin hiippakuntiin uusi piispa. Sekä johtava piispa Shekutaamba Nambala, että piispa

Veikko Munyika ovat saavuttaneet eläkeiän ja kandidaatteja on nimetty kummassakin hiippakunnassa kolme.

Koronapandemian takia jo kertaalleen viimevuodesta siirretyt 150 -vuotis lähetysjuhlat on päätetty siirtää

jonnekin tulevaisuuteen, joten ne eivät valitettavasti tänäkään vuonna toteudu. Tämä on meille

suomalaisillekin ikävä asia, mutta hyväksyttävä se vaan on. Ajatelkaamme, että juhlat vain paranevat, kun

150:een lisätään +1 tai +2 tai +3.

Sateita Namibiassa - kuivuutta Angolassa
Tämän vuoden sadekausi on ollut hyvä. Ja oheinen kuva
alkaa olla aika tavanomainen näky Ambomaan, alavilla
mailla, shaanoilla. Helmikuussa sateet tosin taukosivat
pohjois-Namibiassa ja nousi huoli, miten sadon käy.
Kirkko julisti heti kolme maaliskuun sunnuntaita
rukouspäiviksi ja niinpä sitten sateet palasivat.
”Kalunga na hambelelwe! Ylistetty olkoon Jumala!”

Hankalampi tilanne on ollut Etelä-Angolassa, jossa sateita ei ole saatu juuri ollenkaan. Niinpä rajan yli
Namibian puolelle on tullut satoja nälkäpakolaisia, jotka päätyivät Kunenen läänin Etundaan. Heille on pyritty
läntisen hiippakunnan lähetys- ja diakoniatoimiston toimesta järjestämään ruokaa, vaatteita ja peitteitä. Myös
monet ihmiset ovat tarjonneet apuaan, muun muassa jotkut yksityiskuoroista ovat keränneet pakolaisille
avustuksia.

Ambomaalla on satanut (kuva Informante-lehti)
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Toinen sateiden myötä tullut vitsaus on tänä vuonna suuret
heinäsirkkaparvet, koillisessa Namibiassa, Kavangolla ja itäisellä
Ambomaalla. Ne syövät nopeasti suihinsa mahangu-sadon ja
muunkin kasvillisuuden. Heinäsirkkoja vastaan voidaan käyttää
myrkkyjä, mutta kun ne ovat jo vallanneet pellot, ei voida muuta,
kun yrittää ajaa niitä pois kovasti huutaen.

Tasan ei siis jakaudu hyvinvointi ja arvaamatonta on monien
maataloudesta elantonsa saavien elämä sateiden varassa. Elämä
kuitenkin jatkuu ja kuulimmekin jonkun arvelevan, että Afrikan
maissa ja kulttuureissa ollaan keskimäärin enemmän tottuneita
monenlaisiin kriiseihin ja katastrofeihin kuin esimerkiksi
Euroopassa. Niin ikäviä kuin nämä tilanteet saattavat olla,
vaikeuksiin osataan nopeasti sopeutua ja keksiä keinot selviytyä.
Tästä toiveikkaasta asenteesta on hyvä ottaa oppia. Ja koskettavaa
on sekin, miten kirkon jopa valtion tasolla näissä kriiseissä
turvaudutaan Jumalaan.

Lämpimin terveisin, tuestanne kiittäen,

Päivi ja Sakari Löytty
sakari.loytty@felm.org ja paivi.loytty@felm.org

Ps. Namibian ja Eteläisen Afrikan kuulumisia voit seurata myös FB-sivulta
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/?ref=bookmarks

Päivi Löytty, Diakoni, Sukupuolten
välisen oikeudenmukaisuuden
hankkeen asiantuntija, LUCSA

Sakari Löytty, MuT, musiikkityön-
ja jumalanpalveluselämän
asiantuntija, LUCSA

Rukousaiheet
∂ Koronapandemian aiheuttamat

monet muutokset ja kärsimykset.
∂ Kiitos Jumalan varjeluksesta ja

johdatuksesta!
∂ Kiitos hyvistä sateista ja

satotoiveista!
∂ Voimia ja viisautta kamppailuun

epätasa-arvoa ja väkivaltaa
vastaan.


