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Hyvät ystävät
Terveiset täältä Namibian syksystä.  Sadekauden jälkeen ilmat ovat mukavasti viilenneet. Windhoek sijaitsee
vuoristoisella alueella noin 1500 - 1700 metrin korkeudessa meren pinnasta, joten nyt Namibian talvea kohden
mentäessä yölämpötilat laskevat jopa nollaan ja sen alapuolelle. Luonto muuttuu kauniin keltaiseksi. Jotkut
puut ja pensaat pudottavat lehtensä, mutta monet vasta oikeastaan talven jälkeen keväällä, elo-syyskuussa.

Työpajoja: GJ – WE, CE, PSS ja CPCC
Eteläisen Afrikan kirkkojen yhteisön, Lucsan suunnittelema toiminta on helpottuneen koronatilanteen jälkeen
lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Otsikon salaperäiset kirjainyhdistelmät ovat työyhteisömme käyttämiä lyhenteitä;
Gender Justice – Women empowerment = sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus - naisten
voimaannuttaminen, CE =kristillinen kasvatus, PSS = psykososiaalinen tuki ja CPCC= sairaalasielunhoito.
Muutamat koko alueen työpajoista on järjestetty Lucsan päätoimiston yhteydessä sijaitsevassa Outlook
Lodgessa, Johannesburgissa, jonne olemme tämän tästä matkustaneet. Olemme myös olleet järjestelemässä
joitakin koulutuksia täällä Namibiassa.

Psykososiaalisen tuen koulutus
Oniipassa
Oli ilo tavata entisiä Namibian
evankelisluterilaisen kirkon työtovereita
Oniipassa järjestetyssä psykososiaalisen tuen
koulutuksessa 25.-28.04.2022. Mukana oli myös
sisarkirkon, Evangelical Lutheran Church in the
Republic of Namibia (ELCRN) pappeja. Yhtä
suuri ilo oli kokea hyvä yhteistyö kahden
luterilaisen kirkon välillä. Kouluttajista toinen,
diakoniajohtaja Josef Ngula on Namibian
evankelisluterilaisen kirkon, ELCINin
pappeja ja pastori Aser Bock, ELCRN-
kirkon sielunhoidon asiantuntija.

Tämä kurssi oli suunnattu lääninrovasteille.
Koulutukseen sisältyi ryhmätyöskentelyä, jossa
pohdittiin miten järjestää psykososiaalisen tuen
koulutusta seurakunnissa.  Kurssi päättyi Lucsan tapojen
mukaan yhteiseen kynttilä-litaniarukoukseen.

Sairaalasielunhoitajien koulutus Okahandjassa
ELCIN-kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksen toinen
kahden viikon jakso Namibian kirkon itäisen
hiippakunnan papeille järjestettiin Okahandjassa 9.-20.5.2022. Pappeja varustettiin kohtaamaan
sielunhoitotyössään HIV&AIDSin, Covid-19 pandemian ja lähisuhdeväkivallan aiheuttamia haasteita.
Kurssilla käsiteltiin myös seksuaaliseen orientaatioon liittyviä kysymyksiä. Opiskeluun sisältyi ryhmätöitä ja
erilaisia harjoituksia.

      Psykososiaalisen tuen koulutuskurssin oppilaat Oniipassa. Kuva: Sakari Löytty

Oniipan kurssin osallistujia ryhmätyöskentelyssä.
Kuva: Sakari Löytty
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Olemme näissä Lucsan kautta rahoitetuissa tapahtumissa järjestäjävastuussa yhdessä paikallisen
yhteyshenkilön kanssa. Namibiassa Oniipasta käsin yhteyksiä hoitaa Ester Sakaria.

Uusi pääsihteeri
Namibian evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus
valitsi kokouksessaan 25.-26.04.2022 teologian
tohtori Johannes Haufikun kirkon uudeksi
pääsihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.8.2022, johon
asti Alpo Enkono toimii edelleen pääsihteerinä.

Onnittelemme Johannes Haufikua lämpimästi ja
toivotamme hänelle runsasta Jumalan siunausta
uudessa tehtävässään.

Valmistuttuaan Paulinumin luterilaisesta seminaarista vuonna 2000,
Johannes Haufiku jatkoi opintojaan ja suoritti käytännöllisen
teologian maisterin opinnot vuonna 2013 Stellenboschin yliopistossa
Etelä-Afrikassa erikoistuen sairaalasielunhoitoon. Vuonna 2019 hän
väitteli tohtoriksi Kwazulu/Natalin yliopistossa aiheella Religion,
Gender Study and Modernization. Suomen Lähetysseura on tukenut
Haufikun perhettä hänen opintojensa aikana.

Tällä hetkellä Haufiku palvelee seurakuntapappina Onyaanan
seurakunnassa. Hän on tunnettu myös perheneuvonnan ja
sielunhoidon kouluttajana. Lucsa on työllistänyt Haufikua
sairaalasielunhoidon kouluttajana Namibiassa järjestetyissä sekä
ELCINin, että sisarkirkon ELCRN:n kursseilla.  Viereisessä kuvassa
hän on Lucsan Namibian yhteyshenkilön Ester Sakarian kanssa
Okahandjassa järjestetyllä sairaalasielunhoidon kurssilla.

Johannes Haufiku  Kuva: Päivi Löytty

Ryhmätyöskentelyä sairaalasielunhoidon kurssilla.
Kuva: Päivi Löytty

Sairaalasielunhoidon opetukseen sisältyy monia harjoituksia.
Kuva: Päivi Löytty



PÄIVI JA SAKARI LÖYTTY
18.5.22

UUTISKIRJE 2/2022

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

Namibian musiikkimuseo
Paluumatkalla Oniipasta pysähdyimme Omuthiyassa, joka on nyttemmin Oshikoto-läänin pääkaupunki. Sinne
on vuonna 2021 avattu Namibian musiikkimuseo, jonka suunnittelussa minäkin (Sakari) olin mukana.
Museohankkeen isäntä on Namibian museoyhdistys, Museums Association of Namibia (M.A.N) ja museo on
saanut rahoitusta Euroopan Unionilta. Museossa esitellään laajasti eri musiikkityylejä ja perinteitä, mutta
joiltain osin, kuten kirkko- ja kuoromusiikin alalta näyttelyä vielä kehitetään.

Jos suunnittelette Namibian matkaa, kannattaa pohjoiseen Ambomaalle ajaessa poiketa päätien varrella
sijaitsevassa Omuthiyan kaupungissa ja tutustua namibialaiseen musiikkiin ja sen historiaan
(Google maps: https://goo.gl/maps/bYRaGz1qr45gRjKm7).

MUSEUM OF
NAMIBIAN
MUSIC



PÄIVI JA SAKARI LÖYTTY
18.5.22

UUTISKIRJE 2/2022

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

      Namibian koronatilanteesta
  Oheinen The Namibian -lehden leike kertoo kokonaiskuvaa
koronatilanteesta. Namibiassa tilanne on viime aikoina ollut rauhallinen.
Rajoituksista on luovuttu miltei kokonaan, mutta maskien käyttöä
suositellaan. Rokotukset edistyvät hitaasti. Viimeisten tilastojen
mukaan 412 803 eli 23,2 % kohdeväestöstä on rokotettu. Uudet
tartunnat ovat talvea kohti mentäessä hiukan nousussa. Päivittäin niitä
raportoidaan noin 120–150, mutta sairaalahoitoa tarvitsevia on vielä
verrattain vähän. Terveysministeriön 16.5.2022 julkaistun päivityksen
mukaan koko maassa sairaalahoidossa on 57 ja tehohoidossa kuusi
potilasta. Kaikki toivovat, ettei talvi toisi mukanaan uutta korona-aaltoa.

Lopuksi
Täällä menemme kohti eteläisen pallon puoliskon talvea ja siellä
Suomessa edessä on kesä ja kesälomat. Toivomme ja toivotamme teille
kaikille virkistävää lomakautta. Mekin pidämme vuosiloman
heinäkuussa ja käväisemme Suomessa. Jospa tapaammekin siellä
jossain.

Tässä vielä Päivin kuvaamia kesän kukkia Lucsan päätoimiston pihalta.

Hyvää kesää, voikaa hyvin!
Sydämellisin terveisin, tuestanne ja
yhteistyöstä lämpimästi 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,
Asiantuntija, jumalanpalvelus ja
musiikki, Lucsa

Rukousaiheet
 Kiitos armosta ja rakkaudesta!
 Voimia koronan uhreille!!
 Voimia ja viisautta kamppailuun

lähisuhdeväkivaltaa vastaan sekä
heikoimmassa asemassa olevien
aseman, elämän parantamiseksi

 Rukoilemme Ukrainan kansan
puolesta.

The Namibian, toukokuu 2022


