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Hyvät ystävät
Tervehdys Namibiasta!
Täällä sitä sitten ollaan. Monien vaiheiden jälkeen olemme perillä Ongwedivassa, ambomaalla ja aloitelleet jo
työtämme. Suomesta lähdöstä ei jännitystä puuttunut. Saimme ilmoituksen työlupien myöntämisestä 26.1,
varasimme lennot seuraavan viikon perjantaihin ja saavuimme sitten Windhoekiin lauantaina 4.2. Päivät
täyttyivät pakkaamisesta, kodin tyhjentämisestä vuokralaisia varten sekä myös vierailuista
nimikkoseurakunnissamme. Olemme palanneet tuttuun Namibiaan, mutta uuteen elämänvaiheeseen uudessa
ympäristössä. Yhteisesti vielä iso kiitos teille kaikille, jotka olitte meitä Suomesta lähettämässä ja jotka muuten
tuette ja muistatte työtämme. Jaoimme joidenkin seurakuntien kanssa huolen Namibian kuivuudesta ja
ilmeisesti rukouksemme kuultiin, sillä nyt on koko maassa satanut yllin kyllin ja paikoin on tulviakin (ks alla).
Matka mantereelta toiselle muutti hetkessä maailman ympärillämme. Suomen ja Tampereen tapahtumat tai
maailmanpolittikan jännitteiden seuraaminen vaihtui Afrikan mantereen ajankohtaisiin haasteisiin.
Esimerkiksi Amerikan presidentinvaalit ja myös suomen kuntavaalit siirtyivät taka-alalle ja huomiomme
kiinnittyi mm. Namibian talouskriisiin (josta lisää myöhemmin), kuivuuden vaihtumiseen sateiden
aiheuttamiin tulviin sekä myös sen seurauksena lisääntyneeseen malariaan.

Meistä tuli maahanmuuttajia.
Vaihdoimme osamme valkoisesta enemmistöstä valkoiseen pieneen vähemmistöön. Ongwediva on viehättävä,
suhteellisen siisti ja turvallinen pikkukaupunki suuremman, Oshakatin kyljessä. Täällä on yliopisto, muita
oppilaitoksia, kouluja, sairaaloita ja muutenkin hyvät palvelut. Asuinympäristömme on turvallista, saatamme
käydä iltaisin kävelyllä ja Sakari on jatkanut lenkkeilyharrastustaan. Verrattuna edelliseen kokemukseemme
elämisestä pääkaupungissa Windoekissa, ero on siinä, että olemme useimmiten ainoat eurooppalaisen näköiset
liikkuessamme missä tahansa. Tekemisiämme seurataan ja koemme usein olevamme huomion kohteena. Tämä
uteliaisuus on yleensä myönteistä, mutta palauttaa mieleemme usein sen, miltä maahanmuuttajasta saattaa
tuntua elää vieraassa maassa ja kulttuurissa, olla erinäköinen, puhua väärää kieltä ja käyttäytyä jotenkin
oudosti. Miten pienissä arkipäivän asioissa sen aina huomaakin ja kuinka kiitollinen vastaavasti on joukkoon
kuulumisen tunteesta. Senkin voi kokea yllättävissä tilanteissa. Ei ainoastaan tultuamme lämpimästi
toivotetuksi tervetulleeksi ELCIN Gloria Dei-seurakuntaan Ovalombolassa tai työtovereiden taholta, vaan
myös kaupoissa asioidessamme - varsinkin jos vaihdamme jonkun lauseen oshiwambon kielellä - tai muuten
vanhoja tuttuja ja ystäviä tavatessamme.

Omvula nefundja – Sadetta ja tulvia
Saavuttuamme
Oniipaan,
kävimme
kirkon
päätoimistolla tervehtmässä piispa S.V.V Nambalaa ja
kirkon pääsihteeriä Alpo Enkona ja muita
työntekijöitä. Kerroimme Suomen terveisiä talvisista
tunnelmista. Ihmisiä nauratti kun Sakari kertoi meidän
pakanneen laukkuihimme myös lunta, jonka toimme
sateena tuliaisina namibialaisille.
Sadetta, omvula on täälläkin rukoiltu jo useamman
kuivan vuoden jälkeen. Jos kuivuus olisi jatkunut olisi
edessä ollut pula juomavedestä, sekä ihmisille että
karjalle ja maatalous olisi myös saanut ankaran iskun.
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Mutta taivaat aukenivat ja lähes koko maassa on sadetta tullut runsaasti. Dammit eli patoaltaat ovat täyttyneet,
luonto viheriöi ja pellot täällä ambomaalla työntää omahangua, hirssiä ja iilyaa, durraa. Ihmiset ovat
riemuissaan. Suomen maine tuhansien järvien maana jää hetkeksi varjoon näiden vesimassojen rinnalla.
K

Käväisimme viime viikolla hiippakunnan päätoimistolla Nakayalessa tapaamassa piispa Veikko Munyikaa.
Matkalla ihastelimme tien molemmin puolin miltei katkeamatonta näkymää. Oshaanat, matalat laaksot ja
alangot ovat keränneet sekä sadevettä, että läpi virtavaa tulvavettä, efundja.
Runsaisiin sateisiin liittyy siis myös Angolan
puolelta, Kunene-joesta työntyvät tulvavedet, joita
on nyt saatu jo huoleksi saakka. Ilmiö on lisännyt
malariaa alueellamme. Namibian terveysministeri
Bernard Haufikun julkaisemien tilastojen mukaan
tämän sadekauden aikana on malariaan menehtynyt
jo 15 ihmistä. Luku on kaksinkertainen edelliseen
vuoteen verrattuna, joka olikin hyvin vähäsateinen.
Kirkon diakoniatyössä on reagoitu tilanteeseen ja
paikallista koulutusta ja tiedonvälitystä malarian
ehkäisemiseksi järjestetään seurakuntien diakoneille
ja apudiakoneille.
Opimme, että malariaa levittää naarashyttynen
anopheles. Se on hiljainen tappaja. Inisevät hyttyset
siis lienevät vaarattomia.
Muita tulvien vaikutuksia on esimerkiksi se, että yksin Omusatin läänissä on jo yli 60 koulua jouduttu
sulkemaan, koska oppilaat eivät pääse kulkemaan. Myös monet rakennukset ja kodit ovat veden saartamia tai
niiden alla. Toisaalta vesissä on myös kalaa, karja saa riittävästi juomavettä ja ihmiset ovat aina sitä mieltä,
että tulvakin on parempi kuin kuivuus: Water is life!

MDSS-WD
Tuo mystinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa osastoa, jonka toimintaa Päivi on koordinoimassa eli The Mission,
Diakonia and Social
Services of ELCIN
Western
Diocese.
Työtovereinaan hänellä
on pastori Nehemia
Sheefeni (oik.) sekä
projektiavustaja Maria
Vilho (vas.)
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Ja tässä Päivi itse työpöytänsä takana.
Osaston
tarkoituksena
on
kehittää
kokonaisvaltaista lähetys- ja diakoniatyötä
hiippakunnassa. Työn aloittamiseksi suunnitellaan
ensin tilannekartoitusta jota varten suoritetaan
laaja
kysely
hiippakunnan
alueella.
Haastateltaviksi pyydetään työntekijöitä sekä
seurakuntalaisia. Kartoituksen jälkeen päästään
kehittelemään työtä uusin metodein, joista lisää
tuonnempana.

Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous 10 – 16.5.17 Windhoekissa
Sakarin ensimmäiset kuukaudet ovat täyttyneet LML:n yleiskokouksen
valmistelutehtävistä. Hän oli jo Suomesta käsin järjestön kansainvälisen musiikki- ja
jumalanpalvelustyöryhmän jäsen ja liittyi nyt paikalliseen järjestelyryhmään. Kolmen
luterilaisen kirkon Windhoekin seurakunnista on koottu laulajia suurkuoroon,
lapsikuoroon sekä vielä niin kutsuttuun Assembly Choir:iin, jotka kaikki ovat aloittaneet
harjoittelun.

Lapsikuoro

Yleiskokouksen pääjuhla vietetään Sam Nujoma
Stadionilla, jossa Sakari kävi mittailemassa
esiintymislavan ja alttarin paikkaa työryhmän
amerikkalaisen koordinaattorin professori Dirk
Langen sekä saksalaisen kirkon pastorin Rudolf
Schmidtin kanssa. Tänne odotetaan siis 14.5 noin
10 000
vierasta,
noin
1000
kansainvälistä
kokousedustajaa sekä seurakuntalaisia Katuturan
asuma-alueelta Windhoekista ja ympäri maata.

Suurkuoro
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Musiikkia
Reformaatio
500-vuoden
juhlajumalanpalveluksessa stadionilla johtaa
suurkuoro yhdessä paikallisista muusikoista
kootun bändin kanssa, jota Sakari on
kokoamassa. Vahvistukseksi saadaan vielä
luterilaisten yhteinen puhallinorkesteri, jota
tulee johtamaan luterilaisen sisarkirkon
varapiispa Hatani Kisting. Kuva ELCRNkirkon Tanidare-seurakunnasta.

Lisää uutisia seuraavassa kirjeessämme.

Hyvää kevään jatkoa kaikille teille!
Kiittäen tuestanne,
Päivi ja Sakari Löytty
Ps. Voitte seurata myös työtämme myös facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa- ryhmän
kautta.
Halukkaat
voivat
tilata
uutiskirjeemme
suoraan
Lähetysseurasta
osoitteesta
http://www.suomenlahetysseura.fi/uutiskirje

Päivi Löytty. Namibian ev.lut kirkon
läntisen hiippakunnan diakonia ja
lähetysosaston kehittämiskoordinaattori
Sakari Löytty Musiikkityön asiantuntija.

Rukousaiheet: Viisautta työmme
aloittamiseen ja moniin uusiin asioihin.
Varjelusta malarialta. LML:n
yleiskokous ja Reformaatio 500
merkkivuoden juhla Windhoekissa
toukokuussa.

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.

