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ETELÄ-AFRIKKA
Etelä-Afrikka on Afrikan mantereen maista
taloudellisesti hyvinvoivin. Tästä hyvinvoinnista
nauttivat kuitenkin vain harvat. Lähes koko 1900-luvun
jälkipuoliskon ajan maassa harjoitetun
rotuerottelupolitiikan jäljet ovat edelleen selvästi
nähtävissä. Kirkolla on keskeinen rooli dialogin
rakentamisessa, sillä Etelä-Afrikassa sekä valkoiset että
mustat käyvät ahkerasti kirkossa. 

Lähetysseura tekee tasa-arvotyötä rotuerottelupolitiikan
aiheuttamien haasteiden lisäksi vammaisten parissa
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi.

SEURAA TYÖTÄMME SOMESSA

Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa

https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/


LÄHTÖKOHTA

Etelä-Afrikassa naisten ja tyttöjen asema perheissä ja
yhteisöissä on heikko. Patriarkaalisen järjestelmän
vaikutuksia ovat muun muassa naisten ja tyttöjen
arvostuksen puute, väkivalta, taloudellinen
hyväksikäyttö ja sairauksien, kuten hivin ja aidsin
leviäminen.

Käsityksiä naisten ja tyttöjen asemasta omaksutaan
varhaislapsuudesta alkaen kasvatuksen,
koulujärjestelmän, sekä yhteisön normien ja odotusten
kautta. Epätasa-arvoiset käsitykset näkyvät myös kirkon
rakenteissa. Patriarkaalinen järjestelmä on vaikuttanut
kirkkojen opetukseen ja heikentänyt naisten
mahdollisuuksia johtajuuteen kirkoissa. 

Vahvistamme sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta
jäsenkirkkojen ja yhteisöjen keskuudessa. 

SUKUPUOLTEN VÄLISEN OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN VAHVISTAMINEN
ETELÄ-AFRIKKA



TYÖMME

Yhdessä Lutheran Communion in Southern African kanssa:

 

 

osaksi kirkon ohjelmaa.
 

 

 

 

Herätämme tietoisuutta ja tuotamme materiaalia
sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta.

Aktivoimme yhteisöjen naisia ja miehiä mukaan
toimintaan.

Otamme sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden 

Koulutamme kirkon työntekijöitä, miten vahvistaa naisten
ja tyttöjen asemaa perheissä, yhteisöissä ja kirkoissa.

Edistämme naisten mahdollisuuksia toimia jäsenkirkkojen
johtoasemissa.

Tähtäämme naisiin kohdistuvan väkivallan
nollatoleranssiin.

Toteutamme yhteisökampanjoita ja tapahtumia (esim.
naisten päivä).

ETELÄ-AFRIKKA

SUKUPUOLTEN VÄLISEN OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN VAHVISTAMINEN



TULOKSIA

Tuloksia 2019:

25 osallistujaa  12 jäsenkirkosta 
Naiset yhteiskunnassa ja teologian
tekijöinä -seminaarissa.

18 osallistujaa 10 jäsenkirkosta 
pääsihteerien ja taloudenhoitajien
seminaarissa.

67 osallistui slummialueen 
kampanjoihin sukupuoleen perustuvan
väkivallan torjumiseksi.

ETELÄ-AFRIKKA

SUKUPUOLTEN VÄLISEN OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN VAHVISTAMINEN



LÄHTÖKOHTA

Vuonna 2020 alkavassa Eteläisen
Afrikan kirkkojen tutkimus- ja
kehittämistyössä kartoitetaan
paikallista liturgiikan ja
jumalanpalveluselämän tilaa sekä
lisätään teologista tietoisuutta ja
ymmärrystä. 

Näin voidaan vahvistaa jäsenkirkkojen
toimintaa ja luterilaista identiteettiä.
Myös itsekannattavuutta kirkko-
musiikin ja jumalanpalveluselämän
kehittämisessä on tarkoitus kasvattaa.

LUTERILAISEN IDENTITEETIN
VAHVISTAMINEN
ETELÄ-AFRIKKA



TYÖMME

Yhdessä Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön
(LUCSA) kanssa:

 

 

 

 

 

liturgiikan ja jumalanpalveluselämän käsikirjan
jäsenkirkkojen käyttöön.

Keskitymme ensimmäisenä vuotena kartoitus-,
tutkimus- ja suunnittelutyöhön.

Järjestämme vierailuja ja tapaamisia jäsenkirkkojen
muusikoiden, teologien ja muiden työntekijöiden kanssa.

Teemme tiedonkeruutta ja analyysiä.

Järjestämme työpajan jäsenkirkkojen muusikoille,
pastoreille ja kuoronjohtajille.

Testaamme luotuja metodeja jäsenkirkkojen parissa.

Tuotamme ja julkaisemme kontekstuaalisen 

LUTERILAISEN IDENTITEETIN
VAHVISTAMINEN
ETELÄ-AFRIKKA



Namibia

9/2019–12/2021

Sakari: Musiikkityön
asiantuntija

Päivi: Tasa-arvotyön
kehityskoordinaattori

SAKARI JA
PÄIVI LÖYTTY



SAKARI JA
PÄIVI LÖYTTY

Sakari:

 
Päivi:

nen sukupuolten tasa-arvon
edistämiseksi sekä perhe- 
ja parisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi.

Liturgisen musiikin ja jumalan-
palveluselämän kehittäminen.
Eteläisen Afrikan luterilaisten
kirkkojen itsenäisyyden
vahvistaminen omavaraisuutta
kehittämällä.

Toimintamallien kehittämi-

Tiedon jakaminen ja
vaikuttamistyö.



SAKARI JA
PÄIVI LÖYTTY

Sakari: Musiikin tohtori

Päivi: Sosionomi-diakoni

Sakari: Musiikkityön ja
kansainvälisen työn
asiantuntija.

Päivi: Diakoniatyön asiantuntija,
lähetystyöntekijä.



SAKARI JA
PÄIVI LÖYTTY

Sakari: Kirjallisuus, ruuanlaitto,
mökkipuuhailu ja liikunta.

Päivi: Tasa-arvokysymykset,
liikunta ja kirjallisuus.

Tampere. Päivi on kotoisin
Mikkelistä, Sakari on syntynyt
Namibiassa.



PÄIVI LÖYTTY
” Sukupuolten välisen
oikeudenmukaisuuden
edistäminen on erittäin
ajankohtaista, tarpeellista ja
merkittävää työtä. 

Perinteisiä haitallisia
toimintamalleja purkamalla ja
kasvatusta vahvistamalla
voidaan saavuttaa pysyviä
muutoksia niin kirkoissa kuin
koko yhteiskunnassa.”



SAKARI LÖYTTY
”Kuorolaulu, virret ja jumalanpalveluksen
liturginen musiikki on kirkoille erittäin merkittävä
olemuksellinen asia. Musiikki yhdistää ja sen
kautta kirkko ja sen jäsenet ilmaisevat uskoaan
sekä julistavat evankeliumia maailmalle.

Paikallisesta kulttuurista nousevien musiikillisten
vaikutteiden integroiminen kristilliseen kulttuurin
on kuitenkin jäänyt kesken, ja monet muut
prioriteetit, kuten koulutus, terveydenhoito sekä
erilaiset rakennus- ja kehityshankkeet ovat
ajaneet sen ohi. 

Uskon kuitenkin – ja tämä on hyvin innostavaa –
että yhtä tärkeää on hengellisyyden, paikallisen
luterilaisen identiteetin ja kirkkojen
jumalanpalveluselämän kehittäminen. Sillä
nämähän juuri ovat sen olennaisen; uskon
ilmaisun, kristillisen yhteyden, julistuksen ja
palvelun keskuksia, mistä käsin usko muuttuu
teoiksi, saaden jalat, kädet ja suun toimia.”




