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Hei,  

Tervehdys Namibian pääkaupungista Windhoekista. Olen nyt asustellut täällä reilun kuukauden.  

 

Asettumista 

Saavuin Hosea Kutakon lentoasemalle aamupäivällä 8. 

marraskuuta. Löytyn Sakari oli vastassa ja saimme heti 

vaihtaa päällimmäiset kuulumiset. Sakari toi minut tänne 

vanhaan taloon, mutta tällä kertaa asunkin talon 

alakerrassa olevassa flätissä.  Tämähän sopii minulle 

oikein mainiosti. Yläkerrassa eli entisessä asunnossani 

asuu Namibian kirkon pappi Isak Malua perheineen. 

Mukavaa, kun talossa on elämää.  

 

Nykyinen tapa tehdä työtä (ja erityisesti nyt korona - aikana) edellyttää hyvää nettiyhteyttä ja puhelimenkin 

toimiminen on kiva. Koska en voinut jäädä suomalaisen puhelinliittymän varaan, tarvitsin paikallisen 

yhteyden. Kuvittelin Suomesta lähtiessäni, että kaikki vanhat sopimukset vielä toimisivat, mutta kahdessa 

vuodessa oli kuitenkin tapahtunut niin paljon muutoksia palveluntarjoajien tuotteissa, että täytyi tehdä uudet 

sopimukset. Taisi siinä kolme – neljä päivää vierähtää ennen kuin sain kaikki toimimaan. Nyt ei ole 

valittamista.  

 

Paikallinen pankkitilinikin oli mennyt talviunille ja sen herättelyssä vierähti myös jokunen tovi. 

Ystävällisesti paikalliset ihmiset ovat minua palvelleet sekä pankissa että muissakin laitoksissa ja virastoissa. 

Mutta aikaa ja energiaa kaikkeen tähän uuteen alkuun on mennyt enemmän kuin osasin kuvitella.  

 

Päivin rohkaisemana ja Lähetysseuran virkistysrahan turvin aloitin kuntosalin. Siellä olen pyrkinyt käymään 

kolme kertaa viikossa. Se tuo mukavaa ryhtiä ja rutiinia arkeen. Onneksi fysioterapiasta saamieni 

polvenhoito-ohjeiden ansiosta olen myös päässyt taas lenkkipoluille. Erään kerran kiersin tuon läheisen 

vuoren ja palasin radan vartta. Vastassani oli kokonainen lauma paviaaneja. Vähän ensin meinasi pelottaa, 

Kuva 2 Windhoekin kotitoimistoni 

Kuva 1 Kortti Lapuan 
kerholaisilta 
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mutta kun huomasin, että aika sulavasti antavat minulle tilaa, jatkoin rohkeasti matkaa. Hauskaa, kuinka 

lähellä tuo villi luonto täällä vielä on. 

 

Yhdeksi päivän rutiineista on myös muodostunut WhatsApp puhelu Päiville. Juttelemme päivän kuulumiset, 

ilot ja surut. Iltauutisiin lopetamme ja siunaamme toisemme. Mukavaa tämä tekninen kehitys, jonka avulla 

voi edes vähän ikävää helpottaa. 

 

Korona 

Juuri kun olimme toiveikkaina, että uskallamme ehkä aloittaa normaalimman elämän ja tavata 

yhteistyökumppanien edustajia ihan kasvokkain, tuli uutinen uudesta Omikron muunnoksesta. Kyllähän sitä 

täällä Namibiassakin on löydetty, mutta ei niin paljon kuin olisi aluksi kuvitellut. Täällä on nyt nuo 

koronaluvut lähteneet taas kasvuun ja pelkäänpä, että se johtuu tuosta uudesta muunnoksesta. Ihmiset ovat 

toki väsyneitä tähän koronaan, mutta tilanne oli heinä – elokuussa niin paha, että täällä suhtaudutaan tautiin 

vakavasti. Kovin moni on menettänyt läheisensä koronalle ja erityisesti papit ovat välillä olleet todella 

uupuneita.  

 

Hiippakunnan johtajan tehtävään asettaminen 

Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan johtaja tri 

Gideon Niitenge asetettiin tehtäväänsä Nakayalessa.  Samalla hänet 

asetettiin koko kirkon johtajan tehtävään. Tehtävään asettamassa olivat 

molemmat piispat S.V.V. Nambala ja Veikko Munyika. Koolla oli varsin 

runsaasti seurakuntalaisia, työntekijöitä ja kutsuvieraita. Vanhaa 

piispakuntaa edustivat piispat Kleopas Dumeni, Tomas Shivute sekä 

Josafat Shangala. He olivat aikoinaan läntisen hiippakunnan piispoina.   

Sain olla mukana tuomassa terveiset Suomen Lähetysseuran johdolta. 

Tilaisuus oli pitkä, mutta lämminhenkinen ja juhlava. Oli hyvä nähdä 

kirkon uudet johtajat.  

Itäistä hiippakuntaa johtaa piispan varahenkilö pastori Hilja Nghaangulwa. 

Kirkolliskokous päätyi tähän ratkaisuun mietittyään pitkään, mikä olisi 

kirkkolain mukainen tapa toimia, kun kirkolliskokouksen jo valitsema tri 

Martin Ngodji menehtyi ennen kuin hänet ehdittiin asettaa virkaansa.  

 

Hiippakunnalla on nyt kaksi vuotta aikaa valmistautua uuteen kirkolliskokoukseen ja etsiä sopivat ehdokkaat 

piispan tehtävään. Rukoilkaamme pastori Hilja Nghaangulwalle voimia ja siunausta vaativassa tehtävässä.  

Piispa S.V.V Nambala esitteli hiippakuntien johtajat läsnä olleelle seurakunnalle ja toivotti molemmille 

Jumalan siunausta tehtäviinsä.  

Kuva 3 Omukwetu lehti tekee 
hyvää työtä tuomalla tilaisuudet 
monien ulottuville. Omukwetun 
Facebook sivulta moni pääsi 
seuraamaan myös tätä 
tilaisuutta. 
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Vaikka koronan takia hieman arkaillen osallistuin 

juhlaan, koin kuitenkin, että siellä oli hyvä olla. 

Juhlassa sain tavata monia tuttuja ja ystäviä 

vuosien varrelta ja sain taas kokea namibialaisen 

kristikansan lämmintä yhteyttä. Me suomalaiset 

voimme iloita siitä, että meillä on tällainen 

ystäväkansa täällä etelänristin alla.  

 

Terveiset Suomesta 

Sain mukavia terveisiä Suomesta. Lapuan seurakunnan kerholaiset lähettivät tekemänsä kortin. Kiva 

huomata, että edelleen meitä lähetystyöntekijöitä muistetaan.  

 

Siunattua joulunaikaa 

Illalla, kun katson Namibian kirkasta tähtitaivasta ja etsin silmiini etelänristiä, mietin, oliko taivas yhtä kirkas 

silloin, kun tietäjät näkivät Betlehemin tähden. ” Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme 

osoittamaan hänelle kunnioitustamme” (Matt. 2:2).  Kirkkaan tähtitaivaan alla saamme kaikki yhdessä 

kumartaa ja osoittaa kunnioitustamme Vapahtajallemme.  

 

Jumalan runsaasti siunaamaa joulunaikaa teille kaikille rakkaat matkatoverit. 

 

 

t. Ilkka ja Päivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilkka Repo 
 
Talouden ja hyvän hallinnon 
asiantuntija, itäinen ja eteläinen 
Afrikka. 
 

 
 
Kirjeen valokuvat Ilkka Repo 

Rukousaiheet 
 
• Koronan nujertaminen 

• talouden haasteet 
kumppanikirkoissa ja 
järjestöissä 

• Voimia ja viisautta Namibian 
kirkon uusille johtajille 

 
 
 
 

Kuva 4 Tri Gideon Niitenge asetettiin tehtävään Hiippakunnan 
johtajaksi 


