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Hei
Tervehdys täältä Namibiasta.
Viime kirjeessä kerroin kuinka kevät on tullut.
Nyt on sitten kesäkin tullut. Katsokaapa kuinka
enkelinsiipi-puut nyt vihertävät. Lämpötilakin
on kyllä noussut ja hipoo jo 40 astetta päivisin,
varjot ovat keskipäivällä lyhyimmillään.
Vuosi alkaa olla lopuillaan ja menossa on
raporttien kirjoitus- ja seuraavan vuoden töiden
suunnitteluvaihe. Tässä vielä viimeisimpiä
uutisiamme. Olkaa hyvä!
Virsikirja-uudistuksen suunnittelua!
Yksi Sakarin toimenkuvaan liittyvä asia on virsikirjauudistuksen suunnittelu.
Ennen kuin varsinaiseen työhön päätetään lähteä, on kartoitettava
mahdollisuudet ja taloudelliset resurssit sen toteuttamiseksi. Henkilöresurssien
kartuttamiseen liittyvästä nuotinkirjoitus-koulutuksesta kerroimme tämän
vuoden toisessa kirjeessä.
Suunnitteluun tuli mutka matkaan jo alkuvaiheessa, kun työtä aloittaessani
ilmeni, että Namibiassa on julkaistu kännykkäsovelluksena koko virsikirja ja
ilman kirkon lupaa. Kyse on siis Omalaeti Technologies:n, sinänsä hyvässä
tarkoituksessa, mutta ajattelemattomasti toimitetusta laittomasta julkaisusta.
Tästä seurasi pitkä neuvotteluprosessi. Haastammeko julkaisijan oikeuteen vai
yritämmekö neuvotella korvauksista ja ehkä kuitenkin yhteistyöstä? Sillä
toisaalta, onhan nettivirsikirja Namibiankin oloissa varsin hyödyllinen.
Nuorempi sukupolvi käyttää sujuvasti älypuhelimia ja virsikirjoja ei aina ole
saatavilla. Entä tekijänoikeudet ja onko kännykkäsovellus uhka painetun
virsikirjan myynnille? Vaadimme myös, että sovellukseen on lisättävä nuotit,
jotta kirja vastaa painettua Ehangano-virsikirjaa. Nuottien puuttuminen on askel
taaksepäin kirkkomusiikin kehittämisen kannalta Namibiassa.
Kirkon johto harkitsi asiaa ja päätyi suosittelemaan ratkaisun etsimistä neuvotteluteitse. Päätimme laatia
ehdotuksen yhteistyösopimuksesta, joka sisältäisi oikeudet, vastuut ja velvoitteet sekä määrittelyt
korvauksista. Päästyämme neuvottelupöytään, vastapuoli, liikemies John Walenga Omalaeti:sta yllätti meidät
ja ilmoitti, että mitään sopimusta ei tarvita, sillä hän on päättänyt lahjoittaa koko sovelluksen ja sen
käyttöoikeudet kirkolle! Hän on uskollinen kirkon jäsen ja osoitti näin, että alun perinkin tarkoitus oli
yleishyödyllinen. Tämä oli iloinen yllätys ja ratkaisi samalla kiistan. Kirkkohallitus otti lahjoituksen vastaan
ja niinpä aloitimme yhteistyön Omalaetin kanssa. Sovelluksen hallinnoinnista ja ohjelmoinnista järjestetään
koulutus. Sovellukseen voidaan liittää myös kirkollisia tiedotuksia ja ilmoituksia. Sovittiin myös, että sekä
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nuotit että audioversiot lisätään. Tämä mahdollisuus avasi nyt musiikkitoimistollemme aikamoisen haasteen.
Edessämme on mittava tehtävä: Kaikki virsikirjan 656 virttä kirjoitetaan Sibelius-nuotinnusohjelmalla. Näin
niistä saadaan automaattisesti ohjelman tarjoamat audioversiot. Työ on jo alkanut ja tätä varten koulutetut
muusikot ovat käytettävissä.
Valmistuessaan ELCINillä on Afrikan oloissa
ainutlaatuinen nettivirsikirja, joka sisältää sekä
nuotit että audioversiot kaikista virsistä. Tämä työ
tulee hyödyttämään myös tulevaa virsikirjan
uudistustyötä. Onhan tämän jälkeen, kun kaikki
virret on digitaalisesti nuotinnettu, paljon helpompi
koota uusi virsikirja jättämällä vain pois osa vähällä
käytöllä olevista virsistä ja lisäämällä joukkoon
uusia. Vieressä virren 21 nuottikuva sellaisena, kun
se voidaan edellisellä sivulla olevaan näkymään liittää. Kyseessä on virsi 21, joululaulu Siku enene lya thikana,
Suuri päivä on koittanut.
Diakonian koulutuskierros rovastikunnissa
Läntisen hiippakunnan lähetys ja diakoniatoimisto jalkautui lokakuussa ja järjesti rovastikunnittain
koulutuspäivän papeille, diakoneille ja apudiakoneille. Edellisvuonna koulutuksia järjestettiin yhteisesti
Ongwedivassa. Jalkautuminen rovastikuntiin koettiin hyvänä ratkaisuna. Näin useammat pääsivät
osallistumaan.
Käsiteltävänä oli monet ajankohtaiset sosiaaliset haasteet ja huolet: HID/Aids, malarian esto, alkoholismi,
itsemurhien ehkäisy, sielunhoito sekä asiaa masennuksen ja depression ilmenemisestä ja hoidosta.
Koulutuspäiviä oli neljä ja ne toteutettiin eri puolella hiippakunnan pohjoisosia; Ongwedivassa, Okahaossa,
Nakayalessa ja Ongengassa. Kaikkiaan tavoitettiin yli 200 työntekijää ja vapaaehtoista. Kouluttajina oli Päivin
lisäksi hänen työtoverinsa Nehemia Sheefeni ja Maria Vilho, sekä malariaprojektin työntekijä Jaloo Mpadhi.
Mukana oli myös piispa Veikko Munyika, hpk:n pääsihteeri Gideon Niitenge ja talouspäällikkö Esron
Kapolo. Jälkimmäinen puhui myös työn johtamisesta ja hallinnoinnista. Samasta aiheesta oli Namibian
terveysministeriöstä puhumassa myös Helena Amuthitu. Hänen esityksensä oli kuulemma loistava,
ymmärrettävä ja innostava
Käsillä olleista aiheista esimerkiksi alkoholismista ei ole kirkon piirissä viime aikoina puhuttu. Moraalisena
ongelmana sitä paheksutaan saarnoissa, mutta tietoa sen sairausluokituksesta, saati hoidosta ei ole jaettu.
Työttömyyden, syrjäytymisen ja alkoholisoitumisen seurauksena ilmenevä masennus ja käsittelemättömien
traumojen aiheuttamat itsemurhat ovat ilmiöinä lisääntyneet hälyttävästi. Niihin liittyy häpeä, joka saa ihmiset
vaikenemaan. Kansan keskuudessa on
henkistä pahoinvointia, johon ei saada apua.
Kirkolla on tässä valtava haaste ja
koulutustarve on suuri.
Päivi kertoo, että osallistujat ottivat
kiinnostuneena vastaan jaetun tiedon,
keskustelua syntyi ja monet esittivät toiveen
vastaavien
koulutusten
järjestämisestä
jatkossa säännöllisesti.
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Vieraita työhuoneellamme
Arkeamme Ongwedivan keskuksen työhuoneella
piristävät toisinaan nämä kaksi pientä vierailijaa.
Lavinia ja Saara pistäytyvät päiväkerhosta palattuaan
moikkaamaan meme Päiviä. He saavat eteensä
piirustuspaperia, jolle syntyy kuvia päivän
tapahtumista. Tällä kertaa tuli puheeksi Jeesus ristillä
ja kirkko, jossa tytöt vanhempiensa kanssa käyvät
sunnuntaisin. Sinne johtaa kotoa tie.
Muitakin vierailijoita olisi, mutta ei niillä taida olla
lähetys ja diakoniatoimistoon varsinaista asiaa ja
tuskin ne musiikillista apuakaan tarvitsevat, vaikka
ovatkin aika surkeita laulajia.

Hyvää joulua!
Nyt toivotamme teille oikein rauhallista ja hyvää joulun odotusta. Kun se aikanaan tulee, viettäkäämme sitä
sopuisasti toisiamme siunaten ja hyvää Taivaan Isää hänen lahjoistaan kiittäen. Aamen!

Kiittäen tuestanne, Päivi ja Sakari Löytty
ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa. Tsekatkaapa myös
adventin joulukalenteri.

Päivi Löytty. ELCIN- kirkon läntisen
hiippakunnan diakonia- ja lähetysosaston
kehittämiskoordinaattori.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Sakari Löytty. Musiikkityön asiantuntija.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä maailmaa.

Rukousaiheet: Tuleva sadekausi.Valmisteilla

Tue työtämme:

olevat toiminta- ja taloussuunnitelmat. Että Itäiselle hiippakunnalle löytyisi musiikin johtaja.
Tulevan lomakauden tieliikenne. Että säästyttäisi
onnettomuuksilta. Kaikki Namibiassa matkailevat.

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

