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Hyvät ystävät
Tervehdys Namibiasta!

Kesä on tullut, aurinko nousee keskipäivällä zeniittiin ja varjot ovat lyhimmillään. Auringon kaari siirtyy kyllä
vielä etelämmäksi ja talvipäivän, eli meillä kesäpäivän seisauksen kohdalla se käy kääntymässä Kauriin kääntöpiirillä, joka sijaitsee 113 km Windhoekista etelään. Olemme jo saaneet ensimmäiset sateetkin. Viime yönä ropsautti
kunnolla ja peltikatolla se piti sellaista ääntä, että unet jäivät joksikin aikaa. Aamulla heräsimme harmaaseen,
pilviseen, hieman tuuliseen päivään ja totesimme mieluusti paikallisten kanssa : ”Onpa ihana ilma!”. Voinemme
myös todeta, että kesä tuli jäädäkseen. Ainakin kesäaika. Namibian parlamentti teki lakimuutoksen, jolla luovutaan kellojen siirtämisestä talviaikaan. Hyvä! Tehkää tekin siellä Euroopassa samoin!

Musiikkityön kuulumisia
Minä, Sakari sain huhtikuussa kirkkohallitukselta varsin mieluisan, joskin haastavan toimenkuvan. Siihen sisältyy
kolme pääkohtaa: 1) yhteistyössä Liturgiikkakomitean kanssa valmistella käsikirjauudistusta 2) tutkia mahdollisuuksia musiikkikoulutuksen uudelleen järjestämiseen ja 3) valmistella virsikirjauudistusta ja tehdä sille toimenpidesuunnitelma aikatauluineen ja budjetteineen. ELCINin liturgiikkakomitean puheenjohtajana on emerituspiispa
Tomas Shivute. Ahker an työn tuloksena vein kir kkokäsikir jan, Ok am bok elongelokalunga, käsikir joituksen painoon 23.10. Kirjaan tulee paljon muutoksia, uudistuksia ja lisäyksiä. Mieluisaa itselleni on että uudet jumalanpalvelussävelmät lisätään vanhojen rinnalle vaihtoehtoisiksi. Näin edellisellä Namibian kaudella tekemäni
työ sai jatkoa ja melodiat joiden parissa silloin työskentelin pääsevät nyt varsinaiseen kirkkokäsikirjaan. Toimitin
niistä aikoinaan kolme erikielistä pikkuvihkosta ensitarpeeseen.
Esimerkkinä muista uudistuksista tämä minimaalisen tuntuinen poisto: Vanhoissa sävelmissä, jotka ovat suomalaisten lähetystyöntekijöiden 1800-luvun lopulla tänne vakiinnuttamia on alkusiunauksena melodia:

”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Tarkkasilmäinen huomaa ensimmäisen tahdin As-sävelen edessä oudon
palautusmerkin joka muuttaa sävelen A:ksi. Olen tätä pitkään kummastellut, enkä ainoastaan minä vaan lukuisat
papit jotka ovat turhaan yrittäneet opetella laulamaan melodiaa oikein. Arviolta n 5% ELCIN papeista on tähän
pystynyt ja oletan että syyllisyyden määrä loppujen tunnolla on ollut vastaavasti suuri, kun heitä on koulutustapahtumissa moitittu virheestään. Sävelkorva ja laulutaito ei vain millään taivu tuohon vieraaseen nuottiin, eikä se
vaikuta mitenkään perustellulta. Kyseessä on mukaelma jostain suomalaisesta messusävelmästä ja epäilenpä että
joku edeltäjäni jätti sen kurillaan kontekstualisoimatta. Vieraanamme ollut Porvoon hiippakunnan musiikkisihteeri, Jan Hellberg keksi selityksen. Jan on täällä kenttämatkalla keräämässä aineistoa väitöskirjaansa varten. Hän
hoksasi että kyseessä saattaisi olla harmoninen muuntosävel, joka saa merkityksen jos melodia lauletaan säestyksen kanssa. Ahaa! Mahdollisesti näin, mutta kun täällä tuon tervehdyksen laulaa liturgi ja aina ilman säestystä,
päädyimme poistamaan tuon kummajaisen. Niinpä uuteen kirjaan kymmenien pappien helpotukseksi tuleekin:

Koettakaapa laulaa kumpikin, niin havaitsette eron. Näinkin pienin uudistuksin pääsemme eteenpäin.
Toinen asia jonka kanssa olen painiskellut on musiikkikoulutuksen uudelleen järjestely. Teimme kyselyn jolla
kartoitetaan musiikkityön tarpeita ja seurakuntamaisten toiveita. Ja onhan niitä. Nuotinluku– ja kirjoitustaitoa
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sekä soitinten opetusta toivotaan ja tarvitaan. Miksi tätä varten nyt sitten tarvitsee lähettää Suomesta asti muusikko?
Musiikkitaitojen perustaso tavallaan puuttuu, kun kouluissa ei opeteta musiikkia eikä koko pohjois-Namibiassa ole
oikeastaan mahdollista näitä taitoja hankkia. Kirkolla ei siis ole nuotinlukutaitoisia työntekijöitä. Lähetysseuran stipendiaatti, pastori Lusia Nghuutoola opiskelee työnsä ohessa musiikkia ja häneen kohdistuukin nyt suuret toiveet.
Hän käy rannikolta, Walvis Baysta käsin kerran viikossa Windhoekissa tunneilla ja edistyy hitaasti mutta varmasti.
Läntinen hiippakunta antaa perusopetusta, mutta tunnit ovat harvakseltaan, lauantai-aamuisin kerran kuukaudessa.
Yksityinen musiikkikoulu APC Oshikukussa tarjoaa opetusta sen lähiseudun asukkaille. Siinä kaikki. Kuinka tämä
voisi riittää 800 000 jäsenen kirkon ja erityisesti sen laulunjohtajien saati pappien opettamiseen? Virret lauletaan
osin ulkomuistista ja osin seuraamalla tonic-solfa merkkejä (do-re-mi). Niinpä toiveena olisi saada järjestettyä musiikin perusopetusta, joka olisi yhteensopiva opetusministerin alaisen College of the Arts –oppilaitoksen kanssa.
Näin opettamalla peruskurssin tasoa (Grade 1-2), luotaisiin yhtenevä pohja musiikin teorian ja soitinopetuksen osalta. Kirkkomuusikoille tarjottaisiin perusvalmiudet ja siitä eteenpäin ponnistaville jatkomahdollisuus. Näyttää vahvasti siltä, että kirkon työntekijöiden lisäksi musiikkitunneille hakeutuisi paljon muitakin kiinnostuneita, joille voisi
järjestää maksusta pätevää opetusta. Näin mahdollisen musiikkikoulun taloudellinen itsekannattavuuskin olisi turvattu.

Tässä muutama kuva läntisen hiippakunnan musiikkijuhlilta Omundudusta 22-24.9.2017

Joulun aika
Joulukuun alussa matkustamme Windhoekiin juhlimaan 100-vuotiasta Suomea suurlähetystön järjestämässä tilaisuudessa. Laulamme myös perinteiset Kauneimmat Joululaulut Kristus-kirkossa 8.12 klo 18.00. Pidämme myös Lähetysseuran eteläisen Afrikan työntekijöiden kokouksen. Palaamme sitten vielä tänne Ongwedivaan, mutta joulua
vietämme näillä näkymin Windhoekissa ystävien ja sukulaisten kanssa.
Toivomme teille kaikille oikein hyvää adventin aikaa, joulun odotusta
ja kun se sitten tulee, Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Tässä vielä joulukukka Kirstenboschin luonnontieteellisestä puutarhasta, Kap Kaupungista.

Kiittäen tuestanne, Päivi ja Sakari Löytty
ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa.
Toivo. Yhteistyö. Muutos.
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Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.
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