Uutiskirje 1/2019
Päivi ja Sakari Löytty
Private Bag 5505
Oshakati
Namibia

28.02.2019
Ongwediva

Hei
Tervehdys kuivasta Namibiasta.
Vuosi on alkanut sateita odotellessa. Marraskuussa satoi hiukan, joulukuussa ei ollenkaan ja odotimme siis
tammikuuta, mutta ei. Kuumuus jatkui, lämpötilat ylittivät jo 40 asteen rajan, jota ei usein tapahdu. Helmikuun
alussa saimme muutamia kuuroja ja toivo nousi. Etelä-Namibiassa
satoi ja jopa tulvi paikoin, mutta juuri kun ambomaalla oltiin
tarttumassa kuokkiin, käynnistämässä traktoreita kyntöihin, sateet
saman tien loppuivat. Pelloilla ei tällä hetkellä kasva mitään (ks alla).
Karja vaeltaa levottomana ja apeana kaluten kaiken vähänkin maasta
nousseen ruohon. Talomme takana avautuva laaja tyhjä tontti on
keskellä kaupunkia, mutta kerää silti nälkäisiä sarvipäitä. Se on
ilmeisesti parasta laidunmaata. Muualta on ruoho jo syöty. Viereinen
kuva otettu parvekkeeltamme.

Ihmiset puhuvat, ihmettelevät mitä olemme tehneet, kun Jumala ei anna sadetta. Sateen puolesta rukoillaan
kodeissa, kirkoissa ja myös uutena ilmiönä whatsapp-ryhmien sivuilla.
Kolmen luterilaisen kirkon yhteinen kirkkohallitus, UCC-NELC on jullistanut yhteisen rukouspäivän 10.3.
Kaikkia kutsutaan tuona sunnuntaina jumalanpalvelukseen ja liittymään yhteiseen rukoukseen, ”Jumala, anna
sadetta Namibiaan”. ELCINin pääsihteeri, Alpo Enkonon jakamaan tiedotteeseen oli lisätty myös Namibian
farmareiden liiton (Namibian National Farmers’ Union) presidentin Jason Emvulan (omvula=sade) välittämä
vetoomus, että kaikki Namibian farmarit yhtyisivät tähän ruokoukseen. Jos tämä kirjeemme tavoittaa teidät
ennen tuota päivää, kutsumme teidätkin, hyvät ystävät, tähän rukoukseen.
Toivo ei ole vielä kokonaan hiipunut. Monet sanovat, että jos vielä sataisi, voisi kylvää sellaista nopeasti
kasvavaa omahangu-, hirssilajia, joka jää varreltaan lyhyeksi, mutta antaa kuitenkin sadon. Rukouspäivää siis
odotetaan ja luotetaan Jumalaa huolenpitoon.
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Lähetystyöntekijöiden työhön siunaaminen!
On
ilon
aiheitakin.
Läntisen
hiippakunnan
lähetystöntekijöiden koulutus saatiin päätökseen.
Kolmen viikon kurssi viime vuoden huhti-toukokuussa,
kahdeksan kuukauden harjoittelujakso lähetyspaikoilla ja
nyt helmikuussa pidetty kahden viikon päätösjakso
huipentui lähetystyöntekijöiden työhönsiunaamiseen
sunnuntaina 24.2 Ongwedivan Gloria Dei-kirkossa.
Siunauksen toimitti piispa Veikko Munyika
avustajineen. Seitsemän uuden lähetystyöntekijän lisäksi
siunattiin myös vanhat, jo työssään kokeneet neljä
lähetystyöntekijää. He ovat olleet koulutuksessa
aiemmin, mutta jostain syystä työhönsiunaaminen ei
tuolloin toteutunut.

Juhlassa oli monia ilon aiheita. Lähetystyön tuloksena syntynyt
itsenäinen kirkko lähettää omia lähetystyöntekijöitään. Oli hienoa
olla mukana vaikuttamassa koulutuksen monipuoliseen sisältöön.
Julistus, opetus ja diakoninen palvelu, ihmisten rinnalla
kulkeminen ja heikompien puolustaminen tulee olemaan näiden
uusien ja vanhojen työntekijöiden arkea. Koimme myös
jonkinlaista haikeutta. Siinä missä aiemmin suomalaisia
lähetystyöntekijöitä on ollut lukuisia, nyt Päivi oli ehkä viimeisenä
suomalaisena kouluttamassa ja siunaamassa työhön. Lähetysseura
vähentää työtään Namibiassa, mutta teemme sen hyvillä mielin.
Kirkolla on omia osaavia kouluttajia, teologeja, diakoneja ja hyvät
yhteydet myös kirkon ulkopuolelle. Yksi ilon aihe olikin juuri
mahdollisuus hyödyntää ulkoisia resursseja monipuolisesti.
Teologisten ja missiologisten luentojen lisäksi tällä kurssilla
vieraili useita sosiaalialan ammattilaisia opettamassa, mm
ensiaputaitoja, tietoutta HIV/AIDSista, köyhyyden vähentämisestä,
perheväkivallasta ja muista sosiaalisista kysymyksistä. Kuvassa opiskellaan ensiapupakkauksen sisältöä ja
käyttöä sairaanhoitajan opastuksella.
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Siunattavat saivat koulutuksesta todistuksen. Jokaiselle
annettiin myös kaksi Raamattua. Toinen itselle ja toinen,
otjihereron, kwanyaman tai ndongan kielinen symbolisena
lahjana vietäväksi jollekin, jonka työssään kohtaavat.

Tässä vielä lähetystyöntekijöiden nimet
palveluspaikat, joihin heidät lähetettiin.

ja

Minä, Sakari opetin lähetystyöntekijöille liturgiikkaa ja symboliikkaa. Harjoittelimme myös yhdessä
jumalanpalveluksen käytäntöjä. Siunaustilaisuudessa esitimme päivän psalmin 44:2-5 laulaen ja lukien.

Musiikkityön ilon aiheita
On Sakarillakin iloista kerrottavaa. Musiikkityön suunnitelmat edistyvät. Musiikkikomitea teki viime vuoden
lopulla kirkkohallitukselle aloitteen musiikkitoimiston perustamisesta ja musiikkisihteerin rekrytoimisesta
kirkon keskushallintoon. Kirkkohallitus hyväksyi esityksen ja niinpä aloimme vuoden alussa pikaisesti etsiä
sopivaa henkilöä. Tarkoitus on, että hän jatkaisi työtäni työkautemme päättyessä, mutta astuisi kuitenkin
tehtäväänsä mahdollisimman pian, niin että ehtisin häntä mentoroida. Työskentelisimme sitten loppuvuoden
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yhdessä. Prosessi on vielä kesken, mutta toivottavasti seuraavaan kirjeeseen saan jo teille kertoa lisää iloisia
uutisia.
Ilon aihe on toki myös suunnitteilla oleva kirkon yhteiset musiikkijuhlat lokakuussa 2019. Kilpailulaulukin on
jo valittu. Opetimme sitä läntisen hiippakunnan laulunjohtajien koulutuspäivillä 15.-16.2 Ongwedivassa.

Kolmas ilon aihe on hyvät uutiset Itäisestä hiippakunnasta. Hiippakuntaneuvosto on nimittänyt uuden
musiikkisihteerin tehtäväänsä. Andreas Nangonya on Windhoekin Hosianna-seurakunnan laulunjohtaja. Hän
ottaa nyt vastuulleen myös hiippakunnan musiikkielämän kehittämisen. Tietoisena pitkästä lamasta itäisen
hiippakunnan musiikkityössä, kirkon musiikkikomiteassa iloitsemme tästä valinnasta. Olemme rohkaisseet
hiippakunnan johtoa täyttämään pitkään tyhjänä olleen tehtävän ja painostusta on toki tullut myös seurakuntien
suunnasta. Toiveemme on nyt luoda ja vahvistaa yhteistyötä hiippakunnallisten musiikkitoimistojen sekä
perustettavan uuden keskusmusiikkitoimiston välille. Sen jälkeen on helpompaa järjestää musiikkikoulutusta
ja edistää kirkkomusiikkia muutenkin.
Näihin toiverikkaisiin tunnelmiin päätämme täältä Ongwedivasta ja toivotamme teille oikein hyvää kevään
jatkoa!
Kiittäen tuestanne,

Päivi ja Sakari Löytty
Ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura
eteläisessä Afrikassa.

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

Rukousaiheet: SADETTA
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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.

