Uutiskirje 2/2018
Päivi ja Sakari Löytty
Private Bag 5505
Oshakati
Namibia

24.5.2018
Ongwediva

Hei
Terveiset Namibian syksystä. Sateet
ovat loppuneet ja samalla myös ilmat
viilenneet. Mittarilukemissa meille se
tarkoittaa sitä, että jos päivisin ei
nouse yli 30 C ja yöllä taas laske alle
15 C niin on aika ihanteellista.
Sadekausi oli lopulta aika hyvä ja
suuremmassa osassa maata saatiin
vettä pelloille. Heinikot, karjan ruoka
on pitkää ja keski- ja eteläNamibiassa
sadevesivarat lisääntyivät dammeissa.
Jo toistuva ilmiö on se, että sadekausi on ikään kuin siirtynyt myöhemmäksi kuin vanhoina hyvinä aikoina.
Joillakin alueilla, kuten Kunenen läänissä luoteis-Namibiassa, sateet tulivat liian myöhään ja sadot jäivät siellä
pieniksi. Mutta täällä Uukwambin,
Oukwanjaman
ja
Ondongan
seuduilla vilja kasvoi hyvin ja kohta
päästään puintitöihin. Karja voi
myös hyvin kuten tästä iltakävelyllä
ottamastani kuvasta huomaatte.
Asumme kävelymatkan päästä
kaupungin
rajasta
ja
kävelyretkemme auringon laskiessa
ulottuvat hiekkaisille maaseututeille.

Diakonia ja lähetystyö
Päivin
työssä
on
ollut
kiirettä
koulutusrintamalla. Läntisen hiippakunnan
uusien
lähetystyöntekijöiden
koulutus
toteutettiin 30.4.-18.5 täällä Ongwedivassa.
Koulutukseen
oli
valittu
seitsemän
opiskelijaa, jotka ovat kotoisin läntiseltä
ambomaalta ja Kaokovuorten alueelta. Sinne
heidät myös tullaan lähettämään työhön.
Opetuksen sisältöinä oli missiologiaa,
Raamatun
tuntemusta,
kirkkohistoriaa,
diakoniaa, paikallisten kulttuurien tuntemusta,
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sielunhoitoa, homiletiikkaa, ja etiikkaa. Minä, Sakari pidin myös muutaman tunnin jumalanpalveluksesta ja
liturgiikasta. Kurssin johtavana opettajana toimi vanha ystävämme emerituspiispa Tomas Shivute (kuvassa).
Opiskelijat lähtevät nyt harjoittelujaksolle ja palaavat sitten toiselle opetusjaksolle vuoden 2019 alussa.

Hiippakunnan Lähetys- ja diakoniapäivät

Heti uusien lähetystyöntekijöiden koulutuksen jälkeen oli vuotuiset diakonien ja lähetystyöntekijöiden
koulutuspäivät. Osallistujia oli n 40. Ohjelmassa keskityttiin tällä kertaa sosiaali- ja terveysalan asioihin.
Luennoitsijoina oli vierailijoita terveysministeriöstä ja Namibian yliopistosta. Työntekijöiden hengellistä
hoitoakaan ei unohdettu. Diakonit ja lähetystyöntekijät kohtaavat työssään elämän äärilaidat ja ovat
monenlaisten huolien ja vaikeusien jakajina yhteisöjensä keskuudessa. Yhtenä iltana järjestettiin rukous- ja
ehtoollishartaus, jonka aikana osallistujat saivat tuoda omat rukouksensa kynttilän liekin symboloimana
ristille.

Musiikkityön kuulumisia
Sakarin vetämän musiikkityön kapasiteetin
kehittämishankkeen laatuaan ensimmäinen
nuotinkirjoitus-koulutus toteutettiin huhtikuussa. Kouluttajan ilo oli suuri, kun osaamista
jo löytyy. Sitä on hankittu omin päin ja
kyvykkäitä laulujen nuotintajia jo onkin
muutamia. Tämä on tulevaisuudessa erittäin
tärkeä osaamisen ala, kun halutaan uudistaa
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virsikirjaa ja kirkkokäsikirjaa sekä toimittaa muita laulu- ja musiikkikirjoja. Kuvassa edellisellä sivulla
opiskelijat harjoittelivat tarkan näköisinä virsien nuotintamista tietokoneohjelmalla.
Toinen työn alla ollut asia on musiikkikoulutuksen
suunnittelu. Ehdotus koulutuksen järjestämiseksi on
valmistumassa. Noin 25-sivuinen selvitys sisältää neljä
erilaista mallia siitä, kuinka musiikkikoulutus voitaisiin
kirkossa
järjestää.
Se
esitellään
ensin
kirkon
musiikkikomitealle, josta se menee edelleen kirkkohallituksen
päätettäväksi, kuten täällä monet asiat. Ehdotuksen pohjalla on
vuoden 2017 lopulla toteutettu kartoitus. Siinä kysyttiin
kirkon jäsenten mielipidettä siitä, tarvitseeko kirkko oman
musiikkikoulun. Mitä opetuksen pitäisi sisältää ja kenelle sitä
pitäisi suunnata? Vastaus oli selkeä, koulua halutaan ja sen
toivotaan tarjoavan opetusta kirkon työntekijöiden,
laulunjohtajien ja pappien lisäksi myös kirkon jäsenille laajasti. Tällä toivotaan olevan vaikutusta
kirkkomusiikin eli virsien ja -kuorolaulun tason ylläpitämiseen. Myös soitinopetusta kaivataan. Toive on sikäli
perusteltu, että Namibian koulujärjestelmässä musiikki on vain valinnainen harrastusaine, eikä varsinkaan
pohjois-Namibiassa ole juuri opiskelumahdollisuuksia. Kirkot ovat historiallisesti olleet merkittäviä
musiikkikasvattajia. Ratkaistavaksi jää, onko sen edelleen oltavakin näin, vai voisiko opintoja etsiä
muualtakin. Myös tähän kartoituksessa on kerätty tietoa.
Elokuussa järjestetään kokeiluluontoisesti kahden viikon musiikin alkeiskurssi.
Tiedotus siitä lähti käyntiin vauhdikkaasti. Siinä missä aiemmin tällaisista
koulutuksista tiedotettiin kirjeitse seurakuntien kautta, on nyt käytössä
älypuhelimet ja niiden monet whatsapp-ryhmät. Ilmoitus levisi niin nopeasti, että
ilmoittautumisia ja kyselyitä alkoi tulla muutamassa tunnissa. Ehkäpä se kertoo
samalla musiikkikoulutuksen tarpeellisuudesta.
Jääkääpä hyvin. Heinäkuun lomailemme Suomessa. Saatamme tavata joitain teistä
Tampereen Herättäjäjuhlilla. Vaikkapa kansainvälisen työn tapaamisessa Kalevan
kirkolla la 7.7.2018 klo 17.00. Tervetuloa!
Hyvää kesää!

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.

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: Uusien

Tue työtämme:

lähetystyöntekijöiden harjoittelujakso.
Musiikkityön koulutushankkeet. Rukoilkaa vaan
yleisesti varjelusta ja voimia. Kyllä Jumala tietää
mihin sitä tarvitaan.
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