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UUTISKIRJE
Hyvät ystävät
Tervehdimme teitä tällä kertaa täältä kotosuomesta Orivedeltä, jossa vietämme koronakevättä. Saavuimme
Suomeen Namibiasta huhtikuun alussa ja odottelemme monien muiden eri puolilta maailmaa palanneiden
Lähetysseuran työntekijöiden kanssa mahdollisuutta lähteä takaisin työalueelle koronatilanteen hiukan
parannuttua. Olemme seuranneet kevään hitaalta tuntuvaa kehittymistä, luonnon heräämistä, kuunnelleet
muuttolintujen konserttia ja odottaneet silmujen ilmestymistä puihin. Talvenkin olemme ehtineet jo kokea
muutamaan kertaan lumikuurojen ja pakkasöiden muodossa. Olemme nauttineet maaseudun rauhasta ja
samalla ihmetelleet tätä outoa tilannetta, johon maailma on ajautunut.
Paluumatka Suomeen jännitti. Pääsimme
lyhyen odottelun jälkeen matkaan Saksan
hallituksen järjestämällä kotiutuslennolla,
joka oli varattu lähinnä Namibiassa
matkustaneille turisteille. Kun kaikki
lentoliikenne
nopealla
aikataululla
keskeytettiin, jäi tuhansia matkailijoita
maahan. Lento sujui kuitenkin lähes
normaalisti,
mutta
Frankfurtin
lentoasemalla havainnoimme muuttuneen
tilanteen. Kuljimme halki autioiden
terminaalien, emmekä juuri muita matkustajia nähneet. Saavuimme Helsinkiin, ylitimme ongelmitta suljettuna
olleen Uudenmaan rajan ja pääsimme turvallisesti Tampereelle, jossa vietimme kaksi viikkoa karanteenissa.
Olemme edelleen terveitä ja kiitollisia siitä.

Koronatilanteesta
Toisin kuin aluksi näytti, Namibiassa tilanne on aika hyvä. Terveysministeri Kalumbi Shangulan mukaan
maassa on todettu yhteensä vain 16 koronatartuntaa, joista 11 on jo toipunut. Koronakuolemia ei onneksi ole
ollut. Yhteensä 1543 henkilöä on testattu ja 455 on karanteenissa. Vertailuksi tietoja muista naapurimaista,
joista suurimmassa, Etelä Afrikassa (väkiluku 59 milj.) on 10 652 tautitapausta, kuolleita 206, mutta
toipuneitakin jo 4 357. Muissa maissa tilastot ovat hieman kauniimpia: Botswanassa on todettu 23 tartuntaa,
Sambiassa 152 ja Angolassa 45, joista kaksi on kuollut.
Monissa eteläisen Afrikan maissa on toteutettu samanlaisia lockdown-rajoituksia. Namibiassa niitä on jo
jonkin verran purettu. Maan sisällä saa jälleen matkustaa, katukauppa on sallittua ja ravintolat myyvät ruokaa
mukaan. Alkoholin myynti on kokonaan kielletty. Opettajia ja koulujen muuta henkilökuntaa on kehotettu
palaamaan töihin, tosin koulut aukeavat vasta elokuussa. Terveydenhuollon kapasiteettia on vahvistettu ja
tilapäissairaaloita perustettu. Julkisilla paikoilla on maskien käyttö pakollista 2000 Nadin (100 €) sakon uhalla.
Kirkon toimistoissa on palattu töihin niin, että ne ovat auki kello kahdeksasta yhteen ja niissä voi asioida yksi
kerrallaan turvaetäisyyksiä säilyttäen. Useat seurakunnat striimaavat jumalanpalveluksiaan netissä. Monia
suomalaisiakin kiinnostava kysymys on, miten käy lähetyksen 150 v juhlien. ELCIN-kirkon johto teki
päätöksen siirtää ne ensi vuoteen johtuen edelleen koronapandemian aiheuttamasta terveysriskistä sekä
hallituksen kokoontumisrajoituksista. Sen sijaan tämän vuoden aikana annetaan mahdollisuus molemmille
hiippakunnille järjestää omat vuotuiset lähetysjuhlansa loppuvuodesta, mikäli lockdown-rajoituksia edelleen
puretaan.

LUCSAn kuulumisia
LUCSAn päätoimisto Johannesburgissa on myös suljettu ja työntekijät työskentelevät etänä.
Virtuaalikokouksia ja suunnittelua jatketaan. Monien hankkeiden kohdalla tulee nyt ajankohtaiseksi miettiä
uusia yhteydenpitotapoja. Skype-, Zoom-, Teams- kokousalustat sekä sosiaalisen median Facebook ja
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erityisesti kaikkien saatavilla oleva ja edullinen WhatsApp muuttuvat entistä merkityksellisemmiksi.
Yhteydenpidon onnistuminen jäsenkirkkoihin ja tiedonkulku niistä edelleen työntekijöille on avainkysymys.
Olisi kehitettävä tähän uusia käytäntöjä ja ehkä suunnattava myös varoja asianmukaisen laitteiston
hankkimiseksi. Hankkeiden sisältöjä on tarpeen tarkistaa tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Takaisin Namibiaan…
…palaamme heti kun viranomaiset antavat luvan ja kun lentoliikenne sen mahdollistaa. Koska tämä tapahtuu,
kukaan ei osaa tarkasti sanoa. Jatkamme töitämme etänä Suomesta käsin muiden osa-aikaisesti lomautettujen
Lähetysseuran työntekijöiden kanssa olemalla yhteydessä työalueelle videoyhteyksin ja pitämällä myös
yhteyttä nimikkoseurakuntiimme. Olemme kuin kuvan afrikkalainen puuveistos, sydän täynnä odotusta ja
kaipausta toiseen kotimaahamme. Veistoksen taustalla on Raili Toivasen öljyvärimaalaus vuodelta 1971,
Sakarin synnyin kodin maisemasta, Elimistä Ambomaalta.

Lämpimin terveisin, tuestanne kiittäen,

Päivi ja Sakari Löytty
sakari.loytty@felm.org ja paivi.loytty@felm.org
Ps. Namibian ja Eteläisen Afrikan kuulumisia voit seurata myös FB-sivulta
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/?ref=bookmarks
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Toivoa ja voimia COVID-19
pandemian keskelle kaikille.
Viisautta johtajille, päättäjille
sekä terveysalan
asiantuntijoille ja hoitajille.
Kärsivällisyyttä kaikille.
Kiitos huolenpidosta!

