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Tervehdys
Hyvät ystävät!
Tervehdys Namibian talvesta. Hyvän sadekauden jälkeen on talvi usein hyvin kylmä. Täällä Windhoekin
vuoristoilmassa se tarkoittaa, että lämpötilat laskevat öisin noin neljän viiden asteen lukemiin, joskus jopa
miinukselle. Asuessamme Ambomaalla emme kokeneet tällaista kylmyyttä ja unohdimme maaliskuussa
Namibiaan palatessamme pakata riittävästi lämpimiä vaatteita. Nyt on täytynyt täydentää varastoja. Mukaan
tuli sentään muutama pari kunnollisia suomalaisia villasukkia, jotka ovatkin hyvässä käytössä. Päivisin voi
mennä ulos lämmittelemään aurinkoon ja sitähän täällä riittää.

Namibian Koronatilanteesta
Maaliskuussa vielä näytti tilanne aika toiveikkaalta. Elämä jatkui ja ihmiset tuntuivat sopeutuvan uuteen
normaaliin. Toukokuussa on aina muutama kansallinen vapaapäivä, Workers Day 1.5., Cassinga Day1 4.5.,
vielä Helatorstai 13.5. ja 25.5. Africa Day. Pitkinä viikonloppuina on tapana järjestää häitä, jotka kokoavat
aina paljon väkeä. Perinteisesti kaikki naapurit ovat tervetulleita, kutsua ei tarvitse odottaa. Voimassa olevat
sadan hengen kokoontumisrajoitukset helposti unohtuvat ja tässä nyt sitten ilmeisesti seuraus. Koronan kolmas
aalto on todellisuutta.
Viikonloppuna
12.-13.6.
ilmoitettiin uusia tapauksia
ennätysmäärä:
lauantaina
1432, sunnuntaina 1399,
maanantaina 884 ja kuten
oheisesta tilastosta näkyy
viimeisin
lukema
1206.
Presidentti Hage Geingob
piti
tiistai-iltana
15.5.
tiedotustilaisuuden,
jossa
ilmoitettiin
tiukennetuista
rajoituksista.
Namibian terveysministeriön julkaisemasta tiedotteesta 15.6.2021
Pääkaupunkiseutu julistettiin
lockdown-sulku tilaan: kokoontumiset rajattiin kymmeneen henkeen, koulut määrättiin talvilomalle, pelihallit
ja yökerhot suljettiin ja asetettiin monia muitakin tiukennuksia. Hyvä että valtiovalta reagoi tilanteeseen.
Kuolemantapaukset ovat myös lisääntyneet. Tämä synnyttää uuden kierteen, koska häiden lisäksi hautajaisiin
halutaan välttämättä osallistua. Tartunnat leviävät ja ihmisiä kuolee. Tällä hetkellä sairaalat ovat jo täynnä
1

Etelä-Afrikan armeija teki tuhoisan pommi-iskun Namibian vapautusliikkeen, Swapon Cassingan pakolaisleirille etelä-Angolassa
4.5.1978. Hyökkäyksessä kuoli 624 ja haavoittui 611, joiden joukossa paljon siviilejä, naisia, nuoria ja lapsia.
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potilaita ja myös ruumishuoneet ovat täynnä. Hautajaisten jälkeen monilla on tapana lieventää surua
kokontumalla epävirallisiin ”after tears” illanviettoihin. Valitettavasti tämä, usein hieman ”kostea” sosiaalinen
yhdessä olemisen muoto baareissa ja kodeissa johtaa edelleen viruksen leviämiseen.
Rokotuskampanja edistyy hitaasti. Tällä hetkellä ensimmäisen annoksen on saanut noin 90 000 henkilöä.
Valittavana on joko kiinalaista Sinopharm-rokotetta tai Astra Zenecaa. Mekin kävimme ottamassa rokotukset
Lady Pohamba - yksityissairaalassa. Palvelu oli esimerkillisen toimivaa ja henkilökunta ystävällistä.

Jonottamassa rokotukseen Lady Pohamba-yksityissairaalassa
Kuva, Päivi Löytty

Rokotuksen jälkeen jokainen saa rokotuskortin
Kuva, Sakari Löytty

Namibialaisten
haluttomuudesta
rokotuksiin kertoo The Namibian lehden Afrobarometer-tutkimus. Sen mukaan lähes kaikki 1200
puhelintutkimukseen osallistunutta ovat huolissaan covid-19 pandemian vaikutuksista perheisiinsä, maahansa
ja lastensa tulevaisuuteen. Kaksi kolmannesta pitää rukoilemista tehokkaampana kuin rokotuksen ottamista.
Puolet vastanneista ei aio ottaa rokotetta. Väestössä esiintyy sitkeää epäluuloa rokotevalmisteita kohtaan.
Tutkimuksen mukaan aikuisväestöstä 65% ei luota hallituksen toimiin eikä siihen, että mitkään tarjolla olevista
rokotteista olisivat turvallisia. Sosiaalisessa mediassa kiertää monenlaista harhaanjohtavaa infoa
salaliittoteorioista, sekä sinänsä harmittomia flunssan kotihoitomenetelmiä, sipulihoitoja, höyryhengitystä
sekä kehotuksia vitamiinivalmisteiden käyttöön ja terveelliseen ruokavalioon.
Namibialaisten luottamuksesta rukoukseen kertonee myös Namibian ev.lut kirkon, ELCINin seurakuntiin
lähettämä yleiskirje, jossa kaikki kesäkuun sunnuntait julistettiin rukouspyhiksi. Hyvä, että rukoillaan. Olkoon
rukouksena se, että ihmiset saisivat rohkeutta ottaa rokotus. Kotihoitomenetelmistä ei varmaan sen päälle ole
haittaa.

Evaluaatiomatka pohjois-Namibiaan
Pääsimme huhtikuussa mukaan Eteläisen
Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön,
LUCSAn Namibian hankkeiden seuranta- ja
evaluaatiomatkalle Ambomaalle. Kiersimme
eteläafrikkalaisen
konsultin
kanssa
Monille suomalaisille rakas Engelan srk-opisto on edelleen toiminnassa
tutustumassa malaria- ja HIV -hankkeisiin, joita Kuva, Sakari Löytty
toteutetaan ELCIN-kirkon seurakunnissa. Saimme samalla tilaisuuden tavata entisiä työtovereitamme ja
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vierailla monissa tutuissa kohteissa, kuten perinteikkäässä Engelan seurakuntaopistossa. Raili Toivasen
Raamattu-aiheiset seinämaalaukset ovat edelleen vaikuttavat ja opisto on saanut uuden katon myrskyn vietyä
vanhat pellit mukanaan viime vuonna.

Info

Hut

on

nuorille

suunnattu

Kaikissa Info Huteissa on tietokoneita riittävästi
Nakayalen Info Hutin nuoret evaluaattorin haastateltavina
Kuva,
Sakari Löyttyhiippakuntakeskuksen pihassa
Kuva, Sakari Löyttty
Nuorten perustama pieni puutarha
Nakayalessa,
HIV&AIDS -hanke, joka toimii Kuva, Sakari Löytty

Oniipassa, Engelassa ja Nakayalessa. IT-koulutuksen rinnalla opitaan elämisen taitoja (life skills), harrastetaan
urheilua ja voidaan hoitaa, vaikka puutarhaa. Koulutus kestää 6 kk, jonka jälkeen ryhmä vaihtuu. Monille tämä
on ensikosketus tietokoneisiin. Samalla opitaan niiden käyttökieltä, englantia.
Evaluaatiokierroksemme
jatkui
koillis-Namibiaan
Kavangolle,
ELCINin
Malariaprojektin kohteisiin.
Nkurenkurun lähellä toimii
kaksi
kyläyhteisöhanketta:
Puutarha Katwitwissä sekä
vuohien ja ankkojen kasvatus
Mbomessa.

Katwitwin puutarhayhteisön vapaaehtoiset haastattelussa
Kuva, Sakari Löytty

Molemmissa on tavoitteena kehittää paikallisen
yhteisön omavaraisuutta ja hyvinvointia soveltamalla ajanmukaisia, luonnonläheisiä metodeja viljelyyn ja
kotieläinten kasvatukseen.

Vuohet ovat Namibiassa helppo karjatalouden muoto. Ne
lisääntyvät nopeasti ja ruokaa löytyy aina
Kuva, Päivi Löytty
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Kavangon virran läheiset alueet ovat maan Puutarhan hoidon suurin haaste on kuinka saada pumpattua vettä
Kavango-virrasta, sekä pidettyä karja puutarhan aidan
köyhimpiä sekä malarian leviämisen kannalta läheisestä
ulkopuolella. Kuva, Sakari Löytty
vaikeimpia.
Malariavalistusta
jaetaan
esimerkiksi kertomalla jätteiden käsittelyn vaikutuksesta sekä hyttysverkkojen hyödyllisyydestä.

LUCSAn jäsenkirkkojen pääsihteereiden konsultaatio
Huhtikuussa uskaltauduimme työmatkalle Johannesburgiin. Etelä-Afrikka edellyttää maahan saapuvilta 72
tunnin sisällä otetun negatiivisen koronatestin. Siksi ento Windhoekista Johannesburgiin tuntui turvalliselta.
LUCSAn jäsenkirkkojen pääsihteerien ja talouspäälliköiden konsultaatiossa huolehdittiin hyvin turvaväleistä,
käsihygieniasta ja käytettiin koko ajan maskeja, joten kokous sujui hyvin eikä kukaan sairastunut.
Ohjelmassa keskityttiin talouden
asioihin, varainhankinnan uusiin
mahdollisuuksiin ja miten selviytyä
koronatilanteen
aiheuttaman
haastavan talouslaman alla. Oli
koskettavaa kuulla osallistujien
terveisiä Zimbabwesta, Malawista,
Sambiasta,
Botswanasta,
Namibiasta sekä Etelä-Afrikan eri
kirkoista ja hiippakunnista.

LUCSAn diakoniajohtaja, pastori Othusitse Morekwa vauhdissa
Kuva, Sakari Löytty

Koronapandemian vaikutuksesta kirkkojen tulot ovat dramaattisesti pudonneet ja pappien palkat jääneet
maksamatta. Seurakunnat ovat joutuneet keksimään monenlaisia keinoja turvatakseen työntekijöittensä
toimeentulon ja tätä kautta myös näiden perheiden hyvinvoinnin. On lahjoitettu ruoka-avustuksia jopa
ruokakuponkeja. Toivo elää silti ja työ jatkuu.
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Meille

kokoukseen

osallistuminen oli hyvä
tilaisuus orientoitumiseen
työhömme

tutustumalla

LUCSAn jäsenkirkkojen
keskeisiin

yhteys-

henkilöihin. Hienoja ja
työhönsä
LUCSAn jäsenkirkkojen pääsihteereitä ja talouspäälliköitä. Keskellä pitkässä hameessa uusi
toiminnanjohtaja Lilana Kasper. Kuva, LUCSA

sitoutuneita

sydämellään
ihmisiä!

Olimme myös avustamassa

aamu- ja iltahartauksien pitämisessä. Käytäväkeskusteluissa saimme tilaisuuden valmistella ja hieman jopa
suunnitella tulevia yhteisiä toimintoja.

Sairaalasielunhoidon koulutus Namibiassa
Yksi viimeaikojen ilonaihe oli olla mukana toteuttamassa sairaalasielunhoitajien koulutusta ELCINin itäisen
hiippakunnan papeille. Kouluttajana toimi Etelä-Afrikassa, Stellenboschin yliopistosta väitellyt, sielunhoitoon
erikoistunut oman kirkon pappi, Johannes Haufiku. Kurssi perustui KwaZulu-Natalin yliopiston professorin,
pastori Herbert Moyon laatimaan opintokokonaisuuteen, joka on käytössä muissakin LUCSAN
jäsenkirkoissa. Käytännönharjoittelu suoritettiin Tsumebin valtionsairaalassa. Sunnuntaina vierailtiin ja
avustettiin paikallisessa ELCINin Betesdan seurakunnan jumalanpalveluksessa.
Monien sairaalasielunhoidon ihmiselämää koskettavien teemojen käsittely koettiin erittäin tarpeellisena.
Osallistujien välitön palaute oli kiitollisuus. Sielunhoidon taitoja tarvitaan laajemminkin seurakuntatyössä.
"Olemme nyt paremmin varustettuja kohtaamaan sen todellisuuden missä ihmiset elävät".
ELCINin itäisen
hiippakunnan
pappeja
sairaalasielunhoi
don
koulutuksessa
Tsumebissa.
Kuva, LUCSA
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Hyvät lukijat, mietitte ehkä, että miten sairaalasielunhoito kuuluu työhömme. Uusiin tehtäviimme LUCSAn
palveluksessa liittyy myös järjestön edustaminen eri alojen ja hankkeiden toiminnoissa erityisesti Namibiassa
ja myös Angolassa. Olimme katsomassa, että koulutus lähti käytännön järjestelyjen osalta hyvin käyntiin ja
samalla toimme opetukseen joitain näkökulmia omilta aloiltamme. Päivin kokemus diakoniatyöstä ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisystä oli hyödyksi koulutuksen ja käytännön harjoittelun suunnittelussa ja Sakari
esitteli ELCINin uudistettavaan kirkkokäsikirjaan tulevia uusia hartauksia ja hetkipalvelusta, joita papit voivat
kokeilla työssään vieraillessaan potilaiden luona.

Hyvää kesää
Täältä Namibian talven viileydestä toivotamme teille kaikille oikein hyvää ja virkistävää kesää! Oman
vuosilomamme pidämme hiukan myöhemmin, sillä kesä- ja heinäkuu ovat säiden puolesta täällä parasta
työaikaa. Seuraavaksi on suunnitelmissamme järjestää kaksi workshopia täällä Windhoekissa, kolmen
Namibian luterilaisen kirkon yhteinen jumalanpalvelusta ja musiikkia käsittelevä ja toinen sukupuolten välistä
oikeudenmukaisuutta. Joudumme koronan vuoksi julistetun sulkutilan vuoksi hieman siirtämään aiottuja
päivämääriä, mutta sen sijaan yritämme kutsua koolle osallistujia virtuaalisiin tapaamisiin. Mielenkiintoista
nähdä, miten siinä onnistutaan. Siitä kerromme sitten seuraavassa kirjeessä. Voikaa hyvin!

Lämpimin terveisin ja 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

Rukousaiheet
Päivi Löytty, Diakoni, Sukupuolten
välisen oikeudenmukaisuuden
hankkeen asiantuntija, LUCSA



Sakari Löytty, MuT, musiikkityön
ja jumalanpalveluselämän
asiantuntija, LUCSA




Kuva, Sirpa Tirri

Selviytyminen koronapandemian
kolmannesta aallosta
Namibiassa ja eteläisen Afrikan
muissa maissa.
Ihmiset kaipaavat lohdutusta.
Kiitos Jumalan varjeluksesta ja
johdatuksesta!
Voimia ja viisautta kamppailuun
epätasa-arvoa ja väkivaltaa
vastaan.
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