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Tervehdys Namibiasta
Alkuvuoden iloisina terveisinä voimme kertoa, että Namibian sadekausi on edennyt hyvin ja miltei koko
maassa on satanut. Ambomaalla hirssi pelloilla (omahangu) kasvaa, karjalaitumet viheriöivät sekä keski- ja
etelä Namibiassa patoaltaisiin on saatu kaivattua täydennystä. Eilen uutisoitiin, että Windhoekin pääjuomavesivarasto, Von Bach Dam Okahandjan lähistöllä on 100% täynnä ja sen sulkuportit pitää jo avata, että
padon vesi pysyy 99% tasolla. Tästä seuraa se, että seuraavana Swakopjoen alajuoksulla oleva Swakop Port
Dam alkaa myös mukavasti täyttyä. Näillä vesivaroilla selvitään sitten pari seuraavaa vuotta, jos kuivuus
sattuisi uudelleen uhkaamaan.
Pohjois-Namibiassa tilanne on monin paikoin jo kehittynyt tulvaksi, kun Angolan puolelta tulvavedet, efundja
alkavat virrata. Oshakatissa on evakuoitu asukkaita ja Oshikangossa (kuva) ja monin paikoin on taloja, teitä ja
peltoja tulvan alla. Tulvauhasta huolimatta ihmiset riemuitsevat, sade on siunaus ja vesi turvaa elämän.
Olemme kiitollisia Jumalan hyvyydestä ja siitä, että hän kuulee rukoukset.

Uusi työmme LUCSA:ssa
Olemme asettuneet Windhoekiin, uuteen kotiimme, jossa
meillä on myös työtilat. Lähtöjuhlissamme (kuva),
Ongwedivasta muuttaessamme, piispa Veikko Munyika
lausui, että samalla kun hyvästelemme teidät, sanomme
teille tervetuloa takaisin LUCSA:n työtovereina.
Viime kirjeessä kerroimmekin LUCSA:n (Lutheran
Communion in Southern Africa) hankkeistamme, joihin
olemme nyt päässeet paneutumaan. Teimme tammihelmikuun taitteessa suunnittelu- ja tutustumismatkan
Johannesburgiin, LUCSA:n päätoimistoon. Siellä meidät
otettiin lämpimästi vastaan ja kutsuttiin mukaan
seuraamaan HIV/AIDS- ja malariahankkeiden yhteistä
vuotuista seuranta- ja suunnittelukokousta. Jäsenkirkkojen
edustajat (29) eri maista kokoontuivat neljän päivän neuvonpitoon. Oli hyödyllistä olla mukana seuraamassa
uuden työyhteisömme työtapoja ja samalla tutustua kirkkojen tekemään työhön, sekä tietysti solmia kontakteja
niiden edustajiin.
Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden (Gender Justice) projektissa edetään käytännön toimiin. Viime
vuoden aikana zimbabwelaisen konsultin Dr Sithole Pindain johdolla ja kirkkojen yhteyshenkilöiden kanssa
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laadittua strategiaa aletaan toteuttaa. Seuraavaksi maaliskuun aikana kokoontuu asiantuntijoista koostuva,
neuvoa antava, Advisory Group, joka laatii linjaukset toimintaan. Tämän jälkeen viimeisen silauksen
strategiaan tuo 11.-12.3. kokoontuva varsinainen suunnitteluryhmä, jossa on edustajat monista eteläisen
Afrikan järjestöistä, mm Women in Church and Society (WICAS), Female Theologians (FTF) ja LUCSA:n
nuorisojäsenet.
Suunnittelu ja verkostoituminen asianomistajatahojen kanssa on olennaista ennen kuin käytännön toimiin
ryhdytään. Hankkeen etenemisestä annetaan suullinen väliraportti kesäkuun alussa kokoontuvalle LUCSA:n
neuvostolle (LUCSA Council).
Yhtenä tärkeänä mallina on Zimbabwen luterilaisessa kirkossa jo
useita vuosia toiminut Gender Justice hanke (kuva), jonka vetäjä,
pastori Elitha Moyo on yksi neuvonantajista.
Jumalanpalvelus, liturgia ja musiikki - hanke saatiin myös käyntiin.
Neuvonantajaryhmä, johon kuuluu pastori Zelda Cossa Mosambikin
luterilaisesta kirkosta, emerituspiispa Musa Biyela ELCSAsta1,
Philip Knutson ja O. Morekwa LUCSA:sta sekä Sakari
kokoontuivat
ensimmäistä
kertaa.
Pohdittiin
kirkkojen
yhteyshenkilöille huhtikuussa järjestettävän työpajan sisältöä ja
laadittiin kutsukirje lähetettäväksi jäsenkirkoille. Jokaisen kirkon
toivotaan lähettävän yksi edustaja hiippakuntaa kohden tähän
työskentelyyn. Tavoitteena on ensin kyselytutkimuksen kautta tehtävä
kartoitus jumalanpalveluselämään ja liturgiikkaan liittyvistä tarpeista,
mutta myös jo kirkkojen olemassa olevista resursseista. Tämän
jälkeen järjestetään pienempiä paikallisia työpajoja, joissa pohditaan
miten jumalanpalveluselämää kussakin kirkossa voisi kehittää
esimerkiksi soveltamalla eri kontekstuaalisointimetodeja.

LUCSA:sta yleisesti
Paitsi omien uusien töittemme opettelua sekä uusiin työtovereihin ja toimintaympäristöön orientoitumista,
edessämme on mielenkiintoinen tutustuminen LUCSA:n koko yhteisöön, eli 15 luterilaiseen kirkkoon, jotka
sijoittuvat kymmenen eteläisen Afrikan maan alueelle. Namibian luterilaiset kirkot
(3), samoin kuin Angolan sekä Botswanan kirkot ovat meille ennestään tuttuja,
mutta muut sitten uusia tuttavuuksia. Kaikkia niitä yhdistää tietysti kristillinen usko
ja sitoutuneisuus luterilaiseen tunnustukseen. Historialtaan, toimintakulttuureiltaan,
äidinkieliltään ja varallisuudeltaan ne sen sijaan poikkeavat toisistaan. Tätä
saatoimme havainnoida edellä mainitussa HIV/AIDS- ja malariahankkeiden
kokouksessa. Oli ilo huomata LUCSA:n työntekijöiden ammattitaito sekä
osallistava ja vastuuta jakava työtapa. LUCSA:n nykyisen strategiakauden teema
onkin Listening leadership, kuunteleva johtajuus. Ajatellen afrikkalaisten kirkkojen
monesti hyvin hierarkkisesti ylhäältäpäin johdettuja rakenteita, ajatus onkin
uudistuksellisen raikas. LUCSA:ssa on hankkeista saadun jo monen vuoden
kokemuksen opettamana todettu, että tuloksellisinta on soveltaa koordinoivaa
yhteistoimintaa (collaboration) kaikilla tasoilla, sen osastojen, toimintojen, hankkeiden ja jäsenkirkkojen
välillä.
1

Evangelical Lutheran Church in South Africa on yksi neljästä Etelä Afrikan luterilaisesta kirkosta. Viides on luterilaiseen yhteisöön
kuuluva Moravian Church of South Africa.

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

PÄIVI JA SAKARI LÖYTTY
3.3.20

UUTISKIRJE 1/2020

Vaikuttavaa on myös diakoniaosaston monialainen toiminta syrjäytyneiden aseman puolustamiseksi
(advocacy). Työtä ohjaa Jeesuksen ohje (Mt 25:35), jota toteutetaan vahvistamalla jäsenkirkkojen kapasiteettiä
ja tukemalla niitä vastaamaan sosio-ekonomisiin haasteisiin niin verkostoitumisen kautta kuin yhteistyötä
kehittämällä. Yllä mainittujen HIV- ja malariahankkeiden lisäksi työtä tehdään mm. maahanmuuttajien ja
pakolaisten aseman parantamiseksi sekä muukalaisvihan liennyttämäksi. Kirkoilla on täälläkin tehtävä
yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi. Ja nyt siis uutena hankkeena sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden
parantaminen kirkossa ja yhteiskunnassa. Tällä halutaan vaikuttaa ehkäisevästi perheväkivaltaan, sekä torjua
kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää.
LUCSA:n kristillisen kasvatuksen osaston saavutuksena on jo kuusiosainen Living together in Christ kirjasarja seurakuntien kasvatustyöhön. Näistä kolme osaa on pyhäkoulutyötä varten, yksi rippikouluihin, yksi
nuorisotyöhön ja yksi aikauiskasvatukseen. Kirjat tarjoavat lähetyskäskyn mukaisesti (Mt 28:19-21)
oppimateriaalia elämän mittaiseen oppimiseen. Liturgia- ja musiikkihankkeen yhtenä tavoitteena onkin tuottaa
yksi uusi osa tähän julkaisusarjaan. Miten uudistaa jumalanpalveluselämää, liturgiaa ja musiikkia
jäsenkirkoissa? Samalla rohkaistaan pohtimaan identiteettiä afrikkalaisena luterilaisena kirkkona ja miten elää
ja tuoda sitä julki.

Suomen Lähetysseuran eteläisen Afrikan työntekijäpäivät
Vuotuiset työntekijäpäivät järjestettiin tällä kertaa
Oniipassa ja Ondangwassa 10.-14.2. Kokoonnuimme
Botswanasta ja Angolasta jakamaan kokemuksia
työstämme sekä näkymiä tulevaan. Saimme vieraaksi
Christine
Stukaloffin
Lähetysseuran
Helsingin
toimistosta. Poikkesimme myös historiallisissa kohteissa,
Olukodassa, Onandjokwella sekä kuvauttamassa itsemme
Omandongolla Martti Rautasen patsaan juurella.
Tälle paikalle ensimmäisten lähetystyöntekijöiden joukko
saapui 9.7.1870. Ja samalla paikalla pidetään lähetyksen
150 v juhlat 10.-12.7.2020. Ne järjestetään ELCIN-kirkon
itäisen ja läntisen hiippakunnan yhteistyönä. On suuri ilo,
että pitkäaikaisen kumppanin, Suomen Lähetysseuran
edustusta
on
pyydetty
mukaan
juhlien
valmistelukomiteaan. Yhteistyö ELCIN kanssa jatkuu ja
kuten pääsihteeri Alpo Enkono sanoikin meitä matkaan saatellessaan joulukuussa 2019: ”Te lähdette sinne
LUCSA:an myös meidän, ELCINin edustajina”.
Lämpimin terveisin, tuestanne kiittäen,

Päivi ja Sakari Löytty
Päivi Löytty, Diakoni, Gender
Justice- hankkeen
kehittämiskoordinaattori, LUCSA
Sakari Löytty, MuT, musiikkityön
- ja jumalanpalveluselämän
asiantuntija, LUCSA
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Rukousaiheet
∂
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Uudet työtehtävämme
Että sukupuolten välinen tasaarvo ja oikeudenmukaisuus
toteutuisi yhteiskunnassa ja
kirkossa

