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Rakkaat lähettäjämme,
Oli ilo tavata monia teistä menneen kesän aikana. Me kiersimme Suomea kahden viikon ajan vieraillen
nimikkoseurakunnissamme, joita on 13. Nurmijärveltä Maailmojen messusta ajoimme Savitaipaleelle, JärviSuomeen Nilsiään, Juankoskelle ja sieltä edelleen Etelä-Pohjanmaan seurakuntiin. Koti-Ylivieskasta käsin
vierailimme Reisjärvellä, Oulussa ja Keski-Lahdessa sekä Siikalatvan ja Nivalan seurakunnissa. Olitte
järjestäneet meille hyvän ohjelman ja mahdollisuuden tavata ihmisiä lähetystorilla, missio-ja lähetysilloissa,
meidät jopa vielä siunattiin työhön Savitaipaleen kirkossa. Saimme tutustua työntekijöihin sekä
aktiivilähetysihmisiin. Kiitos siitä, että jaksatte uskollisesti ja uutterasti olla mukana lähetyksen asialla ja
antaa tukenne monin tavoin. Tuntuu hienolta, kun monet nimet saivat nyt kasvot. Tästä on hyvä jatkaa
yhteistyötä. Olemme kiitollisia teille monista muistamisista matkan varrella ja hyvistä tarjoiluista sekä
majapaikoista. Kahden viikon työpätkämme oli tiivis, mutta oikein onnistunut teidän ansiostanne.

Toukokuinen LML:n yleiskokous
Liberated by God´s Grace, Vapaita
Jumalan armosta oli teemana täällä
Windhoekissa toukokuussa pidetyssä
Luterilaisen Maailmanliiton kokouksessa.
Delegaatioihin kuului 800 osallistujaa ja
kokouksessa oli 145 edustajaa
luterilaisista jäsenkirkoista 98 maasta.
Kokous pidettiin 10-17.5 ja siihen liittyi
oheistapahtumia mm. nuorille ja naisille
ennen varsinaista kokousta. Kokous oli
järjestyksessään 12.
Kokouksen yhteydessä tapahtui
vallanvaihto, kun puheenjohtajaksi
Suomessa opiskelleen Munib Younanin
tilalle valittiin Nigerian luterilaisen
kirkon arkkipiispa Musa Panti Filibus.
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Kokouksella on varmasti pitkäkantoiset vaikutukset Namibian luterilaisten kirkkojen yhteistyöhön ja
seurakuntalaisten mieliin. Erityisen merkille pantavaa oli, että koettiin yhteenkuuluvuutta ja tasavertaisuutta.
Ei ole niitä, jotka sanelevat ylhäältä päin toisille vaan käydään tasavertaista keskustelua ja ollaan
vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijatyön pastori kertoo kokemuksiaan: ” Yliopiston opiskelijat
osallistuivat Windhoekissa pidettyyn Luterilaisen maailmanliiton kokoukseen auttaen valmisteluissa sekä
toimien vapaaehtoisina kokouksen aikana tai laulaen kuorossa. Opiskelijat oppivat lisää luterilaisuudesta,
reformaatiosta ja kansainvälisyydestä. Sam Nujoma-stadionilla pidetty Reformaation 500-vuotisjuhla
sunnuntaina 14.5. jätti varmasti kaikille nuorille osallistujille hyvät muistot ja antoi uusia ideoita
tulevaisuudelle.”
Me ”suomalaiset” saimme kokouksen
yhteydessä vierailla Suomen
suurlähetystössä Anne Salorannan
kutsumana. Suomen Kirkon delegaatio oli
siellä myös ja Ilkka pääsi jututtamaan
arkkipiispa Kari Mäkistä enemmänkin.
Kuvassa myös Rolf Steffansson ja aktiivinen
jumalanpalveluksia säännöllisesti
Havannassa toimittava Tate Thomas, siis
emerituspiispamme Thomas Shivute.
Keskustelua käytiin suomenkielellä !

Lähetysseuralaisia: Edestä vasemmalta Matti
Repo, Seppo Rissanen, Pia Kummel-Myrskog,
Pirre Saario, Päivi Löytty, Rolf Steffansson,
Kimmo Kosonen, Ilkka ja Päivi Repo. Kuvasta
puuttuu musiikkivastuussa ollut Sakari Löytty.
Musiikki olikin monipuolista maailman
ammattilaisten ”käsialaa”. Kokouksen
hartausanti oli huikea, sillä joka aamu ja ilta
pidettiin kansainvälinen kokonaisuus: rukousta,
raamatunlukua ja musiikkia eri kielillä.
Hartaudet, raamattutunnit ja jumalanpalvelukset
oli painettu kirjaseen, jonka kukin osallistuja
sai omakseen: Lauluja ja tekstejä voidaan
hyödyntää myöhemminkin.

25 vuotta sitten … vuosipäivämme Namibiassa
Samoihin aikoihin, kun saatte tämän kirjeemme, vietämme 25-vuotispäivää. Syyskuun 13. päivä vuonna
1992 lähdimme perheemme kanssa Afrikkaan ensimmäisen kerran. Silloin mukanamme oli esikoinen Lauri
melkein 6v. Iitu 4v. ja Leo 2,5 kk. Olimme silloin täällä Namibiassa kolme vuotta yhteen menoon, ennen
kuin pääsimme käymään kotimaassa. Yhteydenpito oli kirjeiden varassa. Onneksi saimme aina välillä
vieraita Suomesta. Ajat ovat todella muuttuneet, nyt voimme hyödyntää monia yhteyksiä lähes päivittäin.
Olemme kiitollisia niistä 13 vuodesta täällä ja jälleen nyt tästä mahdollisuudesta, joka avautui meille palata
tutulle vaikkakin ”laajennetulle” lähetyskentälle uudelleen vuonna 2015. Nuorisomme Iitu, Leo ja vuonna
1996 Namibian Onandjokwella syntynyt Kauko-kuopus ovat tällä kertaa omilla teillään Suomessa.
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Lähde liikkeelle, kaikenikäisille
Lähetysseuran Lähde liikkeelle-koulutuksen kautta
ulkomaille matkustaa vuosittain kolmisen
kymmentä harjoittelijaa tutustumaan lähetystyön
arkeen seuran työntekijöiden rinnalla. Namibiassa
oli helmi-toukokuussa kolme FELM-voluntaaria:
Irmeli Jaamanen ja Aino-Maija Gerdt avustivat
Oniipassa kirkon keskustoimistolla IT-tehtävissä,
Ulla-Sisko Jauhiainen lapsi- ja opiskelijatyössä
pääkaupungissa. Windhoekin yliopistolla on ollut
ongelmia tilan suhteen ja niinpä kekseliäisyys sai
olla huipussaan kuoroharjoituksissa: Ulla-Sisko
laulatti yliopiston opiskelijoita stadionin alla!

Ajankohtaista
Tämä on nyt kolmas uutiskirjeemme tänä vuonna, seuraavan lähetämme sitten joulun alla. Voit säännöllisesti
lukea kuulumisiamme Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa Facebook-sivuilta. Siellä on kuvia ja
videoita reaaliajassa. Kotimaa –lehdessä no 23 oli toimittajapastori Jussi Rytkösen kirjoitus Namibian
Katuturasta: ”Kotitalo aaltopellistä”. Samoin toimittaja Anna Patrosen Yle 1 radio-ohjelma Horisontissa on
haastatteluamme 25.6.olevan ohjelman loppuosassa. Horisontissa on tulossa myös Namibian pääministeri
Saara Kuugongelwan haastattelu. Hakusanalla ”Kirkollisia artikkeleita ajankohtaisista aiheista” evl.fisivuilla otsikolla Kotiosoite: ”Tänne emme jää” on Annan artikkeli Katuturasta. Kotimaa 24 –sivulta
(Kotimaa Pro > katso kotimaan videoita) löytyy myös Rytkösen videopätkä suomenkielisen selostuksen kera
Omulongalta nimellä ”Kasteen muistomerkki Ambomaalla”. Toivottavasti löydät nämä linkkivinkit.
Syyskuussa käymme Angolan Shangalalassa Antonio Barroksen piispanvihkimyksessä. Ilkka osallistuu
Hong Kongissa SLS:n aluepäällikköpäiville. Lokakuulla on matka Botswanaan hankepalaverin ja
mahdollisen uuden Kalahariin suunnitellun projektin puitteissa. Tällaista menoa tällä kertaa.
Siunauksen toivotuksin lähettinne Päivi ja Ilkka (alakuvassa kanssamme taiwanilainen pastori Selma Chen)

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.

Ilkka Repo: Eteläisen Afrikan aluepäällikkö. Vastuulla SLS:n työ Angolassa, Botswanassa, Etelä-Afrikassa,
Namibiassa ja Zimbabwessa. Päivi Repo: Eteläisen Afrikan alueellinen tiedottaja ja ELCIN-kirkon lapsityö
Rukousaiheet: Rukoilemme voimia ja viisautta sisarkirkkojemme työntekijöille seurakuntatyössä,
päiväkodeissa, kouluissa ym. sekä Suomen nuorison heräämistä kansainvälisen vastuuseen.

