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”Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän
vettä.” Ilm. 22:17

Rakkaat lähettäjämme,
Toivotamme oikein hyvää alkanutta vuotta teille kaikille
nimikkoseurakuntiimme. Kiitos kaikesta tuesta teille ja erityisesti
terveisemme Järvi-Kuopioon, Kauhavalle, Keski-Lahteen, Lapualle,
Nivalaan, Nurmijärvelle, Ouluun Karjasillalle, Reisjärvelle,
Savitaipaleelle, Siikalatvaan, Vaasaan, Vähäkyröön ja Ylivieskaan.

IELAN rannoilla ja
pelloilla
Vuoden ensimmäinen
matkamme vei Angolaan.
Olimme yön opettaja
Maritta Peltokankaan
hoivissa eteläisessä
Angolassa,
Shangalalassa. Maritta
palaa 20 Afrikan
työvuoden jälkeen
Suomeen. Monipuolinen
opetustyö ensin
suomalaisella koululla ja
sitten Raamattukoululla
jää taakse.
Tällä lailla kävimme jo vuonna 1992 illan viiletessä kävelyillä Oniipan shaanoilla, Ambomaalla.
Niin on 26 vuotta hurahtanut kuin siivillä. Monenlaista työtä on siihenkin aikaan mahtunut.

Uutiskirje 1
Vieressä on kuva elintärkeältä
Kunene-joelta. Maritta vei meidät ihan
oikealle joelle, Kunenelle. Olimme
aiemmin käyneet vain sivuhaaroilla
Angolan poliisit ovat tarkkoja ja
ahkeria, meidänkin automme
tarkistettiin useaan kertaan
matkallamme Lubangoon IELAn
hankepalaveriin. Ilkka kertoi siellä
Lähetysseuran uudistuksista ja minä
Päivi sain pitää oman esitykseni ja
korostaa tiedotuksen merkitystä
nykymaailmassa, nyt vuorostaan
Angolan luterilaiselle kirkolle.
Kristillisestä kasvatuksesta vastaava
Marcos Ndeutapo tulkkasi esitykseni portugaliksi. Hankepalaverin koordinoi kirkollisen työn
koordinaattori Eeva-Liisa, Effa, Rantasuomela. Hankkeita siellä on melkein kymmenkunta.
Samaan aikaan Lubangossa oli meneillään Raamatunkääntäjien kolmivuotisen kurssin
päätösmoduli, jossa opettajana olivat mm. vakituisena opettajana ollut Riikka Halme-Berneking
sekä miehensä Steve. Namibiasta käsin kurssilla oli Sakari Löytty vierailevana kouluttajana. Päivivaimonsa puolestaan tutustui sisarkirkon diakoniatyöhön. Sakari kertoo tehtävästään näin:
”Minua oli pyydetty vetämään työskentelyä, jossa pohdittiin ja kokeiltiinkin Raamatun, erityisesti
psalmien laulamista perinnesävelmillä. Ajatus liittyy raamatunkäännöstyöhön siten, että kun
yritetään etsiä vastaavuuksia psalmiteksteihin ja runouteen, on tarpeellista tutkia
kansankulttuurista löytyviä malleja. Kurssilaiset toivat kukin omasta kieliryhmästään esimerkkejä ja
avasivat niiden merkityksiä. Nkumbilaulaja Lucia Tyakula toi elävän esimerkin Raamatun
laulamisesta. Itse esitelmöin kirkkomusiikin kontekstualisointimahdollisuuksista sekä psalmien
laulamisen perinteestä.” Näin kertoi siis Sakari Löytty mielenkiintoisesta pestistään. Me voimme
vain ihailla lähettitovereiden ammatti- ja kielitaitoa, portugali luistaa ja välillä puhutaan kwanjamaa!
Päätimme myös käydä ainutlaatuisen
tilaisuuden tullen länsirannikolla Namibessa.
Atlantin valtameren rannalla olevaan
kaupunkiin ajetaan Leban serpentiinimäistä
vuoristotietä (kuva oikealla) ja perillä on
kaunis kaupunki, joka oli kyllä valitettavasti
parhaat päivänsä nähnyt. Sota on runnellut
rakennuksia ja jättänyt jälkensä kaupungin
yleiskuvaan. Namibe on ollut miinattoman
tiensä takia Angolan lähettien
lomakaupunkina 70-, 80-, 90- ja vielä 2000luvullakin. Tie oli kuulemma 80-luvulla niitä
harvoja, joilla ei tarvinnut suuremmin pelätä
hyökkäyksiä.
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Palatessamme Namibiaan pysähdyimme
tien viereen evästelemään tankkien
siimekseen.
Ostimme myös open marketilta, torilta,
tuliaisiksi pussillisen makeita mangoja.

Felm-voluntaarit saapuivat
Saimme Namibian joukkoihimme vahvistusta,
kun Aino Luhtasela Ylivieskasta ja Marianne
Tast Etelä-Suomesta saapuivat. Aino tuli
auttamaan opiskelijatyössä ja Marianne
Emmanuelin päiväkodissa. Kummallakin saralla
ovat ideat, vaihtelevat työtavat ja lisäkädet
tarpeen. Huomaa, että kumpikaan ei ole ensikertalainen näissä maastoissa, työhön on tartuttu heti
kaksin käsin. FB:ssä on heidänkin työkuviaan: https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas
Siunattua vuoden jatkoa teille kaikille ja rakkaita terveisiä toivottavat teille Revot

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, kummityön yhdyshenkilö ja Felmvoluntaarien ohjaaja

Rukousaiheet:
Viisautta sisarkirkkojemme työntekijöille
seurakuntatyössä, toimistoissa,
päiväkodeissa ja kouluissa
Läheteille ja vapaaehtoisille terveyttä ja
varjelusta kaikille matkoille. Voimia uusien
lähettien sopeutumiseen Botswanaan.
Työluvan järjestymistä Angolaan.

