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Olá meus amigos! – Terveiset teille ystävät, tuttavat ja lähettäjät
Olen voinut ihan hyvin täällä kaukana etelässä. Entä te?
Olen onneksi ollut terveenä. Muutaman päivän ajan reissullani vaivasi nuha, jonka sain ilmastoinnista
matkustelun aikana. Koronaa minulta testailtiin matkojen yhteydessä ja en ole edelleenkään sitä itselleni
saanut. Ylipäätään tällä hetkellä koronaa näyttää olevan liikkeellä hyvin vähäisessä määrin Angolassa.
Sateet eivät jatkuneet normaalia pidempään, niin kuin toivoimme. Kuiva talvikausi on siis alkanut. Sadekausi
oli lyhyt, mutta sademäärä oli parempi kuin vaikkapa viime vuonna. Kuitenkin alueellisia eroja on paljon.
Joillakin alueilla on saatu ihan hyvin satoa, toisissa paikoissa tulee olemaan puutetta. Lubangossa ei ole
satanut kuukauteen. Edessä seuraavat puoli vuotta jatkunee samaa rataa, ilman sateita. Jo viikon kuivuuden
jälkeen huomasin hiekkapölyn lisääntyneen ja aamuaivasteluni alkaneet.
Siellä Suomessa laulellaan suvivirttä. Mekin lauloimme Lähetysseuran väellä suvivirren yhdessä. Täällä
eteläisellä pallonpuoliskolla kuitenkin elämme viileää aikaa. Nyt yölämpötila laskee alle 20 asteen ja kesäheinäkuussa vielä alemmas. Suomalaista nuo lämpöasteet eivät paljon hetkauta, mutta huomaan kyllä eron.
Viileältä tuntuu illalla sänkyyn kömpiessä. Mutta toisaalta on myös kiva, että voi edes kuukauden-pari
käyttää vähän lämpimämpiä vaatteita (tarkoittaa sukkia, pitkälahkeisia kesähousuja ja pitkähihaisia trikoita).

Kuvissa ylhäällä vas. Sateiden saattelemana syville urille painautunut tie
Shangalalaan.
Ylhäällä oik. Matkalla Huamboon toukokuun alussa minä, ei-maanviljelijä,
katselin maisemia ja surkuttelin, miten maissipellot olivat ihan ruskeita
kuivuudesta. Mukanamme ollut angolalainen kuitenkin sivisti minua, että
sato näyttää oikein hyvältä. Maissi oli kasvanut täyteen mittaansa. Täällä
on tapana antaa auringon kuivattaa maissit pellolla, ja ne kerätään
myöhemmin talteen. No, nyt tiedän.
Oikealla. Kaunista vihreää kaikkialla. Etenkin Namibian puolella hirssi oli
kasvanut huomattavan pitkäksi – mutta vilja ei ollut vielä kypsynyt
maaliskuussa. Maisemat niin kauniita – silmä lepää!

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Reissuvaihde päällä – juttu jatkuu
Nyt on ollut kivasti tapahtumia ja kerrottavaa
täältä Angolasta. Kuten viime kirjeessä jo aloin
kertomaan, minulla on ollut reissuvaihe päällä.
Kerroin jo matkastani etelään maaliskuussa:
Shangalalaan ja Oniipaan. Matka jatkui siitä
eteenpäin. Olin viikon Namibiassa, ja sen päälle
seuraani liittyivät työtoverini pastori-Mário P.
Velhon ja piispa-Tomas Ndawanapo. Heidän
kanssaan jatkettiin edelleen etelään,

Tällaisella porukalla olimme koolla Lucsan

Windhoekiin ja siitä itään Etelä-Afrikan

keskuspaikassa. Johannesburgissa oli Angolaan

Johannesburgiin. Johannesburgissa oli
luterilaisen järjestön Lucsan koulutuspäivät

verraten viileähköä, mutta onneksi aurinko paistoi.

kristillisen kasvatuksen vastaaville työntekijöille muutaman päivän ajan.
Olin nyt ensimmäistä kertaa tällaisessa Lucsan järjestämässä koulutusja verkostoitumistilaisuudessa ja oli mukava tavata monia kollegoita eri
maista. Olin mukana sekä Angolan kirkon että Lähetysseuran
edustajana. Yllätyksekseni päädyin päivillä simultaanitulkkaamaan
englanniksi toteutettua ohjelmaa englanti-portugali-englanti. Molempia
näitä kieliä kyllä puhun, mutta ne ovat kuitenkin minulle vieraita kieliä.
Ja on eri asia puhua kuin tulkata. Mutta selvisin hommasta kunnialla,
joten se oli onnistumisen kokemus.
Lucsa on 30 vuotta vanha, kymmenen maan alueella, 15 jäsenkirkon
muodostama Luterilaisen maailmanliiton aluejärjestö. Minä mielin, että osa omasta alueellisesta työstäni
voisi toteutua Lucsan ympyröissä, muiden Lähetysseuran kumppaneiden ohella.
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kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

LIEVONEN TEIJA
27.5.22

UUTISKIRJE
Johannesburgista paluumatkallamme Angolaan mukaan liittyi
myös Lähetysseuran työtoverini Maria Stirling Botswanasta.
Hänen kanssaan olin täysipäiväisesti tulkkina ja
yhteyshenkilönä Angolassa reilun viikon. Oli mielenkiintoista
saada pitkästä aikaa vieras Angolaan ja tutustuttaa häntä
ihmisiin, tukemaamme työhön ja paikkoihin. Ohjelmaa oli
sekä täällä kotikaupungissani Lubangossa että pääkaupungissa
Luandassa.

Marian Angolan vierailun aikana tutustuimme

Yhteinen matkamme Marian kanssa päättyi Luandaan. Ja koska

Lähetysseuran tukemaan työhön ja tapasimme

pääsiäisvapaat olivat edessä ja olin jo siellä maan pohjoisessa,

yhteyshenkilöitä. Tässä aamupalalla Marian ja

päätin jäädä viettämään pääsiäistä ison kaupungin huiskeeseen.

minun kanssa pastori-Anderson Onnellisesta

Enhän minä mikään suurkaupunki-ihminen kyllä ole, mutta

lapsesta, pastori-Higino Angolan kirkosta ja

tässä oli sopiva tilaisuus vaihtelulle vapaiden viettopaikkana.

pastori-Marcos Shangalalan

Työntäyteinen aika ja reissut ovat kivoja. Mutta oli kiva myös

raamattuinstituutista.

rauhoittua Luandan merimaisemissa.

Kaupunkimaisemia Luandasta: korkeita
kerrostaloja, rantabulevardia (kuvat yllä), mutta
kun katseen kääntää, niin näkee aivan merenrajaan
ja tiiviisti rakennettuja asumuksia (oikealla). Nuo
kodit ovat erittäin herkkiä ilmastonmuutoksen

tuomien ilmiöiden vaikutuksille.
Apuasi tarvitaan
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Pääsiäisen jälkeen palasin Lubangon kotiin ja oli taas hetken välitila, jolloin katsoin tulevia tapahtumia ja
työtehtäviä. Mielessä oli seuraava pyhäkouluopettajien koulutus, yksi nuorten leiri, koko kirkon nuorten
konferenssi, kaksi työkaverin mahdollista Angolan vierailua ja monta muuta ideaa ja ajatusta. Alustavia
tapaamisia on ollut eri ihmisten kanssa, mutta katsotaan, mitkä noista ohjelmista toteutuvat, milloin ja miten
minä olen mukana. Asiat tapahtuvat aina niin omassa tahdissaan. Näistäpä sitten ensi kirjeessä ehkä
enemmän.
En ole nyt pitkiä aikoja kotini lattioita kuluttanut. Pari viikkoa Luandasta palattuani olin kotona. Sitten lähdin
ystäväni matkaseuraksi Huamboon, keskiseen Angolaan. Tein siellä omia töitäni etänä, mutta jaoimme
huonokuntoisella tiellä kokonaisen päivän kestävän ajon mennen tullen. Ja sivutuotteena näin Huambon
kavereitani, joiden luona yövyimme.
Sieltä palasin ja olin kotona vain neljä päivää, kun lähdin jälleen Luandaan. Tällä kertaa meillä oli oikea road
trip! Angolan kirkossa on kaksi hiippakuntaa, ja niistä toisessa järjestettiin pappien ja seurakuntajohtajien
konferenssi. Meitä kristillisestä kasvatuksesta pyydettiin mukaan ohjelmaan. Niinpä matkasimme autolla
huonokuntoista (!) tietä tuhannen kilometrin matkan. Matkustusaika oli 15–16 tuntia. Siinä tuli kuultua ja
kerrottua monta juttua matkaporukalla: johtava piispa Ndawanapo, kaksi muuta pastoria, yksi teologian
opiskelija ja minä. Minulle ei uskottu kuskin tehtävää, koska muut pelkäsivät minun ajavan liian hiljaa (mikä
olisi ollutkin totta), joten sain vain torkkua, ajatella ja katsella maisemia. Jälleen kerran huokasin
kollegoilleni: ”Tämä maa on niin kaunis!”

Läntisen hiippakunnan pastorit ja seurakuntajohtajat koolla Luandassa.
Vas. Yläkuva: Piispa Antonio Barros avaa konferenssin. Kirkon johtava piispa Tomas Ndawanapo
istuu seinää vasten oikealla.
Oik. Yläkuva: Pastori Jackson Hakeve on liturgina avajaisjumalanpalveluksessa.
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Oli mielenkiintoista olla mukana pappien konferenssissa ja kuulla keskusteluja kirkosta, sen haasteista ja
iloista. Minä koin siellä(kin), miten minut on otettu aidosti mukaan Angolan kirkkoon ja arvostetaan
minunkin ajatuksiani ja mielipiteitäni. Saimme yhdistettyä samaan matkaan useamman kristillisen
kasvatuksen tapaamisen. Minulle oli ilo tavata vanhoja tuttuja, ja etenkin kuulla pyhäkoulunopettajilta, miten
heidän työnsä etenee. Heidän kanssaan pidimme koulutusta vuonna 2019.
Lapsityö on koronatauon jälkeen jatkunut ja heille antamamme kirjat ovat käytössä. Huolettavaa kuitenkin
on haavoittuvainen opettajatilanne. ”Ylimääräisiä” opettajia ei ole, he eivät ole oma-aloitteisesti etsineet ja
kouluttaneet joukkoon uusia opettajia. Tämä näyttää olevan yleinen ongelma koulutusten kanssa.
Rohkaisemme koulutuksissamme, että kaikki osallistujat kertovat oppimansa jollekulle muullekin ja kutsuu
mukaan esimerkiksi apuopettajaksi. Ohjeistan myös seurakuntia ja rovastikuntia järjestämään omaaloitteisesti opettajien keskisiä tapaamisia ja koulutuksia, sillä kaikkea ei voida järjestää kirkon
keskustoimistolta käsin. Rohkaisin nyt tapaamiani opettajia tähän samaan, jälleen.

Tulevia suunnitelmia
Moni asia on epäselvä, mutta on paljon myös suunniteltua. Nyt odottelen seuraavia Lähetysseuran vieraita
tulevaksi Angolassa käymään piakkoin. Olen heidän apunaan ja tulkkinaan. Heinäkuussa osallistun
Angolassa olevien eri lähetysjärjestöjen työntekijöiden tapaamiseen. Odotan sitä innolla, sillä se on hieno
mahdollisuus tutustua kollegoihin, virkistyä, kasvaa uskossa ja päästä telttailemaan! Heinä-elokuussa
ajattelin myös vähän lomailla, mikä on aina hyvä. Odottelen tarkempia tietoja kirkon lapsi- ja nuorisotyön
tapahtumisista, joita olisi hyvä saada järjestettyä vielä tämän vuoden puolella.
Olen huomannut Angolan kirkossa – ja laajemminkin – uutta virtaa ja aktiivisuutta. Tuntuu kuin pari vuotta
kaikki oli jäissä, peruutettu ja pysähtynyt. Nyt on intoa, halua ja tarvekin järjestää erilaisia tapaamisia ja
tapahtumia. Loppuvuoden kalenteri saattaa olla hyvinkin täynnä.
Elokuu näyttää kuitenkin kirkon – ja kaikkien – kalenterissa oudon tyhjältä. Syy tähän on se, että elokuussa
on vaalit. Vaalien tarkkoja päivämääriä ei ole kerrottu vielä(kään). Vain vaalikuukausi. Koska ihmiset
matkustanevat vaalirekisteripaikoilleen, on vaalien aika suunniteltu vapaaksi kaikesta muusta ohjelmasta.
Odotellaan tarkempia tietoja.
Vaalien läheisyys tuntuu hyvältä. Miksi? Siksi, että peruselintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet,
kaupunkikuvia kohennetaan, kaikenlaista näkyvää hyvää valtapuolue haluaa ja näin mainostaa toimiaan
kansalle. Tämän hetken ilon takana on huoli, että mitähän tapahtuu sitten vaalien jälkeen.
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Arjen luksusta
Vaikka ympäröivä kulttuuri on hyvin sosiaalinen ja yhteisöllinen, niin välillä koen yksinäisyyttä ja
ulkopuolisuutta. Ihmisiä saapuu Angolaan, mutta tuntuu, että etenkin heitä lähtee koko ajan. Tämä on osa
elämää, etenkin osa lähetystyöntekijän elämää. Nyt minun viime kuukaudet ovat olleet ilahduttavan
sosiaalisia. On ollut työreissuja ja niiden mukanaan tuomia kontakteja ja kohtaamisia. On ollut vapaa-ajalla
kavereiden ja tuttavien tapaamisia. On ollut kyläreissuja ja yövieraita minun kodissani, yhdet polttarityyliset
teejuhlat ja yhdet ihanat häät. On ihanaa, kun elämässä on arkea ja juhlaa, seuraa ja rauhaa. Juuri nyt on hyvä
mieli siitä, että on tasapaino näiden suhteen.

Mikä ilo onkaan, kun saa viettää aikaa ystävien seurassa! Siinä
virkistyy niin monella tasolla. Silloin hymy on herkässä.
Oikealla on kimppakuva teetapahtumasta, joka järjestetään

morsiamelle. Arvaatteko, mikä oli teemaväri?
Aiemmassa kirjeessä mainitsin, että meidän ”suomalaisyhteisö” Angolassa on kaksijäseninen. Minä EteläAngolassa ja toinen suomalainen Pohjois-Angolassa. Matkani varrella suomalaisyhteisömme kokoontui ja
pystytimme saunan. Kirjaimellisesti. Telttasaunan, joka oli suomalaista tekoa, Suomesta tuotu – samoin
kiuas ja jopa saunakivet. En ole ennen telttasaunassa kylpenyt, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Meillä oli
oikein saunavasta ja huikopalana suomalaista hapankorppua ja lohta siinä päällä. Olipa ihana keidaskokemus
ja mahtavat löylyt! Naureskelimme saunassa, että isänmaallisimmat ja perinteisimmät suomalaiset ovat kyllä
ulkosuomalaiset. Toistimme saunomisen toisellakin kerrallani Luandassa. Kasaaminen luonnistui nyt kuin
vanhalta tekijältä.
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Saunakokemus kaikilla mausteilla! Siinä se on
kuopiolaista tekoa oleva sauna suomalaisten
kasaamana parvekkeella Luandan illassa.
Itse saunan lisäksi kokemuksen kruunasi
Suomesta tuodut vasta, pellavaiset tekstiilit ja
hapankorput ja jopa Pommac-juoma.
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Huom. Tärkeä vinkki:
Jos olet käynyt Lähde liikkeelle -koulutuksen, niin huomio: Felm volunteeripaikat vuodelle 2023 avautuvat
1.6. ja hakuaika on kesä-elokuussa. Vapaaehtoistyöpaikkoja on eri maissa Lähetysseuran kumppaneiden
työyhteydessä – myös Angolassa. Harkitse hakemista!

Kiitos, kun olet mukana tällä matkalla.
Jatkukoon yhteinen työmme Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa!
Siunattua kesää teille kaikille!
Terveisin Teija Lievonen

Pääsisäisenä parvekkeen kiinanruusu ilahdutti minua tekemällä uudet kukat joka päivälle.
Mainostan, että perinteisesti tammikuussa Suomen Lähetysseuran syntymäpäivänä (19.1.) vietetty teologinen
symposium siirtyi päivälle 1.6. Symposium toteutetaan ”hybridinä” eli sekä paikan päällä Helsingissä
Agricolan kirkon kryptassa että etänä. Tapahtuman aihe on ”Naiset muuttavat mission". Mukana mm. piispa
Kaisamari Hintikka, professori emeritus Simo Heininen sekä Kambodžan luterilaisen kirkon johtaja Sreyleak
Touch. Ohjelma https://felm.suomenlahetysseura.fi/naiset-muuttavat-mission-teologinen-symposiumi-19-1/ ,
josta löytyy myöhemmin linkki tapahtumaan.
Tervetuloa mukaan tapahtumaan!

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

LIEVONEN TEIJA
27.5.22

UUTISKIRJE
Facebookissa Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta –
Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!
Esittelyvideo suunnattu erityisesti työtä tukeville seurakunnille. Video on YouTubessa. Linkin kautta pääsee
suoraan videoon: https://youtu.be/oTSNXOdypyU
Podcastin Angolan lapsityöstä voitte käydä kuuntelemassa SoundCloudissa: Suomen Lähetysseuran
juttusarjassa Kirkko maailmalla, otsikolla ”Pyhäkoulua ja kristillistä kasvatusta Angolassa”. Mukana myös
työparini pastori Mário Passala Velho.

Osoitteeni on:
Teija Lievonen (FELM, IELA)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA

Teija Lievonen
KM, käsityön ja uskonnon
opettaja
- Asiantuntija, lapset ja
nuoret, itäisessä ja
eteläisessä Afrikassa
- Asuinpaikkana Lubango
Angolassa
- Rautavaaralaislähtöinen,
mutta porvoolaistunut
savolainen
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Kiitos sateista myös eteläisessä
Angolassa.
Kiitos ystävistä.
Pyydämme rauhaa etenkin
vaalien alla.
Työtä ja toivoa Angolaan
Kadulla kerjäävät lapset ja
aikuiset.
Jumalan puuttumista
rikollisuuteen, turvattomuuteen ja
köyhyyteen
Angolan kirkko: seurakuntalaiset
ja vastuunkantajat, etenkin
pyhäkouluopettajat ja nuoret
aikuiset.
piispat Tomas Ndawanapo ja
António Barros perheineen
Lähetys(seuran)työ kaikkialla.
Perheeni ja rakkaani, jotka
joutuivat taas luopumaan minusta.
Kiitos lähettävistä ja
kanssarukoilevista ystävistä ja
seurakunnista.
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