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Olá meus amigos! - tervehdys teille ystävät, tuttavat, lähettäjät
Pääsiäisilon siivittämä keväinen tervehdys teille! Rauha teille! – Niin kuin Jeesuskin toivotti opetuslapsilleen
ylösnousseena (Joh. 20:19).
Mitä kuuluu? Viime kirjeeni kirjoitin teille huhtikuun alussa, vasta pari viikkoa sitten, mutta tässä onkin
tapahtunut suuria senkin jälkeen.

Corona-viruksen tilanne Angolassa
Angolan ensimmäinen corona-tapaus raportoitiin 21.3. Sen jälkeen Angolassa uusia virustartuntoja on
raportoitu melko harvakseltaan. Virus ei ole ainakaan vielä voimalla iskenyt tänne. Raportoituja tapauksia on
tällä hetkellä 26-28 miljoonan asukkaan Angolassa 24 (luku 20.4.2020). Kaksi kuolintapausta tapahtuivat
viikko ensimmäisten raportoitujen tapausten jälkeen, mutta sen jälkeen on onneksi ollut hiljaista sillä saralla.
Tartunnan saaneiden ikähaitari on 1-vuotiaasta tyttövauvasta 62-vuotiaaseen. Niin miehiä (17) kuin naisia
(7). Viime kirjeessä sanoin väärin ja nyt oion: Kaikki viralliset tartunnat ovat pääkaupunkiseudulla, ei muissa
maakunnissa. Sairastuneet ovat angolalaisia ja eteläafrikkalaisia. Kaksi on kuollut, kuusi on parantunut.
(Lähteet: www.novojornal.co.ao/sociedade/interior ja http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/covid-19-paisregista-mais-um-caso-recuperado)
Maailmanlaajuisesti on ihmetelty, miten hitaasti tauti on levinnyt Afrikan mantereelle. Monen afrikkalaisen
vastaus tähän on se, että Jumala suojelee erityisesti näitä meidän maitamme. Tieteellisempää selitystä on
etsitty esimerkiksi väestön nuoresta iästä, lämpimästä ilmastosta ja jopa malarian tai malarialääkkeen
mahdollisesta yhteydestä vastustuskykyyn. Olipa selitys mikä tahansa, syvästi toivon, että tämä manner,
nämä Afrikan maat säästyisivät tältä virukselta vähän lievempänä. Toivon ja rukoilen. Tämä manner on jo
saanut osakseen kovaa kuristusta ebolasta ja HI-viruksesta, malariasta ja ripulista.
Ebolasta tulee mieleen kertoa jotenkin surullinen näkökulma. Naapurimaassamme Kongon demokraattisessa
tasavallassa iloittiin maaliskuussa viimeisen ebola-potilaan kotiuttamisesta. Hänet kotiutettiin 4.3. iloisissa ja
voitonriemuisissa tunnelmissa. 19 kuukautta kestänyt epidemian piina on ohi. ”Tämä tauti on nyt voitettu!”,
julistettiin. (Lähde: https://www.aljazeera.com/news/2020/03/drc-ebola-patient-discharged-outbreak-sight200304130826905.html) Vain viikko tuosta, 10.3., DRC raportoi ensimmäiset COVID-19-tapaukset maassa.
11 päivää uutisesta raportoitiin ensimmäinen coronan kuolinuhri. (Lähteet:
https://www.afro.who.int/news/first-case-covid-19-confirmed-democratic-republic-congo ja
https://www.africanews.com/2020/03/21/covid-19-kinshasa-empty-after-first-death/) Eikä siinä kaikki.
Viimeviikolla TV-uutiset kertoivat, että ebolaa oli löydetty uudelleen. Uusi ebola-tapaus 10.4. (Lähde:
https://www.who.int/news-room/detail/10-04-2020-new-ebola-case-confirmed-in-the-democratic-republicof-the-congo) Tämä vetää sanattomaksi. Tätä tarkoitan, kun sanoin, että jospa tämä corona-tauti olisi vähän
hellempi… Rukoilethan kanssamme viisautta, voimia ja parantumisia näihin Afrikan maihin.
Tulevaisuus on tietämätön ja täysin Luojan käsissä. Levitessään virus voi saada todella huonoa jälkeä aikaan,
etenkin tiiviisti asutuilla slummialueilla. Mutta toisaalta maiden toimet ajoissa viruksen leviämistä vastaan
sekä tämä tiedemiehiäkin ihmetyttävä leviämishitaus antavat myös toivoa. Kansakuntia kutsutaan
rukoukseen – käsienpesun lisäksi.
Angolan valtio tarttui tositoimiin viruksen leviämisen estämiseksi jo hyvissä ajoin. Maahan julistettiin
hätätila 27.3.2020 alkaen 15 vuorokaudeksi ja se oletetusti uudistettiin, on nyt voimassa 13.4. alkaen. Jälleen
tämän pariviikkosen lopulla katsotaan, jatketaanko sitä. Meillä on siis liikkumiskielto maan sisällä. Mutta
kyllä täällä sentään päästään käymään kaupassa, mutta kartan sitäkin, kun ei tarvetta ole. Suhtaudun
ulkomaailmaan nyt aika riskinä. En sitä pelkää, mutta kartan. Tosin työkaverini kävivät kaupassa ja se oli
ollut hyvä kokemus. Siellä oltiin järjestäydytty hyvin. Oli käsien pesua ja desinfiointia, ostoskärryjen
puhdistusta jne. Ja melko autioita katuja – minusta tämä on hyvä merkki, eli ihmiset ovat noudattaneet
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käskyä pysyä kotona. Olin työkavereiden kauppareissusta aika huojentunut.
Vaikka nyt varaudunkin kotona olemaan, niin silti oli hyvä kuulla, ettei siellä
ainakaan vielä mitään kaaosta ole meneillään, tai kaikki elintarvikkeet loppunut
(jopa vessapaperia oli paljon hyllyssä). Jospa nämä toimenpiteet auttaisivat asiassa.
Minä aloittelin omaa eristäytymistäni jo ennen kuin hätätila ja liikkumiskielto
astuivat voimaan. Silloin 27.3. olin ollut jo viikon kotosalla. Olen ollut siis neljä
viikkoa yksin kotona. Ekan viikon aikana näin satunnaisesti joitakin ihmisiä
ulkona, mutta nyt pian kolmeen viikkoon en ole edes nähnyt ihmisiä – tai no,
naapureita kauempaa.
Olen asennoitunut pysymään kotona niin pitkään ja
paljon kuin mahdollista ja tarpeen. Tosin kahden viikon sisällä on lähdettävä
lypsylle (eli siis maito-ostoksille kauppaan). En ole vielä käynyt
Tämä suhteellisen kookas heinäsirkka
ruokakaupassakaan, mutta sekin seikkailu täytynee tehdä.
ilahdutti rahapuupensaassani takapihalla.

Työtä ja luppoaikaa kotosalla
Töissä olen nyt viimein saanut satoja, ellei tuhansia kuvia käytyä läpi, liitettyä niihin taustatiedot,
tallennettua ja mainostettua niitä asioita koskeville tahoille. Siihen menee aika kauan aikaa. Sitten olen
hoidellut erilaisia sähköposteja. Oli kiva ottaa kiinni rästihommia ja työ ei ole loppunut.
Pinnalla oleva asia töiden suhteen on Lähetysseuran lomautukset. Minuakin kohtasi noiden YTneuvottelujen jälkimainingeissa leikkaus työhöni. Kristillisen kasvatuksen työtä en voi täysipainoisesti
näissä olosuhteissa tehdä. Minulle jäi jäljelle kaksi työpäivää viikossa. Lähetysseuran uutinen aiheesta, miksi
lomautuksiin on menty: https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahetysseura-lomauttaa-51-tyontekijaa-koronantakia/ Työtä jatketaan pienemmillä resursseilla mahdollisuuksien mukaan ja töihin palataan täysiaikaisesti,
kun se on mahdollista.
Vapaa-aikani on mennyt hyvin, mutta yksin kotona olo on käynyt ajoittain tylsäksi, etenkin viikonloppuisin,
kun yritän silloin olla koskematta töihin. Ja nyt sitä vapaa-aikaa on yli tuplat – viisi päivää viikossa.
Luettavaa riittää, mutta siihen ei ole aina intoa. Kokkaaminen ja leipominen on kivaa, mutta yksin kuluttaa
apettakin aika vähän. (Sen sijaan kahvia kuluu paljon.) Viikoittain keskustelemme työkavereiden kanssa
netin kautta, ja se on kivaa seuraa. Tämän lisäksi muiden maailmalla olevien vähien lähetystyöntekijöiden
kanssa olemme luoneet omia yhteisiä virtuaalisia kahvitaukoja vertaistueksi. (Suurin osa Lähetysseuran
ulkomaan työntekijöistä on palannut Suomeen. Eteläisen Afrikan työntekijöitä on maissamme vielä
yhdeksän.) Voihan se olla, että jossain vaiheessa mökkihöperöksi tulen, mutta täytyy nyt vain yrittää keksiä
miellyttävää ja energisoivaa tekemistä. Mielessäni aiemmin olleet ompelukset ja keskeneräiset virkkaukset
olen jo tehnyt valmiiksi. Uusia kiinnostavia virkkaus- ja neulemalleja ja muita käsityöohjeita pitäisi etsiä.
Mielenkiintoisen Riitta Heinon kirjan luin jo – täytyy tarttua seuraavaan kirjaan. Luettavaa kyllä riittääkin.
Ehkä teen kodin suursiivouksen?
Pääasiassa elämä on kovin rauhallista. Tämä outo yksinäni kotona kaiken aikaa oleminen on muuttunut
normaaliksi ja arkiseksi. Olenhan ollut näin jo kuukauden. Tilannekäänteitä tapahtuu vain silloin kun
yhtäkkiä tulee ilmoitus ryhtyä selvittämään äkkilähtöä ja pikaisen kotiuttamisen mahdollisuutta. Selvittelystä
tulee stressiä 1-3 päiväksi, mutta lopputulos on kuitenkin se, että liikkumiskiellon aikana olemme sidotut nyt
Lubangoon. Kun poukkoilu ja joka suunnasta asian selvittäminen on ohi, tilanne ja mieli taas rauhoittuvat.
Täällä on ihan hyvä olla. Ei minulla mitään hätää kotona ole. Saamme täällä olla ja rauhassa odottaa, että
lennot ja liikenne palautuvat. Tämä on minulle henkisesti vapauttava tieto. Epävarmuus tuo stressiä.
Epätietoisuus on rassaavinta.
Oletteko te hyvin varustautuneet - tai ehkä se ei ole Suomessa tarpeenkaan samoin kuin täällä? Minä luulen,
että olen aika hyvin varautunut. Minä latasin itselleni maksimidatat nettiä. Nyt kun kaikki työ on netissä, niin
dataa kuluu. Uusi kaasupullo saatiin vaihdettua ystäväni avustuksella vielä viime tipassa. Säilyke- ja
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kuivaruokaa on rutkasti. On ihan hyväkin syödä ruokavarastoja tyhjemmiksi, jos/kun tässä on Suomeen
paluu edessä. Saa nyt sitten nähdä, miten kaikki tulee menemään niin täällä kuin muissa Afrikan maissa.
Miten pitkään erityistila jatkuu jne. Toistaiseksi Angola on yllättänyt positiivisesti, mutta olen kuitenkin
varautunut.
Elän omassa kuplassani, joten en itseasiassa tiedä, miten tämä liikkumiskielto on vaikuttanut Angolan kansan
syviin riveihin. Olen yhteydessä ihmisiin vain somen kautta. En tiedä ”kansan” syviä tuntoja. Mutta toki voin
kuvitella tämän vaikutukset etenkin köyhimpiin, kun ei voi tehdä pienbisneksiä. Perheen tienesti eli
ruokakassa on tipotiessään. Ja tietysti, millaista pelkoa voi näissä olosuhteissa olla taudin leviämisestä.

Tulevaisuutta ja kiitollisuutta
Työni jatkuu nyt pienemmin resurssein, 40 %:sti, tästä maanantaista alkaen.
Minulla oli lentoliput Suomeen, mutta nyt ne on täytynyt peruuttaa. Tällä hetkellä ilmatila on alueittain
täysin suljettu, kuten Angolan sisäinen ilmatila, tai hyvin rajoitettu. Suomen kansalainenhan saa palata näinä
aikoinakin kotimaahan, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Siispä, lentelen taas, kun se on
mahdollista ja turvallista. Paljon on kysymyksiä, joihin kukaan ei tiedä vastauksia… On vain elettävä päivä
vain ja hetki kerrallaan. Jumala tietää kaiken. Tapahtukoon Jumalan tahto.
Säässä elellään Angolassa nyt sadekauden loppuaikoja, kuitenkin maaliskuun lopulla sateita tuli vielä
päivittäin. Jossain vaiheessa ne muuttuvat satunnaisemmiksi. Nyt on täällä siis syksy. Luonto on yrittänyt
imeä ja säilöä vettä itseensä. Luonto valmistautuu kuivaan aikaan. Patoaltaat ovat täyttyneet. Olen kiitollinen
sateista. Myös auringonpaisteesta. Aurinko paistaa karanteeninkin aikana ja pihalämpäreelleni asti. Useasti
päivässä käyn pienellä takapihallani vain katselemassa taivasta ja pilviä, tuntemassa tuulenvireen ja
auringonpaisteen. ”Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille
kuin jumalattomille.” (Matt. 5:45) Jumalan hyvää huolenpitoa.
Olen kiitollinen teistä kotijoukoista siellä Suomessa. Monet teistä ovat kyselleet kuulumisiani ja tiedän, että
myös rukoilette puolestani ja Angolan puolesta. Iso kiitos siitä.
Terveyttä ja voimia sinulle! Pääsiäisen ilo jatkukoon elämässäsi! Pääsiäinen on
vasta juhlittu. Tarina ei loppunutkaan pitkäperjantain ja lankalauantain tunnelmiin.
Elämä ei loppunutkaan kuolemaan, vaan se oli vasta alku! Samoin saamme
luottaa, että emme jää tämän maailmantilankaan kanssa näihin tunnelmiin, vaan
vielä koittaa parempi aika. Vielä saamme elää, iloita ja koskettaa.
Kiitos, kun olet mukana tällä yhteisellä matkalla, tässä yhteisessä työssä Jumalan
käsinä ja jalkoina maailmassa! <3
Terveisin lähettinne Teija Lievonen

Yksi monista lempikukistani tällä Angolassa on
tämä puussa kasvava ihmeellinen oranssi kukka.
Nimeä en tiedä, mutta nautin siitä silti..

"Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa tai kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai
toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, niin kuule silloin
asuinsijaasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin
armonanominen, kun palvelijasi onnettomuutensa ahdistamina kohottavat kätensä tätä temppeliä kohti. Anna
silloin heille anteeksi ja anna jokaiselle hänen ansionsa mukaan, sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä
yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen. – 2. Aik. 6:28-30
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P.S.
Mm. YLE ja HS ovat kertoneet corona-viruksesta myös Afrikan näkökulmasta. Tässä joitakin otsikkoja ja
linkkejä:
HS Etelä-Afrikassa: Karanteenitoimet ovat tiukat, mutta sosiaalisen etäisyyden ottaminen on usein
mahdotonta – ”Ihmiset kuolevat joko nälkään tai koronavirukseen” https://www.hs.fi/ulkomaat/art2000006480115.html (20.4.)
Planeetan rikkaimmat ihmiset lupailevat apua, mutta Afrikan mahdollisuudet koronaa vastaan näyttävät
lohduttomilta https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006479063.html (18.4.)
Ihmisten eristämisestä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä Etelä-Afrikassa – nuoret kertovat Ylelle, miten
työt menivät eikä ruokaan ole varaa https://yle.fi/uutiset/3-11295708 (8.4.)
Jos korona lähtee leviämään Afrikan slummeissa, jäljet voivat olla tuhoisat – väestön nuoruus kuitenkin
suojaa https://yle.fi/uutiset/311264097?fbclid=IwAR37jI6vm6lQjD_u7wqewHuqSgfWfCE1KOK8Pqk7JTfu8LKYb70Pom6UJ14 (19.3.)
Malarialääkkeestä toivotaan apua taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan https://yle.fi/uutiset/3-11268901
(20.3.)
Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla:
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/?_rdc=1&_rdr voi seurata kuulumisia tältä työalueelta
Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!

–

Esittelyvideon minusta voitte käydä katsomassa YouTubessa: https://youtu.be/iNFqir92Rqg
Posti minulle kulkeutuu kirkon osoitteen kautta. (Posti kulkee tosin hitaasti, vähän epävarmasti.) Osoitteeni:
Teija Lievonen (IELA, MELF)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA
Rukousaiheet
∂

Teija Lievonen
KM, käsityön ja uskonnon
opettaja
- Angolassa kirkollisessa työssä
kristillisen kasvatuksen alueella
ja eteläisen Afrikan
aluetiedottaja
- Rautavaaralaislähtöinen, mutta
porvoolaistunut savolainen

∂
∂
∂
∂
∂
∂
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Auta hallitsemaan coronaviruksen leviämistä Angolassa,
Afrikassa, Suomessa ja koko
maailmassa.
Siunaa, anna voimia ja viisautta
hoitohenkilöille kaikkialla
maailmassa.
Lohduta ja anna toivoa.
Kiitos varjeluksesta ja
terveydestä.
Kiitos lähettävistä ja
kanssarukoilevista ystävistä ja
seurakunnista. Siunaa heitä!
Lähetysseuran työn puolesta.
Johdata, Jumala, kaikessa
nykyisessä ja tulevassa! Siihen
saamme luottaa. Kiitos!
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