Uutiskirje 3-2018, syyskuu
Dumela! - tervehdys teille ystävät, tuttavat, lähettäjät
Uusi kirje, uusi paikka. Tätä uutiskirjettä näpyttelen teille Botswanassa. Yllä oleva tervehdys on maan pääkielellä setswanaksi. Aika lailla vaihtuvaista on tämä elämäni ollut tänä vuonna! Kun Porvoon kodistani lähdin vuosi sitten, niin sen jälkeen pisin aika samassa kodissa oli ensimmäinen pätkä Lissabonissa yli kolme
kuukautta. Sen jälkeen olen vaihtanut majaa lukemattomia kertoja ja maatakin useasti. Määränpäänä on koko
ajan ollut Angola ja Shangalala, mutta tässä on tullut pari muuttujaa väliin…
Työlupaa on odotettu hartaasti. Vieläkään sitä ei minulla ole. Aina näitä kirjeitä teille kirjoittaessani olen
toivonut ja odotellutkin, että saisin heti tuoreeltaan kirjoittaa teille uutisia, että lupa on nyt saapunut. Mutta
valitettavasti vieläkään en saa jakaa tätä ilouutista kanssanne. En vieläkään tiedä, milloin pääsen siirtymään
Angolaan ja aloittamaan työtä siellä. Nykyisen suunnitelman mukaan palaan kuitenkin Pohjois-Namibiaan
uuden viisumin voimin niihin tehtäviin, joita hoidin ennen tätä Botswana-kautta. Siitä olisi sitten nopea ja
näppärä siirtyä Shangalalaan, kun aika on. Toivon kuitenkin ja optimistisesti uskon, että nyt olisimme luvan
kanssa loppusuoralla ja Angolaan pääsy lähellä.
Namibiassa mahdolliset kolme oleskelukuukautta tuli täyteen ja
siksi vaihdoin maata. Nyt olen ollut Botswanassa pian samat
kolme kuukautta. Täällä olen asettunut Maunin kylään luoteisessa Botswanassa, joka on osoittautunut kivaksi paikaksi. Olen niin
maalaistyttö, että pienet paikat sopivat minulle. Olen tutustunut
Lähetysseuran kumppanin, Botswanan luterilaisen kirkon
ELCB:n toimintaan. Olen elänyt mukana arjessa ja tarjonnut
taitojani käyttöön. Olen päässyt hyödyntämään osaamistani käsityön saralla ja se on ollut virkistävää.
On ollut mielenkiintoista havainnoida ympäristöä ja ihmisiä.
Jotain yhtenäistä on namibialaisiin verrattuna, mutta myös eroja.
Maunissa luonto on lähellä ja olenkin päässyt nauttimaan ihan normaaleilla ilta(päivä)kävelyillä lehmien ja
aasien lisäksi myös seeprojen, paviaanien, antilooppien ja virtahevon bongaamisesta. Vau! Olen räpsinyt
jokimaisema- ja auringonlaskukuvia varmaan tuhansia. Täällä on vain niin kaunista.
Olemme kulkeneet täällä talvesta kesään. Minulle Maunin sää alkuaikana, heinäkuussa, oli oikein sopiva,
vaikka paikalliset asukkaat valittivat kylmyyttä. Nyt viime viikkoina taas olen päässyt vähitellen totuttelemaan kuumaan säähän. 30 asteen lämpötila saavutetaan joka päivä aikaisemmin ja aikaisemmin aamupäivällä. Tämä on ihan hyvää totuttelua Shangalalaa silmällä pitäen. Kuulemani mukaan siellä on k u u m a. Te
siellä Suomessakin olette tänä kesänä saaneet nauttia (tai olette joutuneet sietämään) lämpimästä säästä!
Päiväni ovat kuluneet hyvin täälläkin. Maun ei
tarjoa kaupungin huvituksia, mutta tuota kaunista
kävelymaisemaa kyllä. Illat ja vapaat kuluvat
verkkaisesti erinäisiä arkisia pikkuaskareita tehden: pitäen yhteyttä Suomeen, tavaroita järjestellen, kokaten, kauppareissuilla käyden, kotitöitä
tehden, netti-tv:tä katsellen ja kirjoitustöitä tehden… Olen intoutunut myös neulomaan, ja oi
miten ihanaa se onkaan! Nyt kuuman aikaan elämääni on astunut myös kaukainen tuttavuus, päivätirsat (eli siis nokkaunet).
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Erityisempiä juttuja tässä matkan varrella oli tuomariksi päätyminen vammaisten lasten ja nuorten
kauneuskilpailuun. Se oli minulle henkilökohtaisesti koskettava ilta. Pääsin myös mukaan Botswanan kirkon uuden lääninrovasti-Kaartzen virkaan
siunaamiseen pian Botswanaan saapumiseni jälkeen. Tämän myötä sain kiinnostavan viikonloppureissun täydessä pikkubussissa matkaten. Saksalainen vapaaehtoistyöntekijä oli vieraanani viikonpäivät ja hänen kanssaan oli kiva pohtia ja jakaa
elettyjä Botswana-kokemuksia. Kahdesti pääsin
kuorokonsertteihin, jotka olivat mahtavia ja kestivät todella pitkään. Moniääninen laulu ja kiihkeä rytmin taputus tekivät konserteista kokemuksia. Majapaikkoja Botswanassa ehtii olla neljä ja niistä erityisesti miellyttävä oli luonnon ja joen läheinen koti, jossa asustelin kuukaudenpäivät talon- ja kissavahtina.
Olen saanut ollut terveenä nämä kuukaudet, mistä olen kiitollinen. Pieni vaiva on käsiin ilmestynyt kuivuustai allerginen ihottuma, jota yritän rasvalla hoitaa. Sitkeä se vain tuntuu olevan.
Tulevasta emme kukaan edelleenkään tiedä. Toivon, että nyt kaikki työluvan liitteet ja muotoseikat olisivat
kunnossa, niin kuin on uusimmat määräykset. Mieli odottaa Angolaan pääsyä, mutta olen huomannut, että
ehkä tiedostamatta olen suunnannut ajatukset jokapäiväiseen arkeen siellä missä milloinkin olen. Päivä vain
ja askel kerrallansa. Havahdun työlupa-asiaan, kun siitä minulta kysytään. Asia on hoidossa ja prosessissa.
Itse olen ymmärtääkseni voitavani tehnyt. Harmittelen, että en päässyt Shangalalassa aloittamaan tätä meneillään olevaa lukukautta (alkoi elokuussa). Mutta kun tilanteet muuttuvat, niin toiveeni ja tavoitteenikin
muuttuvat. Nyt toivon, että pääsisin Angolaan lokakuussa ja pääsisin tutustumaan instituutin toimintaan loppuvuoden aikana, voisin viettää erilaista joulua Angolassa ja sitten helmikuussa alkavana lukuvuotena olisin
alusta asti mukana. Mutta, katsotaan. Askel kerrallaan. Luoja yksin tietää. Kiitos, kun olette rukoilleet puolestani! Tiedän, että Jumalalla on kaikki tiedossaan ja aikataulut suunniteltu parhaimmiten. Mutta odotan
ilolla, mitä tuleva tuo mukanaan.

Monet lähetyspiirit ja -toiminnot ovat jälleen startanneet kesätauon jälkeen. Ihanaa, siunattua ja idearikasta
uutta kautta teille kaikille! KIITOS, kun olet mukana tällä yhteisellä matkalla, tässä yhteisessä työssä Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa!
Siunattua syksyä, hämyisiä kynttilähetkiä ja ruskan kauneutta! ;)

Terveisin lähettinne Teija Lievonen

Kuvien selitykset:
•

Botswanan luterilaisen kirkon lyhenne on ELCB. Tässä seurakunnan kyltti Maunissa.

•

”Kaikki saavat tulla.” Koskettavaa seurata, kun lapset siunattiin ehtoollisjumalanpalveluksessa. Siunaamassa lääninrovasti Boitumelo.

•

Seurakunnan nuorisokuoro vauhdissa.

•

Aurinko laskee hetkessä. Voi kuinka kauniisti aurinko värittää taivaan ja Thamalakane-joen!
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P.S. Syyskuun Lähetyssanomissa on kiinnostavia juttuja täältä meiltä! Minun kirjoituksia ja juttuja Angolan
kollegoistani. Vinkiksi vaan.
Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia tältä työalueelta
– Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!
Osoitteeni on (saan postin sitten kun saan):
Teija Lievonen (FELM, IELA, Shangalala)
P.Bag 2015
Ondangwa
NAMIBIA
Lopuksi: Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.
Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.
Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä
kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat
sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että
voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä. Rukoilkaa,
että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun
tulee.
Jumala, meidän Isämme, ja Herra Jeesus Kristus
antakoot teille, siskot ja veljet, rauhan, rakkauden ja uskon. Armo tulkoon kaikkien niiden
osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta
Kristusta, armo ja katoamattomuus.
-

Efesolaiskirjeen tekstiä mukaillen, Ef. 6:10, 18-20, 23-24

Teija Lievonen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

KM, käsityön ja uskonnon opettaja
- Menossa Angolaan, raamattukoulun opettajaksi Shangalalan instituuttiin
- Rautavaaralaislähtöinen, mutta porvoolaistunut savolainen
- Parhaillaan Botswanassa odottamassa työlupaa ja siirtymistä Angolaan

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta
jo lähes 160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä maailmaa.

Rukousaiheet:
- Kiitos terveydestä ja varjeluksesta
- Työluvan saaminen mahdollisimman pian, Jumalan aikataulussa, sekä minulle että kollegoille Botswanassa
- Kiitos mahdollisuudesta nähdä uutta maata, kulttuuria ja
kirkon elämää.
- Kiitos luonnosta, erityisesti Maunin rauhasta ja luonnonläheisyydestä. Avaa silmämme varjelemaan luotuasi.
- Kaikki kohtaamani ihmiset: taksikuskit, työkaverit, seurakuntalaiset, kylän miehet ja naiset...
- Lähetysseuran työ erityisesti eteläisessä Afrikassa, Shangalalan instituutti, opiskelijat ja opettajat
- Perheeni ja rakkaani, jotka ikävöivät minua ja huolehtivat
vuokseni
- Varjeltuja ja turvallisia matkustamisia Namibiaan ja aikanaan Angolaan
- Kiitos lähettävistä ja kanssarukoilevista ystävistä ja seurakunnista
- Johdata, Jumala, kaikessa nykyisessä ja tulevassa!
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