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Olá meus amigos! - tervehdys teille ystävät, tuttavat, lähettäjät
Uuden vuoden tervehdys teille! Siunattua alkanutta vuotta. Täällä Angolassa voidaan toivotella hyvää uutta
vuotta hyvinkin helmi-maaliskuullekin asti.
Mitä kuuluu? Minulle tänne Lubangoon kuuluu hyvää.
Viime kirjeeni kirjoitin teille marraskuussa. Pahoittelut, että tätä kirjettä olette kenties jo ehtineet odottaa.
Aika on mennyt siivillä – tuttu juttu…

Odotus palkittiin
Oleskelulupa saapui! Viime kirjeeseen en osannut siitä vielä kirjoittaa, mutta se saapui juuri niihin aikoihin,
juuri kirjeen lähettämisen jälkeen. Siinä ei lopulta mennyt kahtakaan kuukautta prosessissa
ulkomaalaisvirastossa. Ennen sitä meni kuukauden työ eri toimistoissa rampaten. Tämä kaikki byrokratian
ihanuus oli ensimmäinen kolaus Angola-elämässäni. Oli se karaiseva kokemus, jota tekee pahaa edes
muistella. Saatikka ajatella, että pian se on otettava uusiksi. Luvan kun saa vain vuodeksi kerrallaan. Tein
vähän yhteenlaskuja, että mitäs tämä prosessi nyt söikään. Siis tein yhteenvedon etukäteistyöstä, montako
käyntiä missäkin virastossa: Ulkomaalaisvirastossa 4 kertaa (plus etukäteiskysely kerran), kirkon toimistossa
2 kertaa, notaarilla 4 kertaa, talousministeriössä 3 kertaa (joista yksi oli 5 tunnin jonotus), kaupungin
hallintotoimistossa 3 kertaa, pankkitiskeillä maksamassa 3 kertaa ja hännänhuippuna asuinaluetoimistossa 12
kertaa. Käytettyjä työtunteja ja ajettuja kilometrejä en edes uskalla laskea. Ehkä tästä saa vähän kuvaa, miksi
asia tuntui raskaalta. Mutta nyt useamman kuukauden saan olla rauhassa tämän asian kanssa. Kiitos
Jumalalle tästä luvasta ja siitä, että kärsivällisyyteni venyi tarpeeksi!

Työtä ja lepoa
Marraskuu kului Lubangossa. Minulla oli paljon
työtehtäviä, joita räiskin tietokoneella. Lehtijuttuja,
sähköposteja sekä reissujen ja ensi vuoden
suunnitelmia omaan työhön, viestintään… Oli hyvä,
että minulla oli riittävästi toimistoaikaa.

Pastori-Mário opettamassa Cabindassa Mbacan seurakunnassa.

Joulukuu olikin sitten yksi matkarutistus. Ensin menin
Luandaan, josta teimme kristillisen kasvatuksen
koulutusreissun maan pohjoiseen erillisosaan
Cabindaan pastori-Marion (pastori-Mário Passala
Velho - kristilliseen kasvatukseen vastaava) kanssa.
Olin kuullut paikasta monesti ja toivoin pääseväni siellä
käymään, mutta yllätyin, että mahdollisuus tarjoutui jo

noinkin pian. Työparini pastori-Marion kanssa
koulutimme seurakuntien johtajia ja
pyhäkouluopettajia siellä. Kurssi oli minulle
monessa suhteessa hyvä kokemus. Parasta ehkä oli
koulutus itsessään. Osallistujia oli paljon ja he olivat
kovin osallistuvaisia ja niinpä ohjelma oli kovin
elämänmakuinen ja koen, että myös hyödyllinen.
Olin Cabindassa 10 päivää, joista seminaarissa kului
viisi. Loput päivät pääsin tutustumaan
seurakuntiimme ja kirkon lähetysalueisiin siellä.
Kiinnostavaa oli. Cabindassa oli kuumaa, kosteaa ja
luonto VIHREÄ ja elämänmeno afrikkalaisen
värikästä, korostetusti. En eläissäni ole nähnyt niin
isoja ananaksia kuin siellä. Ihmisten
Cabindan rovastikunnan pyhäkouluopettajat seminaarin päätteeksi. <3
vieraanvaraisuus oli ylivetoa. Opetuksen tarve
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uskomme perusteista oli huomattavan tarpeen ja mieleeni jäi kytemään, että opetusmielessä haluaisin palata
sinne vielä, kun Luoja suo.
Tuolta reissulta en palannut kotiin vaan koukkasin suoraan maan keskiosaan
Huamboon, jossa sielläkin pidimme pyhisopettajien koulutusta, tosin vain
kaksi päivää. Jouluaatonaatoksi saavuimme kotiin. Joulun pyhät minulla meni
ihan toipuessa reissusta. En oikeastaan edes juhlinut joulua. Lepäsin ja nukuin
vain ilman aikatauluja. No, kävin sentään kavereiden luona kylässä ja yhdessä
syömässä. Joulukoristeita sain kotiini laitettua vasta tapaninpäivänä. Enhän
ollut ollutkaan koko joulukuuna vielä kotonani koristeita laittamassa tai niistä
nauttimassa… Viikon, pari koristeet ehtivät ilahduttaa. Joulupostia sain jo
helmikuussa – kiitos lähettäjille noista muistamisista. Aina jouluna haluan
puhua sitä, että joulun sanoma on sama, oli sitten kuinka juhlavaa tai
epäjuhlavaa tahansa, ja olimmepa missä mielentilassa tahansa.
Joulu meni siis reissusta toipuessa kaikessa rauhassa ja siinä yhteydessä aloitin
Missä vain kuljenkin, saan aina
loman. Uuden vuoden otin vastaan Atlantin rannalla. Teimme isolla
kavereita. Tässä ihanan äidin
lähettiporukalla autoreissun aikamoisen taipaleen päähän. Osa matkasta piti
ajaa nelivedolla, sillä tie oli sellaista sorttia – mutta oli tie kuitenkin. Ja perillä
kupeessa Huambossa.
meitä odottikin paratiisi: turkoosi meri ja pehmeä hiekka jalkojen alla ja rauha.
Rauha. Olipa se ihanaa. Edes puhelinverkkoa ei alueella ollut, joten mitkään viestit eivät häirinneet rauhaa ja
leppoisaa oloa. Kyllä nautin. Nukuimme teltoissa ja päiväohjelma oli kokata, syödä, löllyä vedessä (sillä oli
todella kuuma), lukea löytämässään varjokohdassa ja jutella –
ja toistaa tätä muutaman kerran päivässä joka päivä. Se oli
Vuodenvaihteen maisemissa ei ollut valittamista.
ihana kokemus.
Tammikuussa minun piti osallistua kirkon valtakunnalliselle
nuorten leirille, mutta se peruuntuikin. Hyödynsin tuon
suunnitelman muutoksen ja purin väsymystäni lomailemalla.
Hiukan ex tempore vierailin lomalla naapurimaassa
Sambiassa Afrikan siskojeni Chilindan ja Erican luona.
Heihin tutustuin melkein 10 vuotta sitten, kun olimme kaikki
opiskelemassa Namibian yliopistossa Windhoekissa. On
rikkaus, että yhteytemme on säilynyt tähänkin päivään asti!
Oli oikein paikallaan saada ajatukset pois työn parista ja olla
ihan eri ympäristössä. Kaikella on tarkoituksensa.

Vieraita, työntekijäpäiviä ja volunterin ohjausta
Tammikuun lopulla alkoi harvinainen vierailijoiden kausi. Saimme Angolaan vieraaksemme ensin
aluepäällikkö-Marja Alastalon Botswanasta. Sitten työkaverini Riikka Halme-Bernekingin Yhdysvalloista
sain ihan kotiini majoittumaan. Ulkomaanosaston apulaisjohtaja Christine Stukaloff saapui seuraavaksi.
Välissä vietimme työntekijäpäiviä Namibiassa ja vieraat jatkuivat. Työkaverini Botswanasta saapuivat
Lubangoon melkein viikoksi ja samaan aikaan toiset työkaverini saivat omia sukulaisvieraitaan. Minä vähän
osittain ikään kuin omin heistä itsellenikin vieraat. Yleensä kun täällä käy harvakseltaan vieraita, niin tuntuu
kuin itselläkin olisi oma vieras, kun toisilla on Suomi-vieraita. :D Ja vielä saimme Felm volunteerin Oili
Metsänheimon eli vapaaehtoistyöntekijän tänne Lubangoon monen vuoden tauon jälkeen. Hän saapui pari
viikkoa sitten ja on pari kuukautta.
Eteläisen Afrikan työntekijäpäivät vietettiin juhlavuoden kunniaksi Namibiassa 11.-14.2.2020. Päivien
teemana ja otsikkona oli ”Kärrypolkuja jo 150 vuotta”. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun
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ensimmäiset Lähetysseuran lähetystyöntekijät
saapuivat ”kentälle” eli härkävankkureilla
saapuivat nykyisen Pohjois-Namibian alueelle.
Kokouspäivinä jaoimme kuulumisia, kokemuksia
ja vinkkejä, käsittelimme henkilöstöasioita,
työhyvinvointia ja viestintää. Raamattutunnilla
kuljimme uskon esiäitiemme askelissa. Juhlimme
yhdessä synttärisankareita keskuudessamme.
Ohjelmaan oli sisällytetty myös teemaan sopivaa,
Lähetysseuran työn alkulähteille palaavaa
ohjelmaa, kuten majoittuminen Oniipassa
lähetystalossa eli Felmin vierastalossa, vierailu
Onandjokwen sairaalalla, Martti Rautasen
museossa sekä Omandongolla - paikassa, jonne
ensimmäiset kahdeksan suomalaista
lähetystyöntekijää saapuivat 150 vuotta sitten (ja
jossa heinäkuussa on isot 150 v.-juhlat). Myös
Namibian kumppanikirkkomme ELCIN:in
Ryhmäkuva Martti Rautasen patsaan juurella Omandongossa.
edustajia kävi vieraanamme. Ehtoollista vietimme
Olukondassa, Martti Rautasen kirkossa, heinäkaton
suojissa. Jumalanpalveluksen meille suomalaisille lähetystyöntekijöille toimitti ELCIN:in pääsihteeri Alpo
Enkono. Tilanteessa oli henkevyyttä ja historian havinaa. Virkistyimme vielä Etoshan kansallispuiston
safarilla ja tietenkin herkkuruokapöytien antimista.
Päivillä kerran vuodessa on mahdollisuutta tavata työkavereitani kerralla yhdessä, jakaa kokemuksia ja
kuulla tärkeistä linjauksista ja asioista. Se on todella tärkeää. Minä olin nyt ensimmäistä kertaa
työntekijäpäivien valmistelutiimissä ja siitä tuli kivaa mutta myös suhteellisen työlästä hommaa. Mutta hyvin
selvittiin. Ohjelma, osallistujalista ja moni asia muuttuivat pitkin matkaa. Ihailen tämän työporukan
joustavuutta ja valmiutta auttaa tovereita. Hienoa tiimihenkeä!
Ympäri mennään, yhteen tullaan. Vuonna 2012 kävin Lähetysseuran Lähetyksen esikoulutuksen, nykyisen
Lähde liikkeelle-koulutuksen. Vuosien 2015-2016 vaihteessa päädyin Felm volunteeriksi Thaimaahan ja
Kambodzhaan. Mielestäni tämä volunteeri -ohjelma on erinomainen juttu ja hyödyttää kaikkia osapuolia.
Siksipä onkin ilo, että osat ovat vaihtuneet ja nyt minä olenkin volunteeri-ohjaaja. Saimme volunteerin tänne
pariksi kuukaudeksi. Hän työskentelee sekä tiedotuksessa että tukemassamme Onnellinen lapsi- hankkeessa.
Enkkukerho on jatkunut vuodenvaihteen tauon
jälkeen, edelleen lauantaisin ja opiskelijat ovat
edelleen innokkaita. Nyt kerhossa on mukana
myös Felm volunteeri-Oili.

Enkkukerhossa leikki meneillään.
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Edessä on, jos Luoja suo, ohjelmaa myös tuleville
kuukausille. Pyhäkouluopettajien
koulutusseminaareja täällä Lubangossa (alkoi jo)
ja Namiben kaupungissa, yksi nuorten
kansainvälinen leiri (ellei corona tule siihen
sotkemaan), ja sitten kodin pakkaamista.
Tiedotuksen merkeissä on varmasti myös
tehtävää, samoin volunteerin ohjaamisessa – ja
Suomen ohjelmaakin pitäisi suunnitella. Hommaa
siis riittää! Rukoilettehan reissuille ja työtehtäviin
varjelusta, johdatusta ja viisautta.
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Jauhopula, siunatut sateet ja takkuava netti
Sadekausi saapui ja nyt elellään jo sen loppuaikoja. Nyt ei sada enää joka päivä, mutta
kerran pari viikossa. Olemme saaneet sateita koko maahan, ja se on erittäin hienoa.
Sateita odotettiin kuivien viime vuosien jälkeen hartaasti. Luonto on herännyt
kasvamaan, kukkimaan ja tuottamaan hedelmää. Muutos on radikaali. Lokakuussa
ajoin Kunene-joen yli ja se oli silloin kapea luiru. Seuraavan kerran ajoin siitä
helmikuussa ja joki oli levinnyt ehkä kilometrin levyiseksi sillä kohdalla. Ihmisiä
seisoskeli joessa kalastamassa. Nyt on karjalle vettä ja ruokaa. Nyt on kalaa. Ja nyt on
myös tulvia joen alajuoksulla Namibiassa… Ojasta allikkoon.

Tätäkin kauneutta sade saa
aikaan…

Täällä oli marraskuussa vehnäjauhopula. Mistään kaupoista ei saanut vehnäjauhoja.
Minun leipomisinnostukseni sai siitä kolauksen, mutta aina eletään tilanteiden mukaan.
Kun valmistauduin Angolaan, ajattelin tulevani puutteen keskelle, sillä olin saanut
neuvoja sota-aikana maassa asuneilta ihmisiltä. Sitten yllätyinkin Lubangoon reilu
vuosi sitten tultuani, kun kaupoista löytyikin kaikkea. Toki tässä näiden Angola-kuukausien aikana olen
huomannut ja ymmärtänyt tämän elämän haasteet. Toki asiat ovat paljon paremmin kuin sodan aikana –
Luojan kiitos. Silti elämä takkuaa monen asian suhteen niin paljon enemmän kuin Suomessa olemme
tottuneet.
Pieni tovi viettää arkea tällaisissa olosuhteissa voisi radikaalisti vähentää valituksen määrää Suomessa.
Kärsivällisyys ja joustavuus kasvavat, koska on pakko. Yksi kuukausi oltiin ilman polttoainetta, toinen ilman
vehnäjauhoja. Ruokien hinnat saattavat yllättäen pompsahtaa – mutta toisaalta myös kwanzan arvo heittelee.
Parhaillaan minun nettini ei toimi, kun siihen tuli yllättävä toppi – sitä selvitellään (katsotaan, miten kauan
siihen menee). Mieleeni on jo välillä hiipinyt, että mihinköhän kiinnitän huomiota sitten taas Suomessa.
Moni asia on tullut jo arkiseksi ja normaaliksi täällä. Ehkä Suomessa yllätyn (toimisto)asioiden hoitumisen
vikkelyydestä ja siitä, ettei teillä tarvitse väistellä lehmiä ja vuohia, ja toisaalta, ehkä nikottelen
kahvilahintoja tai sitä, etteivät kaikki ihmiset tervehdikään toisiaan.
Yksi asia, joka täällä myös vaihtelee, on ihmiset ympärillä. Minun sosiaalisessa verkostossani on paljon
muita lähetystyöntekijöitä ja ulkomaalaisia. Meidän elämämme on vaihtuvaista ja muuttuvaista. Olen
huomannut, että jos tapaan kiinnostavan ihmisen, on häneen pikimmiten tartuttava ja kysyttävä kylään,
lenkille tai johonkin mukaan. Tuo ihminen saattaa olla Lubangossa vain muutaman viikon tai kuukauden – ja
se aika menee siivillä. Toisaalta on ollut kiva huomata, että monesti seuraa löytyy. Kun Irene-ystäväni oli
pidemmällä lomalla, ilmestyi kuvioihin keikkalääkärinä Lubangossa käyvä kaveri. Leila palasi
kotimaahansa, mutta jo ennen hänen lähtöään ehdin tutustua Lenaan ja nyt myös Lisaan. Ihmisiä tulee ja
menee, käy ja muuttaa tänne asumaan tai palaa kotimaahansa… Elämä on tässä ja nyt. Lähettien
pizzaperjantait ovat edelleen minulle tärkeitä.

Suomi mielessä
Viime vuoden lopulta asti olen jo miettinyt tulevaa. Edessäni on Suomen jakso kesällä, työtä ja lomaa. Minä
olen täällä työn touhussa, mutta edessäni siintää jo Suomen jakso. Olen tulossa Suomeen toukokuussa, jos
Luoja suo. Suomeen palattua hoidan ensin erinäisiä työtehtäviä, sitten lomailen ja elokuussa olisi sitten se
kiva aika, että pääsen teitä kasvotusten moikkaamaan ja tapaamaan. Syyskuussa osallistun pohjoisen
Lähetysjuhlille Kemissä ja sen jälkeen valmistaudun lähtöön, siis paluuseen Angolaan. Ja jos Luoja suo niin
syyskuun loppupuolella palaan toiselle työkaudelle Angolaan.
On kiva ajatella, että jo ihan pian olen siellä taas! Nimikkoseurakuntiini olenkin ollut jo yhteydessä. Niissä
vierailen pääasiassa elokuussa.
HUOM. Corona-virustilanteen takia Lähetysjuhlat ovat tältä vuodelta peruttu.
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Olen hyvillä mielin Lubangossa ja näissä työtehtävissä, joita minulla nyt on. Mutta olen myös kovin iloinen
päästessäni kotikonnuille, perheen ja ystävien pariin ja kauniiseen raikkaaseen luontoomme. Odotan myös
teidän tapaamistanne, tukijani ja ystäväni.

Tundavalan ihmeellistä karua ja kaunista maisemaa.
Laitan tämän kirjeen liitteeksi esitteemme tämän alueen eli eteläisen Afrikan työstä, niin tekin tutustutte
Lähetysseuran työn kirjoon täällä. Aluetiedotuksen koordinoinnin vastuuni kohdistuu tähän kaikkeen.
Onnellista ja siunattua tätä vuotta! Iloista kevään odotusta!
Kiitos, kun olet mukana tällä yhteisellä matkalla, tässä yhteisessä työssä Jumalan käsinä ja jalkoina
maailmassa! <3
Terveisin lähettinne Teija Lievonen

P.S.
Ennen kun lähdin tänne maailmalle lähetystyöhön körttiystäväni sanoi, että jos joku ei ole körtti
lähetysyöhön lähtiessään, ainakin hän palaa körttinä takaisin. Niinpä niin, armoa pyytämässä heikkona ja
niin vajavaisena… Ehkäpä tätä muutosta on minussakin meneillään. Aiempien lähettien jäämistöstä bongasin
itselleni Suomigospel 40 vuotta -CD-kokoelman. Sieltä yhdeksi suosikkikappaleeksi on noussut laulu, joka
kertoo Raamatun huonoista ihmisistä, huonomaineisesta samarialaisnaisesta kaivolla ja Sakkeuksesta. Ihana,
tarttuva ja ainakin minuun syvälle uppoavassa osassa kerrataan:

„Ei syyttänyt hän (Jeesus) kuitenkaan.
Olet tervetullut joukkoon huonojen.
Astu valtakuntaan köyhien.
Sillä keskellä pienten ja heikkojen Jumala on!“
san. Matti Puttonen (EXIT)
Syntisyys ja armo ovat todella nousseet pinnalle ja kaiken keskiöön tämän Angolan eloni aikana.
Merkittävää oli mm. haastatteluhetki erään eläköityneen namibialaisen pastorin kanssa, hänen
elämänviisaudestaan juoden. Sekä muutenkin hyvin erilaisen ja perinteisen kulttuurin ja kirkonkin keskellä
eläessä törmää armon kaipuuseen.
Minua nämä EXIT-yhtyeen laulunsanat rohkaisevat valtavasti. Sekä oman pienuuden, keskeneräisyyden ja
osaamattomuuden kanssa, että myös katsoessani ihanaa kirkkoa, jossa saan työskennellä. IELA ei näytä
olevan rikkaiden ja lukeneiden kirkko. Yleinen koulutustaso Angolassa on paljon heikompi kuin Suomessa,
lukutaidottomiakin on paljon. Kovin harva, jos kukaan, pystyy kehuskelemaan rahallisella rikkaudella. Silti
näen, miten juuri täällä, juuri näissä ihmisissä Jumala ON, Hän toimii.

Syntisiä ja heikkoja olemme kaikki - Jumalan armoa ja kirkkautta vailla.
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Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla (facebook.com/slsetelaisesafrikas) 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 ja vähän epävarmasti, mutta
kulkee kuitenkin (eli saan postin sitten kun saan). Osoitteeni on
Teija Lievonen (IELA, MELF)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA

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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Siunaa tulevat
pyhäkouluopettajien koulutukset
ja nuorten leiri.
Siunaa ja varjele volunteerin aika
Afrikassa.
Ohjaa ja siunaa Suomen jaksoni
touko-syyskuussa.
Kiitos varjeluksesta erityisesti
liikenteessä.
Kiitos Lubangon luonnosta ja
sateista täällä. Avaa silmämme
varjelemaan luotuasi.
Kiitos terveydestä.
Angolan kirkko: seurakuntalaiset
ja vastuunkantajat, etenkin
pyhäkouluopettajat ja nuoret
aikuiset.
Lähetysseuran työ erityisesti
eteläisessä Afrikassa.
Perheeni ja rakkaani.
Kiitos lähettävistä ja
kanssarukoilevista ystävistä ja
seurakunnista.
Johdata, Jumala, kaikessa
nykyisessä ja tulevassa! Siihen
saamme luottaa. Kiitos!

