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Kesäkuussa 1868 Suomen Lähetysseuran ensimmäinen lähetystyöntekijäryhmä lähti 

Suomesta kohti lounaisen Afrikan Owamboa, Ambomaata. Ondongan kuningas Shikongo sha 

Kalulu oli muutamaa vuotta aikaisemmin esittänyt toivomuksen ”opettajien” saamiseksi 

alueella vierailleelle saksalaiselle lähetyssaarnaja Carl Hugo Hahnille. Matkanteko siihen 

maailman aikaan oli hidasta ja vasta helmikuussa 1869 astuttiin nykyisen Namibian kamaralle. 

Sitten viivyttiin yli vuoden ajan Otjimbingwessa, saksalaisella lähetysasemalla, ennen 

viimeistä härkävankkuritaivalta Ambomaalle.  

Lauantai-iltana heinäkuun 9. päivänä 1870 saavuttiin Omandongoon, missä sijaitsi 

Ondongan valtakunnan kuningas Shikongo sha Kalulun hovi. Seuraavana päivänä pidettiin 

jumalanpalvelus, johon kuningas kutsutti kansalaisiaan. 13 vuotta tästä tapahtumasta 

suoritettiin ensimmäinen kaste, 30 vuotta myöhemmin seurakuntalaisia oli pari tuhatta. 

Vuonna 1926 vihittiin ensimmäiset ambolaiset papit virkaansa. Vuonna 1954 muodostettiin 
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Ambokavangon evankelisluterilainen kirkko. Sen johtoon valittiin vuonna 1960 pastori 

Leonard Auala, joka kolme vuotta myöhemmin vihittiin kirkon ensimmäiseksi piispaksi. 

90 % Namibian 2,5 miljoonasta asukkaasta kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon. Joka toinen 

namibialainen kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Prosenttiosuudella mitattuna Namibia on 

Pohjoismaitten jälkeen maailman luterilaisin maa. Kumppanuus edellyttää kanssakäymistä ja 

vuorovaikutusta. Nyt kun Suomessa yhä harvempi kuuluu kirkkoon ja kun tilastojen mukaan 

Namibia on Suomea kristillisempi maa, voimme oppia jotakin afrikkalaisesta 

yhteisöllisyydestä ja saada uusia ideoita myös omaa toimintaamme ja elämäämme ajatellen. 

Martti Rautanen ja hänen työtoverinsa ja jälkeläisensä tekivät arvokasta työtä mm. kirjakielen 

luomisessa, Raamatun kääntämisessä ja kirjallisuuden tuottajina ja levittäjinä. Suomen 

Pipliaseura osallistuu nyt uusien raamatunkäännösten tuottamiseen. 

 

Vuodesta 1884 vuoteen 1915 maa tunnettiin Saksan Lounais-Afrikkana. Sen jälkeen maa oli 

Etelä-Afrikan hallinnon ja miehityksen alla aina vuoteen 1989 saakka, jolloin pitkä 

itsenäisyyssota päättyi. Kirkot osallistuivat aktiivisesti maan itsenäistymiseen johtaviin 

vaiheisiin ja maanpaossa olleiden namibialaisten kotiuttamiseen ja kotouttamiseen. Rauhan 

saavuttamisen ja itsenäistymisen prosessia kätilöi YK, Martti Ahtisaaren johdolla. Namibia 

itsenäistyi 21.3.1990. Siitä on nyt siis 30 vuotta - juhlan aihe sekin.  

 

Matkalla saamme hyvän läpileikkauksen Namibian keski- ja pohjoisosista. Näemme avaria 

savanni-, autiomaa- ja vuorimaisemia. Ambomaalla käymme myös Olukondan Nakambale-

museossa (Nakambale = Martti Rautanen) ja Kavangolla Mbunzan elävässä museossa. Pitkän 

matkan valitseva käy myös rannikon Swakopmundissa ja historiallisesti merkittävässä 

Otjimbingwessa sekä näkee Etoshan luonnonsuojelualueen runsasta eläimistöä, kauniita 

lintuja ja erikoisia kasveja, maailman suurimman tunnetun meteoriitin (Hoba), ”pohjattoman” 

Oshikoto-järven ja dinosauruksen fossiiliset jalanjäljet. Opimme paljon uutta ja nautimme 

upeista ja virkistävistä elämyksistä.  

Matkanjohtajina toimivat pastori, TT, kirkkohistorian dosentti Esko M. Laine Malmin 

seurakunnasta ja FM, TM Eeva-Maria Muurman, joka on toiminut Nkurenkurun koulun 

opettajana. Myös paikallinen oppaamme/autonkuljettajamme jakaa meille tietouttaan.  

Lyhyen matkan hinta on 2900 euroa ja pitkän matkan hinta on 3600 euroa. Hintaan 

sisältyy lähes kaikki: lentomatkat reittilentokoneella, laajan kiertomatkan bussikuljetukset, 

majoitukset, runsaat ja hyvät aamiaiset ja päivälliset ruokajuomineen, juomavesi bussissa, 

luonnonpuisto- ja sisäänpääsymaksut, palvelumaksut sekä opas- ja tulkkauspalvelut. 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta (8 / 14 yötä Namibiassa) on 240 / 400 euroa. 

Maksuaikataulu ja lähemmät tiedot esim. säästä, majoituksista, rokotuksista yms. annetaan 

erikseen. 

Pitkä matka toteutetaan, mikäli sille ilmoittautuu vähintään 8 osanottajaa. Sen lisäksi otetaan 

lyhyelle matkalle osallistujia. Matka on pakettimatkalain, yleisten pakettimatkaehtojen 

pakettimatkavakuussäännösten alainen. Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan 

jälkeen ja jokaisen tulee hankkia matkavakuutus ennen toisen ennakkomaksuerän maksamista. 



Malmin seurakunnan matka Namibiaan: Alustava ohjelma (oikeudet vähäisiin 

muutoksiin pidätetään): 

7.7. Ti Lähtö Suomesta. Iltapäivällä lento Frankfurtin kautta kohti Windhoekia. 

 

8.7. Ke Saapuminen Windhoekiin. Kaupunkikierros ja orientoitumista maahan ja sen 

historiaan. (60 km) 

 

9.7. To  Matka Ambomaalle. Reittimme kulkee kaivoskaupunki Tsumebin kautta. 

Lepotauko matkalla ”pohjatonta” karstialueen ”järveä” ihmetellen, vieressä 

strutsifarmi. Hotelli Ondangwassa. (3 yötä) (680 km)  

 

10.7. Pe Päivä Ambomaalla. Tutustumme Oniipaan, jossa perinteinen lähetysasema (ei 

enää suomalaisia työntekijöitä), ELCIN-kirkon keskustoimisto ja tuomiokirkko. 

Tapaamme johtavan piispan, Shekutaamba Nambalan. Vierailu Selma Rainion 

perustamaan Onandjokwen sairaalaan. Tutustuminen raamatunkäännöstyöhön 

Ondangwassa (Suomen Pipliaseuran tukema projekti). (20 km) 

  

11.7. La Lähetysjuhlat Omandongossa. 150 vuotta sitten suomalaiset lähetystyöntekijät 

saapuivat Ambomaan Omandongoon. Siellä Ondongan heimon kuningas 

Shikongo sha Kalulu tapasi heidät ja toivotti tervetulleeksi työhön – varmaankin 

hieman erilaisin toivein kuin mikä oli lähetyssaarnaajien tavoitteena. 

Osallistumme lähetysjuhlille Ambomaan auringonpaisteessa. Vierailut myös 

Shikongo sha Kalulun haudalle Omandongossa, ensimmäisen kasteen paikalle 

Omulongassa ja Martti Rautasen lähetysasemalle Olukondassa. (80 km) 

 

12.7. Su Lähetysjuhlat jatkuvat. Iltapäivällä matka Kavangolle. Juhlajumalan-

palveluksen ja lounaan jälkeen ajo Nkurenkuruun. (2 yötä) (400 km) 

 

13.7. Ma Nkurenkuru. Tutustumme Nkurenkurun koulun (yläaste ja lukio) toimintaan 

(tilastojen mukaan yksi Namibian parhaista kouluista). Tutustumme 

Nkurenkurun seurakuntaan, sen uuteen kirkkorakennukseen ja seurakunnan 

edustajiin ja samalla paikalliseen perinteeseen. Perinteinen kavangolainen 

illallinen, hirssipuuroa ja kanaa iltanuotiolla Tate Elian köyhässä kodissa – aito 

kokemus afrikkalaisesta elämästä. (10 km) 

 

14.7. Ti Mayenzeren koulu, Mbunzan elävä museo. Mayenzeren koulun rehtori tarjoaa 

oppilaittensa perinnetanssiesityksen, kertoo kyläkoulun (ala-aste) arjesta ja 

esittelee kotinsa. Vierailu myös kylän pieneen saarnapaikkaan. Mbunzan elävässä 

museossa näemme, miten seudulla on ennen eletty: elinkeinot, ruoanlaitto, 

vaatetus, korityöt, raudan valmistus, metsästys ja kalastus, perinteiset 

uskomukset, musiikki. Yöksi Runduun. (2 yötä) (140 km)  

 

15.7. Ke Rundu. Tutustuminen Rundun kirkkoon ja seurakuntaan. Tapaamme 

emerituspiispa Johannes Sindanon. Mahdollisuus ostoksille kaupungissa 

(perinteisiä puutöitä, edullisia vaatekauppoja, torielämää). Lento Windhoekiin 

15.30 – 16.30. - Pitkän matkan osallistujat ovat vielä tämän yön Rundussa. 



 

16.7. To Iltapäivällä paluulennolle (Johannesburgin kautta).  

 

17.7. Pe Saapuminen Suomeen.  

 

JATKOMATKAOPTIO; 

  

16.7. To  Grootfontein & Hoba Meteorite, Etosha (Namutoni). Grootfonteinin 

kaupungin lähistöllä on maailman suurin meteoriitti. Illaksi Etoshan 

luonnonpuistoon, jossa nähdään Afrikan eläimiä. Yöpyminen Namutonissa, jossa 

saksalaisten rakentama linnoitus. (420 km) 

 

17.7. Pe Etosha, illaksi Okaukuejoon. Hidas ajelu läpi Etoshan luonnonpuiston. Eläimiä: 

springbok-antiloopit, norsut, kirahvit, seeprat, gnut, leijonat, sarvikuonot, 

hyeenat… Yöpaikka Okaukuejo on myös vanha saksalainen linnoitus. (180 km) 

  

18.7. La Omarurun kautta Swakopmundiin. Matkan varrella poiketaan 

Otjihaenamapareroon, missä nähdään dinosaurusten jalanjälkiä.  Matka jatkuu 

Omaruruun, joka aikaisemmin oli tärkeä kauppapaikka, jonne myös 

käsityöläisveli Antti Piirainen perusti kaupan. Illaksi ajamme vielä 

Swakopmundiin. (3 yötä) (540 km) 

 

19.7. Su Swakopmund on viehättävä saksalaisperäinen kaupunki Atlantin rannalla. Sinne 

perustettiin vuonna 1950 koulu suomalaislapsille, joiden vanhemmat 

työskentelivät Ambomaalla tai Kavangolla. Osallistumme ELCIN-seurakunnan 

jumalanpalvelukseen. Täällä on myös hyvä museo, akvaario, käärmetalo ja paljon 

muuta nähtävää sekä turisteille sopivia putiikkeja.  

 

20.7. Ma Walvis Bay on satamakaupunki Swakopmundin lähellä. Ensimmäiset 

lähetystyöntekijät nousivat 14.2.1869 silloin autiolle rannalle. Nyt täällä on 

merkittävä satama ja kalanjalostamoja. Täältä voi lähteä delfiiniristeilylle 

(Swakopmundista lähtö klo 7.30 Walvis Bayhin, risteily päättyy klo 12.30) ja 

tehdä samalla tuttavuutta pelikaanien kanssa. Seudulla voi kiivetä hiekkadyynille 

tai ihmetellä karua ”kuumaisemaa”. 

 

21.7. Ti Swakopmundista Otjimbingwen kautta Windhoekiin. Otjimbingwe oli 1800- 

luvulla merkittävä lähetystyön keskus, missä ensimmäiset suomalaiset viettivät 

runsaan vuoden opiskellen hererokieltä ja maan tapoja. Romantiikkakin kukoisti! 

Iltapäivällä jatkamme matkaa Windhoekiin. (420 km) 

  

22.7. Ke  Paluumatka Suomeen alkaa. 

 

23.7. To  Saapuminen Suomeen. 


