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I Johdanto  

1.1. Kysymyksen asettelu ja lähteet 

Tässä tutkimuksessani syvennyn Angolan evankelisluterilaisen kirkossa sen itse-

näisyyden ensimmäisinä viitenä vuotena 1991–1996 tapahtuneen kehityksen ja 

työmuotojen vakiintumisen tarkasteluun. Angolan evankelisluterilainen kirkko 

itsenäistyi Namibian äitikirkostaan loppuvuodesta 1991. Tämän 1990-luvulla it-

senäistyneen kirkon ensimmäiset seurakunnat oli perustettu jo 1970-luvulla. Tätä 

aikaisemminkin namibialaiset olivat tehneet lähetystyötä Portugalin hallitseman 

siirtomaan Angolan puolelle saksalaisten ja suomalaisten lähettien jouduttua pois-

tumaan Angolan eteläosista ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 

Pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on tässä työssä, kuinka Angolan evan-

kelisluterilaisen kirkon työmuodot ovat kehittyneet tai mitä uusia työmuotoja on 

aloitettu näiden ensimmäisen viiden vuoden aikana.  Selvitän myös mitä ongelmia 

kirkko kohtasi näiden viiden vuoden aikana ja mitä kirkon sisällä tapahtui näiden 

ongelmien ratkaisemiseksi. Koska lähdemateriaalina on toiminut pääasiassa An-

golan luterilaisten yhteistyökumppanin Suomen lähetysseuran suomalaisten työn-

tekijöiden tuottama materiaali, jää tästä työstä puuttumaan pääosin angolalainen 

näkökulma tuon viiden vuoden tapahtumista.  

Suomen lähetysseuralla on ollut pitkään yhteistyötä Angolan evankelislute-

rilaisen kirkon kanssa jo ennen sen itsenäistymistä. Ensimmäiset suomalaiset lähe-

tystyöntekijät menivät luterilaiseksi kirkoksi 1991 muotoutuneen kirkon seura-

kuntiin vuonna 1973. Suomalainen lähetystyö alueella keskeytyi vuonna 1986 kun 

Etelä-Afrikka hyökkäsi Angolaan kaataakseen maan kommunistisen hallituksen. 

Suomalainen lähetystyö Angolassa käynnistyi uudelleen vuonna 1992, kun it-

senäistynyt Angolan evankelisluterilainen kirkko pyysi Suomen Lähetysseuraa 

lähettämään työntekijöitään alueellensa.   

Tutkimuksen lähdemateriaalina on käytetty Suomen Lähetysseuran arkistos-

ta löytyvää materiaalia, pääasiassa lähettien vuosikertomuksia, kokouspöytäkirjoja 

sekä Angolan kirkon ja Lähetysseuran välistä kirjeenvaihtoa vuoteen 1994 asti. 

Arkistomateriaalia on täydennetty Lähetysseuran vuosina 1993–1996  Lähetyssa-

nomat – lehden julkaisemalla Angolaan liittyvällä materiaalilla. Tätä työtä varten 

olen haastatellut kuutta kymmenestä Angolassa 1990-luvun alussa toiminutta lä-

hettiä. Näitä lähettejä ovat Erkki ja Kaija-Liisa Halme (1973–75, 1977–1982, 

1992–2007), Mikko ja Marika Karhumäki (1992–1994) ja Keth Sainio (1992–



 3 

1996) sekä Ritva Marttala (1975–1985, 1995–1996). Lähettien nimien perässä 

suluissa olevat vuosiluvut ovat heidän lähettikautensa Angolassa. Nämä perustu-

vat joko lähettien itsensä antamiin tietoihin tai lähdemateriaalissa määriteltyihin 

aikoihin. Lähettien haastattelut onnistuivat vaihtelevasti, mutta ne varmistivat ja 

avasivat kirjallisessa lähdemateriaalissa jo esiin tulleita tapahtumaketjuja entises-

tään.  

Kirkon alkuhistorian ja ensimmäisen itsenäisen vuoden 1991 tutkimisen läh-

teinä ovat toimineet Angolasta Lähetysseuralle saapuneiden kirjeet ja sopimusve-

dosten yhteyteen kirjoitetut historiamateriaalit. Kirjeistä ja sopimuksista löytynei-

den tietojen pohjalta on kuva tapahtumaketjuista, joita lähettien haastatteluissa 

esiin tulleet lisätiedot ovat laajentaneet. Kirkkojen yhdistymisprosessin alkuvai-

heita avasi parhaiten Ritva Marttala. Hän oli 1984 henkilökohtaisesti paikalla An-

golassa ja osallistui tähän kirkkojen ensitapaamiseen. Lähetystyöntekijöiden vuo-

sikertomusten lisäksi Suomen lähetysseuran arkistosta löytyi kattavasti myös 

muuta materiaalia. Vuosien 1994–1996 budjettisuunnitelmat auttoivat seuraamaan 

Angolan evankelisluterilaisen kirkon taloudellisen tilanteen kehittymistä.  

Merkittävään rooliin haastatteluissa nousevat Erkki ja Kaija-Liisa Halme. 

Muut haastatellut lähetit ohjasivat kaikki jossain vaiheessa haastatteluaan kysy-

mään Halmeilta lisätietoja. Tämän lisäksi Erkki Halme toimi suomalaisten yhdys-

sihteerinä Lähetysseuran Angolan työalalla tutkimukseni ajankohtana 1992–1996. 

Sekä kirjallisessa lähdemateriaalissa, että tekemissäni haastatteluissa Halmeet 

pyrkivät esittämään Angolan evankelisluterilaisen kirkon tapahtumat positiivises-

sa valossa. Tämä tapahtuu lähinnä sanamuotojen valinnan kautta jättämättä kui-

tenkaan mainitsematta myös niitä ongelmia, joita kirkko kohtasi. Halmeiden vai-

heista Angolassa on heitä haastatellut ja heidän työaikanaan tekemiään muistiin-

panoja on tarkemmin tutkinut toimittaja Pirre Saario, joka julkaisi aiheesta vuonna 

2011 kirjan Tuho ja toivo - Silminnäkijänä Angolan sisällissodassa.   

Halmeiden vastapari lähdemateriaalissa ovat Suomen lähetysseuran vuonna 

1994 Angolaan lähettämän Tuomo ja Hanna Pohjantulen vuosikertomukset. Eten-

kin Tuomo Pohjantulen vuosikertomukset eivät kaunistele sanojaan kertoessaan 

Angolan evankelisluterilaisen kirkon kohtaamista ongelmista ja kehitystarpeista. 

Yhdessä Sainion ja Karhumäkien vuosikertomusten ja haastatteluiden kanssa Poh-

jantulien vuosikertomukset avaavat toista puolta Angolassa tehdystä työstä. Siinä 

missä Halmeet keskittyvät lähinnä opetustoiminnan ja hallinnon puoleen, saa 

muiden lähettien haastatteluiden ja raporttien kautta kuvaa kirkon tekemistä ra-
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kennustöistä ja kirkon klinikan tapahtumista. Näiden muiden lähettien näkökul-

masta ei ole tehty yhtä kattavia tutkimuksia tai kirjoja kuin mitä Halmeista on. 

Vuoden 1996 tilanteeseen ulkopuolisen näkökulman antaa Angolassa vie-

railleen Ossi Kuoppalan matkakertomus. Kuoppala osallistui tuolloin Suomen 

Lähetysseuran Afrikan-työn johtajan Erkki Helmisen kanssa Angolan evankelislu-

terilaisen kirkon kirkolliskokoukseen. Hän kiersi myös muualla Angolassa ja tu-

tustui kirkon toimitiloihin niin etelässä kuin pohjoisessakin ja matkakertomus on 

omiaan luomaan maanläheisempää kuvaa Angolan tilanteesta 1990-luvun puolivä-

lissä. Kuoppalan matkakertomuksen käyttäminen lähteenä tuo omat haasteensa, 

sillä kirjoittajan mielipiteet värittävät todella vahvasti hänen tekstiään. Kuoppala 

esimerkiksi yhdistää toistamiseen valtion uniformupukuiset työntekijät maantie-

rosvoihin.  

Lähetysseuran arkistossa sain luettavakseni myös Angolaan liittyvää materiaalia 

sisältävän kansion, jonka sisältöä arkistonhoitaja ei ollut vielä järjestellyt. Tuo 

kansi sisälsi muiden muassa IELSA:n säännöstön, karttoja kirkkojen piirustuksia, 

Olle Eriksonin matkaraportin ja Håkan Hellbergin raportin Kunenen maakunnan 

terveydenhuollon tilasta. Tämän kansion sisällöt on merkitty lähdeluettelossa An-

golaa koskeva järjestelemättömien papereiden kansio – otsakkeen alle.  

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Angolasta on löydettävissä monipuolisesti tutkimusta. Maata on tutkittu niin sosi-

aalisista, historiallisista kuin myös kirkollisista näkökulmista. Kristillisten kirkko-

jen tilaa Angolassa on monipuolisimmin tutkinut Lawrence Henderson jonka kir-

jaa The Church in Angola – river of many currents hyödynnetään tässä tutkimuk-

sessa. Koska Angolan suurin kristillinen ryhmä ovat roomalaiskatoliset, on kirjan 

päähuomio heissä. Kirjassaan Henderson paneutuu aluksi roomalaiskatolisen kir-

kon saapumiseen maahan ja sen tekemään lähetystyöhön ennen varsinaisen siir-

tomaakilpailun alkamista. 1800-lukua käsitellessään mukaan tulevat myös muut 

suuremmat maahan tulleiden kristillisten ryhmien kehityksen tarkasteleminen. 

Valitettavasti luterilaisille on varattu vain kahden sivun verran tilaa, ja silloinkin 

käsitellään lähinnä ensimmäisen maailmansodan maasta karkottamia saksalaisia 

lähetystyöntekijöitä ja rekisteröitymistä aikoneiden luterilaisten kirkkojen saamaa 

kielteistä päätöstä. Hendersonin tutkimus myös päättyy oman tutkimukseni alku-

vuoteen eli vuoteen 1991.   

Jaakko Lyötyn väitöskirja People’s Church – People’s Music. Contextuali-

zation of liturgical music in an African church on ollut antamassa kattavaa kuvaa 
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Angolan evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalvelus- ja hartauselämässään käyt-

tämästä musiikista. Tästä väitöskirjasta käy esille myös, että pohjoisen ja etelän 

luterilaisten välillä on mielipide-eroja kirkkomusiikkiin liittyen. Valitettavasti 

Löyttyä on näiltä osin voinut käyttää vain rajallisesti, sillä hänen tutkimuksensa 

pääpaino on 2010-luvun puolella. Merkittävämpään rooliin Löytyn tutkimus kui-

tenkin nousee siinä käytetyn Angolan evankelisluterilaisen kirkon virallisen histo-

riikin käännöksien kautta. Tämän historiikin on kirjoittanut kirkon pitkäaikainen 

johtaja Noa Ndeutapo vuonna 2005. Valitettavasti Onakudiwa ya IELA 1871–

2000 löytyy vielä pelkästään vain kwanyaman-kielisenä versiona. Halmeiden lä-

hettipariskunnan mukaan kirjasta on kuitenkin tekeillä portugalinkielinen kään-

nös.  

Angolan historian yleislähteenä olen käyttänyt Assis Malaquias kirjaa Re-

bels and Robbers – Violence in Post-Colonial Angola. Tässä tutkimuksessaan 

Malaquias on selvittänyt kuinka väkivalta on muovannut angolalaista politiikkaa 

ja kuinka sitä on käytetty politiikan työkaluna neljä vuosikymmentä kestäneen 

sisällissodan aikana. Hän antaa kattavan kuvauksen sisällissodan kehittymisestä ja 

sen osapuolista ja heidän motiiveistaan. Tämän kirjan sisältö on auttanut täyden-

tämään Suomen Lähetysseuran työntekijöiden vuosittaisia Angolan työalan vuosi-

katsausten alussa kertomia kehitystä Angolan sisällissodassa.  

Pro gradu tutkielmassani käyttämä kirkko-termin määritelmä ja sen suhde 

lähetystyöhön on rakentunut monen kirjan kautta. Merkittävään rooliin nousevat 

Risto A. Ahosen kirjoittamat Lähetys uudella vuosituhannella ja sen englannin-

kielinen versio Mission in the New Millenium. Käyttämäni määritelmä paneutuu 

pitkälti Ahosen määritelmään.  Ahosen luomaa kuvaa kirkko termin kehityksestä 

ja merkityksestä lähetystyöntekijänä on täydennetty Edinburghin 1910 järjestettyä 

protestanttista lähetyskokousta ja sen seurauksia tutkivan kirjallisuuden avulla. 

Tämän lisäksi David J. Boschin Transforming Mission -kirjan ja sitä selittävien 

tutkimukset tuovat toisen näkökulman näiden asioiden ymmärtämiselle. 

 

II Angola ja Kirkko 

2.1. Lähetystyö kirkon muokkaajana 

Vapaaehtoisten järjestämä lähetystoiminta sai alkunsa protestanttisissa maissa 

1700-luvulla. Tämä toiminta keräsi voimia ja lisää tekijöitä sekä Yhdysvaltojen 

suurista herätyksistä, Iso-Britannian evankelisesta herätyksestä sekä Keski-
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Euroopan pietismistä. Näin syntyneet järjestöt vetivät puoleensa sekä maallikkoja 

että pappeja joita kiinnosti kristinuskon vieminen vieraiden kansojen pariin ja 

uusille alueille. Vapaaehtoisten suorittamasta lähetystyöstä tuli hallitseva protes-

tanttisen lähetystyön muoto englantilaisen vuonna 1792 perustetun Baptist Mis-

sionary Society:n menestyksen johdosta.1 Toisin kuin valtiollisilta kirkoilta, näiltä 

vapaaehtoisten työpanokseen pohjautuvien järjestöjen johtokoneistolta löytyi sel-

laista joustavuutta pikaista ratkaisua vaativien tilanteiden edessä lähetystyön jol-

laista lähetystyön tekeminen muualla kuin Euroopassa tai Amerikassa edellytti.2 

Vähitellen kaiken lähetystyön tekeminen delegoitui suurilta kirkoilta näille pie-

nemmille lähetysjärjestöille.  

Eurooppalaisen kolonialismin levitessä ympäri maailmaa 1870-luvulta läh-

tien uusilla alueilla toimivat lähetyssaarnaajat joutuivat joko omasta tahdostaan tai 

tahtomattaan toimimaan osana siirtomaajärjestelmää. Kristinuskon levittämisen 

ohessa paikallista väestöä sivistettiin ylivoimaisesti parempana nähtyyn länsimai-

seen kulttuuriin lähetysjärjestöjen ylläpitämien koulujen ja sairaaloiden avulla.3 

Nopeasti levittyvän länsimaisen imperialismin myötä erityisesti Afrikkaan muo-

dostui kunkin kirkkokunnan vaikutusalueita, joiden rajat kulkivat suurin piirtein 

niiden emämaiden siirtomaarajoja myötäillen. Näitä rajoja alettiin myös käyttää 

määrittelemään kristinuskon levinneisyyttä.4 Näin ollen eri kirkot saattoivat emä-

maansa avulla, tai näiden päätöksellä, vaikeuttaa kilpailevien tunnustuskuntien 

toimintaa omalla vaikutusalueellaan.5  

Lähetystyöntekijöiden ja siirtomaaisäntien suhde ei kuitenkaan ollut aina 

täysin mutkatonta. Usein juuri lähetit olivat niitä tahoja jotka asettuivat puolusta-

maan paikallisen väestön oikeuksia siirtomaaisäntien edessä. Eräänä esimerkkinä 

tällä saralla oli itsenäisen kirkon kolme piirrettäkin määritellyt Henry Venn Hän 

osasi käyttää siirtomaiden hallintoa ja Iso-Britannian lainsäädäntöä paikallisen 

väestön olojen helpottamiseksi. Tämän kaltaisen työn lisäksi hän oli merkittävässä 

roolissa liikkeessä joka ajoi läpi lakialoitteen orjuuden kieltämiseksi Iso-

Britanniassa.6  

Toista maailmansotaa edeltävän vaiheen protestanttinen lähetys oli Boschin 

mukaan kaikkien herätysten ja pietismin alla kuitenkin perimältään valistuksen 

                                                 
1 Bevans & Schroeder 2004, 210–212 
2 Ahonen 2000, 148 
3 Bevans & Schroeder 2004, 234–235 
4 Ahonen 2006, 137, Bevans & Schroeder 2004, 232 
5 Bevans & Schroeder 2004, 214 
6 Bosch 1992, 288; Bevans & Schroeder 2004, 213 
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lapsi.7 Lähetyksen toimintaa leimasi vahva optimismi ja luottamus ihmisen indi-

viduaaliseen tukivat lähetystyöhön lähtevien halua muuttaa ympäröivää maail-

maansa.8 Edinburghin 1910 järjestettyyn maailmanlaajuiseen protestanttiseen lä-

hetyskonferenssiin osallistui noin 12 000 edustajaa 170 kirkon lähetysosastoista ja 

lähetysjärjestöistä. Näistä tosin vain pieni osa oli lähetyksen kohteena olevista 

maista. Näiden maiden natiivikirkot jäivät konferenssin asettamien taloudellisten 

kriteerien ulkopuolelle.9 Sekä katolisen että ortodoksisen kirkon edustajat puuttui-

vat kokouksesta kokonaan.10 Konferenssi keskittyi lähetyskentillä syntyneiden 

nuorien kirkkojen suhteen siihen, kuinka pystyttäisiin välttämään kristikunnan 

pirstoutuminen sekä uusien kirkkojen perustussääntöjen ja organisoimisen suosi-

tusten pohtimiseen.11  

Monet näistä Edinburghin 1910 kokouksessa nousseista kysymyksistä ovat 

edelleenkin voimassa. Kirkkojen on hyvä Teresa Okuren mukaan määritellä mitä 

ne ajattelevat lähetystyöstä, kuinka paljon koulutusta ne antavat teologiastaan jä-

senilleen ja toisaalta työntekijöilleen. Miten ne suhtautuvat toisiin kirkkoihin ja 

kirkkoon josta ovat lähtöisin.12 Tämä konferenssi nähdäänkin usein vedenjakaja 

lähetystyötutkimuksessa. Konferenssin jälkeen lähetystyössä huomio alkoi siirtyä 

takaisin kirkkoihin vapaaehtoisjärjestöistä.13 

Konferenssin aikaansaannoksena oli myös se, että vallitsevaa lähetysjärjes-

telmää alettiin miettiä uudelleen. Boschin mukaan Ronald Allen teoksessaan Mis-

sionary Methods: St Paul’s or Ours? toi esille eroja Paavalin ja 1900-luvun alun 

lähetysten välillä. Allenin teesi kiteytyy ajatukseen ”Paavali perusti kirkkoja, me 

vain lähetyksiä.”14 Paavalin seurakunnat eivät samalla tavalla olleet riippuvaisia 

lähetystyössään toisista seurakunnista kuin siihen asti oli länsimaisessa lähetys-

työssä pyritty. Samalla tavalla Antiokian seurakunnalla ei ollut määräysvaltaa 

muiden seurakuntien asioihin, toisin kuin lähetysseuroilla ja läheteillä oli 1900-

luvun alussa. Edinburghin kokous oli tullut samankaltaisiin ajatuksiin mietties-

sään kirkon ja lähetystyön suhdetta. Toisin kuin Allen, ne eivät näe samanlaista 

kiirettä itsenäistää lähetyskentällä syntyneitä kirkkoja.15 Näkemykset alkoivat 

                                                 
7 Bosch 1992, 262–263;Bevans & Schroeder 2004, 212  
8 Bevans & Schroeder 2004, 212 
9 Kerr & Ross 2009, 7-8 
10 Kerr & Ross 2009, 14; Okure 2009, 59 
11 Kerr & Ross 2009, 56 
12 Okure 2009, 59 
13 Ahonen 2006, 136 
14 Bosch 1992, 379 
15 Okure 2009, 60 
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hiljalleen muuttua lähetyksissä Ahosen mukaan merkittäväksi vedenjakajaksi 

muodostuneen Edinburghin 1910 konferenssin jälkeen. Asiaa ryhdyttiin puimaan 

Edinburghin konsiilista kehittyneen International Missionary Council:in (IMC) 

kokouksissa, ensin Jerusalemissa 1928 sekä Tambaramissa 1938. Tambaramin 

konferenssissa annettiin merkittävä lausunto, jossa todettiin että ainoastaan kirkot 

voivat välittää puhtaana eteenpäin viestiä Jeesuksesta.16 Samoissa kokouksissa 

tultiin myös johtopäätökseen, että kirkkojen tulisi myös toimia konkreettisemmin 

yhteiskuntien rakentajana. Se ei riittänyt, että kirkko olisi toiminut pelkästään 

”ambulanssina” silloin kun onnettomuus on jo sattunut.17  

Seuraava askel lähetystyön ja kirkon suhteen ongelman ratkaisuun tuli 

IMC:n Ghanan konferenssissa vuonna 1958. Tuolloin todettiin, ettei ollut enää 

todenmukaista puhua nuoremmista ja vanhemmista kirkoista.18 Koko maailma oli 

lähetyskenttänä, eivät ainoastaan ”pakana”-kansojen alueet joita oli tavallisesti 

pidetty lähetysalueina. Tämän päätöksen myötä lähetystyöntekijän rooli muuttui. 

Enää maailmalle ei lähdetty johtamaan kirkkoja vaan toisiin kirkkoihin lähdetään 

ikään kuin lähetystyöntekijän oman kirkon lähettiläinä. Tavoitteena lähetystyössä 

on saada aikaan kentällä yhteistyötä joka rikastuttaisi molempien kirkkojen elä-

mää19 niin käytännön elämässä kuin teologiassakin.20 Todellisuus on kuitenkin 

osoittautunut toisenlaiseksi. Uusien lähetysten seurauksena syntyneet kirkot ovat 

usein edelleenkin taloudellisesti riippuvaisia läntisistä yhteistyökumppaneistaan.21  

2.2. Kirkko  

Kristinuskoon on alusta lähtien kuulunut vahva yhteisöllinen elementti. Ahonen 

lainaa saksalaisen reformaattorin Martin Lutherin määritelmää sanoessaan, että 

kirkko on ”pyhien yhteyttä.”22  Kirkko on toisaalta yhteyttä Jumalan ja ihmisen 

välillä, mutta samalla siihen kuuluvat myös ihmisten suhteet toisiin ihmisiin. Näin 

ollen monet sen tarjoamista toimintamuodoista ja sakramenteista ovat yhteisölli-

siä. Oli kyseessä sitten sunnuntain pääjumalanpalvelus tai sairaanhoitotyön järjes-

täminen, on tämä kaikki tämä toiminta lähetystyötä, eli pelastuksen tarjoamista 

ihmisten ulottuville.23  

                                                 
16 Ahonen 2006, 136 
17 Bosch 1992, 356; Bevans & Schroeder 2004, 257 
18 Bosch 1992, 379 
19 Bosch 1992, 380 
20 Bosch 1992, 456 
21 Bosch 1992, 380–381  
22 Ahonen 2000, 154 
23 Ahonen 2000, 144, 154, 156; Bevans & Schroeder 2004, 319 
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Nikean kirkolliskokouksen määritelmästä kirkosta tämä seikka tulee esille 

erityisen selvänä. Kirkko on yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen. Nämä neljä koh-

taa ovat mitä kirkon tulisi olla, mutta samalla niihin kiteytyy myös kirkkojen suu-

rimmat haasteet.24 Kirkkojen olemassaolo on tasapainoilua näiden neljän ääripään 

välillä: Kuinka sovittaa yhteen toisistaan hyvinkin erilaisia tavoitteita? Kuinka 

paljon painotetaan kirkon omia paikallisia perinteitä ja käytäntöjä ja kuinka paljon 

huomiota saavat universaalit kristilliset opit? Ensimmäistä liialti painotettaessa 

kysymykseksi tulee onko kyseessä enää kristillinen kirkko, jos yhteydet kristilli-

siin juuriin on katkaistu? Jälkimmäistä painotettaessa puolestaan juuret paikallisen 

väestön keskuuteen jäävät tekemättä ja kirkko kuivuu pois.25  

Kirkon tehtävä kuitenkin on Kristuksen muiston vieminen eteenpäin. Sekä 

Ahonen että Bosch painottavat, ettei tämä tarkoita sitä, että tämä sanoma säilöttäi-

siin jonnekin talteen jossa se ei voisi korruptoitua. Sanoman pitää olla esillä ja sitä 

pitää soveltaa kyseiseen aikaan ja paikkaan relevantiksi aina uudelleen ja uudel-

leen.26 Tämän sanoman värittymistä on tapahtunut aina, kun kristinusko on siirty-

nyt yhdestä makrokulttuurista toiseen. Se muutti muotoaan siirtyessään Rooman 

latinalaisesta maailmasta germaaniheimojen maailmaan. Näissä kohtaamisissa 

kristinusko ja paikallinen kulttuuri ovat kohdanneet toisensa ja tämä kohtaaminen 

on saanut aikaan muutosta ja uudistumista kulttuurissa uusien kristillisten arvojen 

pohjalta.27   

2.3. Angola 

Tämän tutkimuksen aiheen historiallisten taustojen ymmärtämiseksi on syytä 

aluksi tarkastella lähemmin Angolaa. Tutkimukseni ajankohtana 1990-luvun alus-

sa se oli noin 9,2 miljoonan asukkaan valtio28 eteläisessä Afrikassa. Maa on pinta-

alaltaan tutkimukseni ajankohtana kuten vieläkin vuonna 2015 1 246 700 km2.29  

Kuten myös monissa muissakin Afrikan valtioissa, on Portugalin entisen 

siirtomaa-alueen Angolan rajojen sisälle jäänyt monia eri heimoja ja etnisiä ryh-

miä. Maan kolme suurinta etnistä ryhmittymää ovat Bakongot (15 % kansasta), 

Mbundut (25 % kansasta) sekä Ovimbundut (35–40 % kansasta). Näiden kolmen 

                                                 
24 Ahonen 2006, 143 
25 Ahonen 2006, 144 
26 Bosch 1992, 456; Ahonen 2006, 144 
27 Bosch 1992, 453–455 
28 Facta 2001 (1990), 198 
29 Simojoki 2007, 195 
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lisäksi on vielä muitakin pienempiä heimo- ja mulattiryhmittymiä.30 Tämä etninen 

moninaisuus on myös syynä sille, miksi Angolassa puhutaan useita eri heimokie-

liä ja murteita yleisenä asiointikielenä toimivan portugalin lisäksi.31 

Luonnonvaroiltaan Angola on rikas maa. Malaquiaksen mukaan ennen sisäl-

lissodan puhkeamista 1975, maan katsottiin olevan yksi eteläisen Afrikan nouse-

vista tähdistä. Maa on monin paikoin hedelmällistä ja viljelykelpoista. Angolalla 

on myös käytössään merkittävät vesivarannot, joista riittää sekä kasteluvedeksi 

että sähköntuotantoon. Angola on paitsi rikkaan metallivarannot, myös sen sijainti 

yhdellä Afrikan geologisesti rikkaimmista alueista on taannut sille merkittävät 

öljyvarannot. Se tuottaa toiseksi eniten öljyä Saharan eteläpuoleisen Afrikan mais-

ta. Öljyn lisäksi keskeiseen asemaan nousevat myös Angolan timantti varannot, 

jotka ovat yhdet Afrikan suurimmista. Tämä geologinen rikkaus on löytänyt tiensä 

myös maan nimeen Angolaan. Se on saanut nimensä Luanda-Malanje akselilla 

sijainneesta heimopoliittisesta kokonaisuudesta, jota maahan pysyvämmin 1500-

luvulla tulleet portugalilaiset nimittivät Ngolan kuningaskunnaksi. Tämä nimitys 

puolestaan tulee kimbundun-kielisestä sanasta jingola. Jingola oli pieni raudanpa-

lanen jota käytettiin heimon parissa merkitsemään poliittista auktoriteettia.32 

2.4. Angolan historia  

Ensimmäiset portugalilaiset saapuivat Kongo-joen seudulle vuonna 1483 etsies-

sään merireittiä Aasiaan. Jo tuolloin nykyisen Angolan alueella vaikutti kolme 

poliittista kokonaisuutta: Kongon, Ndongon kuningaskunnat sekä muutamat 

Ovimbundu heimon kuningaskunnista.33 Paulo Dias de Novais perusti ensimmäi-

sen portugalilaissiirtokunnan Luandaan vuonna 1575 joka oli Ndongon kuningas-

kunnan alueella. Pian portugalilaiset ryhtyivätkin nimittämään kyseistä kuningas-

kuntaa omakseen. He ujuttivat valtansa alueella vähitellen, viimeisimmät alueet 

liitettiin Angolaan vasta 1920-luvulla. Portugalilaisten onnistui vähitellen orja-

kaupan kautta horjuttamaan paikallisten kuninkaiden valtaa, jolloin heidän oli 

helppo ottaa haltuunsa näiden kuningaskuntien maat yksi kerrallaan.34 Orjakaupan 

lakkauttamisen myötä vuoden 1870 jälkeen orjien ostamisen sijasta tiukemmin 

Portugaliin integroidussa Angolassa alettiin 1950-luvulta lähtien kasvattaa erilai-

sia rahakasveja kuten kahvia, palmuöljyä ja maissia. Tuolloin Portugali myös in-

                                                 
30 Malaquias 2007,23,25 
31 Angolan työalan vuosikatsaus 1996 
32 Henderson 1992, 5; Malaquias 2007, 14 
33 Malaquias 2007, 24 
34 Malaquias 2007, 27–29 
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vestoi vahvasti siirtomaansa infrastruktuuriin: maan halki rakennettiin junarata 

sekä monipuolinen tieverkosto.35 Suoranaisen orjuuttamisen sijaan paikallista vä-

estöä pakko värvättiin töihin plantaaseille. 

Portugalin siirtomaissaan omaksuma apartheid-järjestelmä aktivoi vastarin-

taryhmittymiä myös Angolassa. Tosin toisin kuin Portugalin muissa siirtomaissa 

Guinea-Bissaussa sekä Mosambikissa, nämä ryhmät eivät koskaan saaneet muo-

dostettua yhtä rintamaa.36 Lontoon King’s Collagen Afrikan opintojen professori 

Patrick Chabalin mukaan ryhmien hajanaisuus johtui Angolan geologisista rik-

kauksista. Toisin kuin Portugalin muissa entisissä Afrikan siirtomaissa, Angolassa 

ei tarvinnut näiden rikkauksien hyödyntämiseksi tehdä yhtä paljon työtä. Maan 

itsenäistyessä voittajan olisi ollut helppo kerätä voitot näistä rikkauksista.37 Vasta-

rintatyhmät ajautuivat taistelemaan keskenään lähes yhtä paljon kuin portugali-

laisten joukkojen kanssa. Jopa ryhmien sisällä oli jännitteitä ja erimielisyyksiä 

tavoitteista ja siitä miten hallinto tulisi järjestää itsenäisyyden jälkeen. Tästä esi-

merkkinä Frente Nacional de Libertação de Angola eli FNLA:sta erosi vuonna 

1966 Jonas Savimbin johtama ryhmittymä omaksi liikkeekseen, União Nacional 

para a Independência Total de Angola eli UNITA:ksi.38 Kaikki kolme liikettä 

aloittivat toimintansa enemmän tai vähemmän yleisangolalaisina liikkeinä, mutta 

vakiintuivat nopeasti edustamaan joitain etnisiä ryhmiä. MPLA, Movimento Popu-

lar de Libertação de Angola, esimerkiksi muodostui 1950-luvulla kattojärjestönä 

angolalaisten opiskelijoiden keskuudessa syntyneille antikolonialistisille liikkeille, 

mutta muuttui pian 1960-luvun uudistuksissa asemansa menettäneiden mulatti-

sukujen ja portugalilaistuneiden angolalaisten mahtisukujen johtamaksi ryhmitty-

mäksi.39    

Portugalilaiset luovuttivat vallan angolalaisille virallisesti 10. marraskuuta 

1975. Maa oli siitä lähtien sisällissodassa aina vuoteen 2002, jolloin Jonas Sa-

vinmbi kuoli hallituksen joukkojen luoteihin.40 Pääkaupunkia Luandaa kuubalai-

sine vahvistuksineen hallinnut MPLA julistautui seuraavana päivänä maan viral-

liseksi hallitukseksi. Tämä ei kuitenkaan ollut selvää, sillä Neuvostoliitto, Kiina ja 

USA asettuivat kukin tukemaan taloudellisesti yhtä Angolan kolmesta ryhmitty-

                                                 
35 Malaquias 2007, 16 
36 Malaquias 2007,39, 66 
37 Chabal 2007, 7-8 
38 Malaquias 2007,39, 66 
39 Malaquias 2007, 50–51, 53 
40 Chabal 2007, 1 
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mästä.41 Siinä missä kansa juhli maan itsenäisyyttä entisestä siirtomaaisännästä 

Portugalista, ottivat näiden kolmen ryhmittymän armeijat yhteen. Muutaman kuu-

kauden kestäneiden taisteluiden jälkeen MPLA:n joukot löivät sekä UNITA:n että 

FNLA:n ja näiden liittolaisten joukot.42 Vuoteen 1978 mennessä MPLA oli va-

kiinnuttanut valtansa maan strategisissa kohteissa, eli kaupungeissa ja tuotantolai-

toksilla. Maaseutu kuitenkin oli pitkälti FNLA:n ja UNITA:n sissien vallassa.43 

Vuonna 1980 Etelä-Afrikka hyökkäsi Angolaan tuhotakseen namibialaisten vasta-

rintaliikkeiden SWAPO:n harjoitusleirit Angolan puolella. Samalla Etelä-Afrikka 

vahvisti myös tukemansa UNITA:n asemia estääkseen kommunismin leviämisen 

ympäristössään. Angolan virallisilta joukoilta kaapatut aseet annettiin UNITA:n 

taistelijoille ja vallatut alueet kyseisen organisaation kontrolliin.44  

Poliittisen järjestelmän toimimattomuuden takia vuodesta 1985 eteenpäin 

MPLA ryhtyi muokkaamaan hallintoaan. Tuohon vuoteen asti Angolassa oli val-

linnut lähes klassinen sosialistinen valtajärjestelmä. Yhden puolueen valta oli 

varmistettu perustuslailla. Näin ollen myös tuomioistuimet olivat puoleen jäsenten 

hallussa joka johti kaksinaismoraaliin ja syrjintään. Poliittinen vastuu ja valtapai-

kat oli annettu puolueen poliittisen osaston vankkumattomille kannattajille. Kirk-

koja lukuun ottamatta maassa ei saanut olla muita kuin puolueen ylläpitämiä jär-

jestöjä. Tällaiseen poliittinen hegemonian kautta valtaeliitti takasi itselleen myös 

ekonomisen mahtiaseman.45 Alusta lähtien Angolan kommunismia kuitenkin oli-

vat muovanneet vahvasti sekä öljymarkkinat että vahvasti kansainvälistynyt sisäl-

lissota. Sisällissodan takia vahvasti polarisoitunut yhteiskunta pakotti kansalaiset 

valitsemaan puolensa eri oman yhteiskuntajärjestyksen omaavien osapuolten välil-

lä, saadakseen edes nimellisen suojeluksen toisten ryhmien väkivallalta tai vält-

tääkseen nälkäkuoleman.46 Nämä tekijät selittävät myös sen, miksi MPLA saattoi 

nauttia laajaa kansansuosiota ja silti sulkea poliittisesti ulkopuolelleen suurimman 

osan väestöstä sekä jättää maaseutujen asukkaat selviytymään lähes itsekseen 

UNITA:n sisseistä.    

Angolan kirkkojen historiaa tutkinut Lawrence Henderson esittää kirjassaan 

että kirkoista muodostui MPLA:lle harmillinen kilpailija ja kritisoija.47 Maan it-

                                                 
41 Czernik & Grohs 1983, 65; Henderson 1992, 349–351; Malaquias 

2007,38–39 
42 Malaquias 2007, 39 
43 Czernik & Grohs 1983, 70–72; Malaquias 2007, 39 
44 Malaquias 2007, 39–40 
45 Messiant 2007, 95–96 
46 Messiant 2007, 96 
47 Henderson 1992, 352 
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senäistyessä vuonna 1975 erilaiset kirkolliset yhteisöt olivat ainoita siviiliorgani-

saatioita jotka toimivat edes jollain tavalla Angolan sekasortoisessa tilassa. Kirk-

kojen kannalta tämä 1985 alkaen tapahtunut muutos näkyi vapaampana ilmapiiri-

nä. Vaikka kirkot, toisin kuin muut jonkun muun kuin MPLA – puolueen vapaa-

ehtoisjärjestöt, eivät olleet koskaan kiellettyjä sosialistisessa Angolassa, ei valtio 

suhtautunut niihin kovinkaan myötämielisesti.48 Kristillisillä kirkoilla oli pelkona, 

että MPLA muuttaisi suhtautumistaan enemmän Neuvostoliiton esimerkin mu-

kaiseksi ja kieltäisi kirkkojen toiminnan kokonaan maassa. Tällä jännityksellä, 

yhdistettynä meneillään olevaan sisällissotaan näyttää olleen eri kirkkokuntia lä-

hentävä vaikutus. Protestanttiset kirkot olivat muodostaneet jo ennen Angolan 

itsenäistymistä vuonna 1974 yhteistyöjärjestön äänenkannattajakseen AEA:n eli 

Associaçáo de Evangélicos de Angolan. Tämä aluksi kuuden kirkon kokoinen 

protestanttinen kirkko oli syntynyt vastalauseena portugalilaisten protestanttisia 

kirkkoja vastaan asettamien pakotteisiin. AEA julkaisi ensitöikseen doktriinisen 

julkilausuman, jonka se odotti jäsenkirkkojensa tunnustavan.49 Angolan evanke-

lisluterilainen kirkko liittyi tähän järjestöön. Toinen tunnustuksellisesti avoimem-

pi yhteistyöjärjestö perustettiin maahan vuonna 1977. Sen nimeksi tuli Conselho 

de Ingrejas Cristãs em Angola (CICA). Yhteensä nämä kaksi järjestöä edustivat 

noin 80 % Angolan protestanttisista kirkoista.50 

2.5. Luterilaisuus Angolassa 

Arkistomateriaalissa Angolan luterilaisesta kirkosta vuoden 1991 jälkeen käyte-

tään kahdenlaisia lyhenteitä. Yleisempi niistä on kirkon nimen portugalinkielises-

tä versiosta, Ingreja Evangelica Luterana de Angola, lyhennetty versio IELA ja 

toinen puolestaan kirkon nimen englanninkielisestä nimestä The Evangelical Lut-

heran Church of Angola tuleva ELCA. Tämän jälkimmäisen lyhenteen käyttö on 

todennäköisesti jätetty vähemmälle koska sama lyhenne on käytössä myös Ame-

rikan evankelisluterilaisella kirkolla. Ennen kirkon itsenäistymistä lähdemateriaa-

lissa esiintyvät etelän luterilaisuuden itsestään käyttämä nimi IELSA Ingreja 

Evangelica Luterana do Sul de Angola eli Etelä-Angolan evankelisluterilainen 

kirkko ja pohjoisen IECLA Igreja Evangelica de Confissao Luterana em Angola 

eli Angolan tunnustuksellinen evankelisluterilainen kirkko. 

                                                 
48 Angolan työkentän lähetin Ritva Marttalan vuosiraportti 1984; Malaquias 2007, 183 
49 Henderson 1992, 391–392 
50 Henderson 1992, 393–394 
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Angolan luterilainen kirkko syntyi virallisesti marraskuun 29. päivänä 

vuonna 1991.51 Sen juuret maassa ovat kuitenkin vuosikymmeniä ennen tuota 

hetkeä. Ensimmäiset Angolassa kastetut luterilaiset sitten ensimmäistä maailman-

sotaa edeltävää aikaa kastettiin vuonna 1955.52 Ensimmäiset pysyvämmät luteri-

laiset seurakunnat puolestaan oli perustettu maahan vuonna 1957.53  

Ennen 1950-lukua maahan oli tehty luterilaista lähetystyötä ennen ensim-

mäistä maailmansotaa saksalaisten ja suomalaisten toimesta.54 Tämän sodan jäl-

keen tosin nämä länsimaiset lähetystyöntekijät joutuivat lähtemään Angolasta, 

mutta toisen kerran suomalaiset lähetit tulivat maahan vuonna 1938. Lähetysseu-

ran pyrkimyksenä oli tuolloin päästä jatkamaan työtä entisellä lähetysalueellaan 

etelässä. Tämä ei kuitenkaan käynyt portugalilaisille siirtomaaisännille, vaan 

suomalaisille tarjottiin työkenttää kaukaa Angolan pohjoisosasta, noin 700km 

päästä suomalaisten suunnittelemasta alueesta.55  Matti Peltola esittää Suomen 

Lähetysseuran 100-vuotisjuhlakirjassa tämän 1930-luvun kielteisen päätöksen 

erääksi syyksi politiikkaa. Portugali oli ensimmäisen maailmansodan lopussa ja-

kanut Saksan siirtomaat eteläisessä Afrikassa ympärysvaltojen kanssa. Näiden 

Saksan läntisen Afrikan siirtomaan pohjoisosat muodostivat Portugalin Angolan 

eteläisimmät provinssit. Luterilaisuus nähtiin saksalaisena kirkkona ja näin ollen 

mahdollisesti vihamielisten saksalaisten työkaluna horjuttaa portugalilaisten val-

taa kyseisillä alueilla. Suomen lähetysseuran lähetit puolestaan nähtiin mahdolli-

sen vihollisen agentteina.56 Kuitenkin todennäköisempänä syynä Peltosen pitää 

portugalilaisten pyrkimystä sivistää paikallista väestöä.57 Tähän sivistämiseen 

kuului portugalilaisen kristillisyyden, katolilaisuuden, juurruttaminen kantaväes-

töön.58  

Tuure Vapaavuoren ja Matti Peltolan perheineen onnistui rakentaa toimivat 

suhteet sveitsiläiseen yleiskristilliseen lähetysjärjestöön Mission Philafricaine en 

Angolaan. Suursodan syttyminen esti näiden lähettien kotiinpaluun vuonna 1939, 

mutta Angolaan jumiin jääneille lähetystyöntekijöille järjestyi töitä edellä maini-

tun lähetysjärjestön palveluksessa toisen maailmansodan ajaksi.59  1940-luvun 

                                                 
51 Ndeutapon kiitoskirje yhteistyökumppaneille 16.12.1991; Löytty 2012, 139 
52 Saario 2004, 12 
53 Yhteistyösopimuksen vedos 1992 
54 Namunyekwan kirje 24.9.1993; Peltola 1957, 250 
55 Peltola 1957, 250 
56 Peltola 1957, 251 
57 Peltola 1957, 250–251 
58 Peltola 1957, 251; Malaquias 2007, 31–32 
59 Peltola 1957, 251–252; Lähetyssanomat 2/92, 1/93 
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lähettien työn ansiosta Suomen lähetysseuran sponsoroimille läheteille avautuivat 

mahdollisuudet toimia maassa uudelleen 1970-luvulla.60 Suomen lähetysseura ei 

vielä tuolloinkaan päässyt maahan itsenäisenä toimijana vaan sen sponsoroimat 

lähetystyöntekijät saatiin Angolaan sveitsiläisen lähetysjärjestön kautta.61 

1972 Angolassa toimivan luterilaisen yhteisön pariin lähetettiin Halmeiden 

perheen lisäksi myös Anni Väisälä. Oli kuitenkin pitkään epävarmaa, pääsisivätkö 

lähetit toimimaan maassa.62 1960- ja 1970 – luvuilla Portugalin hallinto taisteli 

maan vapauttamista haluevien sissiryhmien kanssa sekä pyrkimyksessään liittää 

”merentakaiset provinssinsa” tiukemmin emämaansa yhteyteen. Tämä synnytti 

luterilaisenkin kirkon sisälle niin sanotun kaksinaisen organisaatiosysteemin, kun 

julkaistavat tekstit oli kirjoitettava sekä kwanyamaksi että portugaliksi. 

Se näkyi monessa asiassa silloin kun Angola ei vielä ollut itsenäistynyt. Esi-

merkiksi piti ryhtyä laittamaan käytännön jutuissa kaikki asiat niin kuin kak-

sikielisiksi. Namibiassa siellä kielihän on yhteinen, siis Namibian ambokielet 

eri variaatioineen. Mutta Angolassa kaikilta vaadittiin, silloin kun se oli vielä 

portugalinalainen, että kaikki tekstit piti olla myös portugaliksi.63   

 

Angolan itsenäistyminen ja samaan aikaan syttynyt sisällissota kuitenkin ra-

joittivat länsimaisten lähettien mahdollisuuksia toimia maassa. Työmahdollisuu-

det huononivat entisestään kun Etelä-Afrikka hyökkäsi Angolaan tukemaan UNI-

TA:n sissejä maata hallitsevaa MPLA puolueen marxilaista hallitusta vastaan. 

Halmeiden perhe poistui maasta vuonna 1982. Viimeiset suomalaiset lähetystyön-

tekijät toimivat Lubangon kaupunkiin syntyneen luterilaisen pakolaisseurakunnan 

parissa. Vuonna 1986 Angolan valtio kehotti ulkomaisia työntekijöitä poistumaan 

maasta pahentuneen turvallisuustilanteen takia. Tuolloin maasta lähti myös vii-

meinen suomalainen lähetystyöntekijä, vuoden yksinään työskennellyt Ritva 

Marttala.64 

Länsimaisia lähettejä tärkeämpään rooliin luterilaisuuden vakiinnuttajina 

Angolassa nousivat maan etelänaapurista kotoisin olevat namibialaiset sekä syn-

typeräiset angolalaiset lähetit, jotka olivat tuoneet sitä maan eteläosien asukkaiden 

pariin vakituisemmin jo 1930-luvulta lähtien.65 Tätäkin aiemmin nämä Ambo-

maalta tulevat lähetit olivat yrittäneet. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen mo-

                                                 
60 Saario 2004, 11,13 
61 Saario 2004, 28 
62 Saario 2004, 7-9 
63 Halmeet haastattelu 2014 
64 Marttala haastattelu 2014; Angolan työalan vuosikertomus 1986 
65 Yhteistyösopimuksen vedos 1992; Erikssonin raportti; Namunyekwan kirje 

24.9.1993 
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net luterilaisista pakenivat portugalilaiset valtaamilta alueilta etelään. 1920-luvulla 

useat portugalilaisten hallitsemille alueille lähetystyöhön lähteneet ambomaalaiset 

joutuivat joko pakkotyöhön tai pääsivät hengestään.66 Näistä historiallisista ja 

maantieteellisistä syistä on melko selvää, miksi ennen 1980-lukua luterilaiset seu-

rakunnat olivat keskittyneet pääasiassa maan eteläosiin, Lubangon ja Shangalala-

lan ympärille. Kuten lähdemateriaalista on käynyt ilmi alkuvaiheessa Angolan 

luterilaiset papit kävivät hakemassa opintonsa Namibian puolelta. Näistä samoista 

syistä Angolan seurakunnat ovat joutuneet olemaan autonomisia Namibian emä-

kirkosta. 1980-luvun eteläafrikkalaismiehitys, sekä UNITA:n sissisota on pakot-

tanut Angolan kirkon kasvamaan ja toimimaan itsenäisenä yksikkönään.  

Luterilaisen yhteisön tärkeäksi nimeksi lähteistä nousee Noa Ndeutapo. 

Ndeutapon vanhempien juuret olivat Angolasta, mutta Ndeutapo oli itse syntynyt 

ja kasvanut Ambomaalla. 1964 hän muutti Angolaan toimimaan pappina kasva-

valle luterilaiselle yhteisölle. Luterilainen yhteisö oli vuonna 1965 hankkinut 

maaomaisuutta Shangalalan mäeltä ja rakentanut sinne kirkon. Ndeutapo asettui 

asumaan Shangalalaan ja piti aluksi jumalanpalvelusten ohella myös koulua. Por-

tugalilaisen siirtomaahallinnon asenteet protestanttisia lähetyskirkkoja kohtaan 

kiristyivät sissiliikkeiden synnyn myötä 1967. Protestanttisia lähetystyöntekijöitä 

karkotettiin maasta ja kirkkojen toiminta vaikeutui huomattavasti.67 Luterilaiselta 

kirkkoa kiellettiin pitämästä jumalanpalveluksia sekä koulua. Tätä käskyä uhman-

nut Noa Ndeutapo luterilaisen yhteisön johtohahmona vangittiin ja hän istuikin 

puoli vuotta vankilassa.68 Angolan itsenäistyttyä omaksi valtiokseen, Namibian 

kirkon kirkolliskokous päätti asettaa Ndeutapon vuonna 1977 Angolan seurakun-

tien johtajaksi. Angola pysyi edelleen äitikirkon näkökulmasta lähetyskenttänä. 

Angolan luterilaiset seurakunnat alkoivat kuitenkin käyttää itsestään IELSA – 

nimeä.69  Seurakunnat myös järjestyivät ensimmäistä kertaa myös kirkollisella 

tasolla, kuten tutkijan haltuun päätynyt IELSA:n vuoden 1985 säännöstö osoit-

taa.70 

Angolan monikymmenvuotisen sisällissodan aikana myös maan pohjois-

osiin oli syntynyt muutamia luterilaisia seurakuntia 1980-luvulla. Näiden Luan-

dan, Cabindan ja Huambon seurakuntien muodostumiseen oli vaikuttanut merkit-

tävästi eräs herätyskokemus. Lähdemateriaalin perusteella Paulo Sambo on juuri 

                                                 
66 Peltola 1957 248–249; Saario 2004 11–13; Löytty 2012, 138 
67 Saario 2004, 12–13; Halmeet haastattelu 2014 
68 Tervonen 2009 359–360 
69 Löytty 2012, 138 
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se henkilö, joka toi mukanaan sen Angolan pohjoisnaapurista Zairesta eli nykyi-

sestä Kongon Demokraattisesta Tasavallasta. Sambo oli paennut Angolan it-

senäistymisen aikaansaamia taisteluita Zaireen. Siellä hänen poikansa oli sairastu-

nut pahoin. Kun kaikesta lääketieteellisestä hoidosta ei ollut ollut apua lapselle, 

kehottivat Sambon ystävät kääntymään erään paikallisen luterilaisen seurakunnan 

pastorin puoleen joka oli aikaisemminkin rukoilemalla parantanut sairaita. Ystä-

viensä painostuksesta Sambo vei sairaan lapsensa tapaamaan tuota pastoria, joka 

sitten rukoili lapsen puolesta. Sairas lapsi parantui. Angolaan palattuaan vuonna 

1970-luvun lopussa Sambo jatkoi sairaiden puolesta rukoilemista.71 Hän erosi 

katolisesta kirkosta ja kääntyi luterilaisuuteen ja hän perusti vuonna 1979 ensim-

mäisen luterilaisen seurakunnan Cabindan kaupunkiin ja myöhemmin vuonna 

1987 toinen seurakunta perustettiin Angolan pääkaupunkiin Luandaan.72 

Vaikkakin seurakuntien onnistui rakentaa suhteita toisiin luterilaisiin kirk-

koihin, kerrotaan lähdemateriaalissa niin lähetystyöntekijöiden että IELA:n työn-

tekijöiden kautta, että pohjoisen pappien yleinen tietoisuus luterilaisista opeista jäi 

vähäiseksi.73 IELSA:n ja IECLA:n ensikohtaamisesta Lubangon kaupungissa jou-

lukuun alussa vuonna 198474 Ritva Marttala kertoo: 

Vuonna -85 ennen kuin lähdin Suomeen, ni Titus (Namunyekwa) oli Luban-

gossa ja sinne tuli kaksi miestä Pohjois-Angolasta, ko he aikoivat perustaa lu-

terilaisen kirkon ja he meni ministeriöön ni siellä sanottiin että täällä on jo 

yksi luterilainen kirkko jo, ni ei toista ennään anneta perustamislupaa, että 

menkää etelään. Ja ne tuli, ja siellä me sitten juteltiin heidän kanssaan ja 

määkin kysyin että kirjoitakaa paperille mikä on teidän uskonne perusta, ja 

todettiin että se ei ole luterilaisen tunnustuksen mukaista.75  

 

III.  Itsenäisyyden ensiaskeleet  

3.1. Kirkko itsenäistyy 

Vuosi 1991 tapahtunut itsenäistyminen ja kolme vuotta myöhemmin tapahtunut 

liitos pohjoisen-Angolan sisarkirkon kanssa ovat vain muutamia merkittäviä ta-

pahtumia Angolan evankelisluterilaisen kirkon itsenäisyyden alkutaipaleella. 

Vuonna 1991 irtosi myös samalla äitikirkostaan Namibian evankelisluterilaisesta 

kirkosta. Tämä prosessi ei ollut yksinkertainen tapahtuma vaan se vaati pitkällisiä 

valmisteluja ja tarkkaa suunnittelua. Angolan ja Namibian luterilaisten kirkkojen 

                                                 
71 Saario 2004, 166–167; Halmeet haastattelu 2014  
72 Löytty 2012, 139 
73 Namunyekwan kirje 9.12.1994; Angolan Työalan vuosikatsaus 1995 
74 Angolan työkentän lähetin Ritva Marttalan vuosiraportti 1984 
75 Marttala haastattelu 2014 
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lisäksi mukaan tähän prosessiin tulivat Suomen lähetysseura ja Luterilainen maa-

ilmanliitto.   

Itsenäistymisprosessin juuret löytyvät 1980-luvulta. Sekä etelän IELSA että 

pohjoisen IECLA olivat kumpikin yrittäneet hakea virallisesti tunnustetun kirkko-

kunnan asemaa vuonna 1984 kun Angolan valtio oli vaatinut vuodesta 1980 alka-

en kaikkia uskonnollisia yhteisöjä rekisteröitymään.76 Kirjeenvaihdosta ja lähet-

tien vuosikertomuksista syntyneen kuvan perusteella vaikuttaa siltä, että Angolan 

valtio myönsi verovapauksia virallisesti hyväksyttyjen kirkkojen kehitysprojek-

teille. Kummankaan luterilaisen yhteisön hakemus ei vielä tuolloin mennyt läpi. 

Angolan kirkkokuntien rekisteröimisestä vastaavien viranomaisten mielestä luteri-

laisten kirkkojen jäsenmäärät eivät olleet riittäviä, jotta kumpaakaan luterilaista 

kirkkoa olisi voitu rekisteröidä. Sen rekisteröinti prosessia valvonut valtion vir-

kamies tohtori Lisboa Santo saattoi nämä kaksi yhteisöä puheyhteyteen ja kehotti-

vat niitä neuvottelemaan yhdistymisestä.77 Tässä valtion välittämässä ratkaisussa 

kahdesta yhteisöstä vanhempaa etelän IELSA:a kehotettiin vaihtamaan nimeään 

sellaiseksi että se kattaisi koko maan. IELSA:n kirkolliskokous päätti hyväksyä 

tämän ehdotuksen ja vaihtoi nimensä Angolan evankelisluterilaiseksi kirkoksi78 

sen sijaan että olisi hukannut mahdollisuuden tulla virallisesti hyväksytyksi kir-

koksi. Tämä uusi nimi otettiin käyttöön virallisesti loppuvuodesta 1989.79 Vuosina 

1984–1985 käydyissä neuvotteluissa kumpikin luterilainen yhteisö sopi myös, että 

IECLA liittyisi nimensä vaihtaneeseen IELSA:an noin kymmenen vuoden siirty-

mäkauden jälkeen vuonna 1994.80   

Angolan kirkon edustajat tapasivat itsenäistymiskysymyksensä tiimoilta 

Namibian emäkirkon ja Luterilaisen maailmanliiton edustajia Shangalalassa 10.–

14.12.1990.  Nimensä muuttaneen IELA:n edustajat kokoontuivat ensimmäistä 

kertaa 21.–26. tammikuuta 1991 keskustelemaan kirkon perustussäännön järjes-

tämisestä sekä kirkon johtamisen järjestämisestä.81  Suomen lähetysseuran edusta-

jat tulivat pian mukaan Angolan evankelisluterilaisen kirkon itsenäistymisneuvot-

teluihin. Tämä nopean reagoinnin mahdollisti olennaisesti se, että Lähetysseuralla 

oli edustajansa paikalla rajan eteläpuolella Namibiassa. Ensimmäisenä suomalai-

                                                 
76 Angolan työkentän lähetin Ritva Marttalan vuosiraportti 1984; Henderson 1991, 389; Löytty 

2012, 139; Halmeet haastattelu 2014, Marttala haastattelu 2014 
77 Nteutabo-Smedjebacka kirje 1989, Hendesson 1991, 390, 401–402; Löytty 2012, 139 
78 Portugaliksi Ingrija Evangelica Luterana de Angola josta myös tässä työssä esiintyvä lyhenne 

IELA tulee. 
79 Nteutabo-Smedjebacka kirje 1989 
80 Titus Namunyekwan kirkkojen yhdistymistä koskeva tiedonanto  
81 Löytty 2012, 139 



 19 

sena avustusjärjestönä angolalaisia kävi tapaamassa Suomen kirkon ulkomaan-

avun edustajat IELA:n 19.9–22.9.1991. Samalla kertaa myös Luterilaisen maail-

manliiton edustajat vierailivat toistamiseen Shangalalassa.82 Lähetysseuran lähe-

tystoimikunnan kokouspöytäkirjojen perusteella ensimmäisellä kertaa Lähetysseu-

raa olivat edustamassa IELA:n ylimääräisen kirkolliskokouksen 26.–29.11.199183 

yhteydessä Namibian alueen yhdyssihteeri Ulla Nenonen ja projektikoordinaattori 

Olle Eriksson.84  Tässä kokouksessa kolmen tahon; IELA, SLS ja ELCIN; edusta-

jat kokoontuivat suunnittelemaan kirkon itsenäistymistä Namibian Oniipassa.. 

Ulkomaan osaston johtaja Seikku Paunonen ja Afrikan-työn sihteeri Pauli Lauk-

kanen osallistuivat kirkon toiminnan suunnittelukokoukseen 3.-11.12.1991 kirkon 

varsinaisen kirkolliskokouksen yhteydessä.85 Näiden keskustelujen tuloksena 

Suomen Lähetysseuran, ELCIN:in ja IELA:n välille muodostettiin ns. kolmikanta 

sopimus, jota selvitän tarkemmin myöhemmin. Toisaalta IELA sai myös Luteri-

laisen maailmanliiton tuen itsenäisyytensä alkutaipaleelle.  

ELCIN:in piispa Kleopas Dumeni julisti IELA:n täydellisen itsenäisyyden 

27. marraskuuta 1991.86 Itsenäistyneen Angolan evankelisluterilaisen kirkon en-

simmäiseksi johtajaksi valittiin siihen asti ELCIN:in Angolan lähetysalueiden 

seurakuntien johtajana toiminut pastori Noa Ndeutapo.87 Uuden evankelisluterilai-

sen kirkon pääsihteeriksi kirkkohallitus valitsi pastori Titus Namunyekwan. Hä-

nestä muodostui tärkeä henkilö kirkon ulkomaansuhteiden ylläpitäjänä. Myös 

Namunyekwan juuret ovat Namibiassa. Hän syntyi vuonna 1938 uskonnolliseen 

perheeseen Pohjois-Namibian Engelassa. Perheen pojista kolmesta tuli myöhem-

min pappeja. Namunyekwa kouluttautui opettajaksi Ongvedinan koulussa, joka 

myös sijaitsee Namibiassa.88 Opintojensa jälkeen hän oli ilmoittautunut Lähetys-

seuran ja Namibian luterilaisen kirkon yhteistyökokeiluun tekemään lähetystyötä 

Senegalissa. Namunyekwaa ei kuitenkaan valittu mukaan tuohon projektiin, vaan 

sen sijaan hänet päätettiin lähettää Angolaan vuonna 1975.89 Hänestä tuli samana 

vuonna perustetun Shangalalan raamattuopiston ensimmäinen rehtori. 1980-luvun 

alussa Namunyekwa sai luvan Angolan marxilaiselta hallitukselta lähteä opiske-

                                                 
82 Ndeutapon kiitoskirje yhteistyökumppaneille 16.12.1991  
83 Ulkomaisen työn osaston kokous 10.9.1991; Löytty 2012, 139 
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88 Lähetyssanomat 5/93 
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lemaan Tansanian Makumiran pappisseminaariin. Rahat tähän opiskeluun järjes-

tyivät Suomen Lähetysseuran stipendillä.90 Saatuaan tuon suoritettua loppuun 

pappistutkinnon Namunyekwa vuonna 1984 hän palasi Angolaan.91 Hän oli myös 

paikalla Lubangossa, kun pohjoisen luterilaiset loivat kontaktin etelän luterilai-

siin.92   

Jo ennen virallista itsenäistymistään IELA oli ottanut yhteyttä Suomen Lä-

hetysseuraan ja pyytänyt sitä lähettämään lähettejään maahan.93 Suomessa lähet-

tien työalueeksi oli kaavailtu kirkon toiminnan kannalta tärkeiden toimintojen 

kouluttajina ja ohjaajina. Tämän lisäksi tarvetta oli terveydenhoidon tilanteen kar-

toittamiseen kirkon toimialueella.94 Lähdemateriaalista perusteella angolalaiset 

olisivat halunneet asettaa lähettejä tärkeämpiin tehtäviin kuin mitä Suomen Lähe-

tysseura olisi lähettejä halunnut antaa. Eräs tällainen kaavailtu tehtävä olisi ollut 

kirkon kassanhoitajana toimiminen.95  

Pyyntöä lähetystyöntekijöiden lähettämisestä harkittiin Lähetysseuran joh-

tokunnan kokouksissa, kunnes 6.4.1992 pidetyssä johtokunnan kokouksessa tähän 

pyyntöön päätettiin suostua. Ensimmäisinä Angolaan päätettiin lähettää saman 

vuoden lokakuussa viisihenkinen lähettitiimi.96 Erkki ja Kaija-Liisa Halme jotka 

jo ennen 1980-luvun tapahtumia olivat olleet Suomen Lähetysseuran sponso-

roimina lähetteinä Angolassa. Koulutukseltaan molemmat olivat teologeja, Erkki 

Halme pastori ja Kaija-Liisa Halme lehtori. Heidän lisäkseen Angolaan lähetettiin 

muitakin kokeneita Namibiassa toimineita lähettejä, jotka näin ollen osasivat rajo-

jen molemmilla puolilla puhutun kwanyaman kielen. Näitä olivat Mikko ja Mari-

ka Karhumäki sekä Keth Sainio. Koulutukseltaan Mikko Karhumäki oli luokan-

opettaja ja Marika Karhumäki lääkäri. Sainio puolestaan oli sairaanhoitaja sekä 

kätilö. Mikko ja Marika Karhumäki olivat ennen Angolan komennustaan toimi-

neet sekä Namibiassa, Tansaniassa ja Pakistanissa. Keth Sainiolla puolestaan oli 

työkokemusta sekä Namibiasta että Senegalista.97 Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan Halmeiden oli tarkoitus lentää ensin Angolan pääkaupunkiin Luandaan ja 
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sieltä yhteyslennolla Kunenen maakunnan pääkaupunkiin Xangongoon.98 Muiden 

lähettien oli tarkoitus tulla maahan etelästä Namibian kautta.99 

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden yhdyssihteeri Erkki Halme osallistui 

näihin IELA:n kirkolliskokouksiin, eli elelongerkein, aluksi sivusta seuraajana.100 

Syksyllä 1993 IELA:n kirkkohallitus kuitenkin liitti yhdyssihteerin tehtäviin vielä 

itäisen rovastikunnan lääninrovastin avustajan tehtävän.101 Seuraavan vuonna hän 

oli yhdessä lääninrovastin kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa Eendudamos-

sa 6.-7.5.1994 järjestettyä rovastikunnan kokousta. Rovastikunnan avustajan teh-

täviin kuuluen Erkki Halme huolehti myös rovastikunnan kassanhoidosta.102 Lä-

hettien seurakuntien työhön osallistumisen lisäksi Suomen lähetysseuran ja Ango-

lan evankelisluterilaisen kirkon yhteistyöfoorumina lähetyskentällä toimi 

Tunoshinto – nimellä tunnettu kokous. Tässä ryhmässä molempien osapuolien 

edustajat kokoontuivat pohtimaan IELA:n kohtaamia ongelmia.103 

Itsenäistymisensä aikoihin Angolan evankelisluterilaisella kirkolla arvioitiin 

olevan noin 15 000-16 000 jäsentä 9 seurakunnassa pääasiassa Kunenen maakun-

nassa sekä kappeliseurakunnissa Lubangon, Namiben ja Tombwan kaupungeissa 

eteläisessä Angolassa.104 Luterilaisen kirkon päätoimialueen Kunenen maakunnan 

väkiluvun arvioitiin olevan vuonna 1992 n.350 000.105 Luterilaisten osuus tuon 

maakunnan väkiluvusta ei siis ollut kovinkaan mittava, saatikka sitten noin kym-

menen miljoonaisessa kansassa.106 Maan suurimmalla kristillisellä ryhmittymällä 

roomalaiskatolilaisilla oli noin 6 miljoonaa jäsentä.107 Shangalalan opisto Ku-

nenen maakunnassa toimi myös evankelisluterilaisen kirkon johtopaikkana sen 

alkuaikoina. Shangalalasta oli hyvät yhteydet Angolan etelänaapuriin Namibiaan, 

sijaitseehan se vain 150 kilometrin päässä maiden rajalta108 ja kaupungeista löyty-

viä tuotteita oli helpompi lähteä hakemaan Namibian Oniipasta 250–270 kilomet-

rin päästä reitistä riippuen kuin suunnilleen saman matkan päässä sijaitsevasta 

Lubangosta.109 Vuosiraportissaan 1992 Erkki Halme mainitsee, että tieyhteyksiä 
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oli lähes käytännössä vain etelän suuntaan.110 Pappeja eteläisellä kirkolla oli 

vuonna 1993 kolmetoista.111  

Evankelisluterilaisen kirkon ydinalueet Kunenen provinssissa eteläisessä 

Angolassa olivat olleet sotatantereena melkein vuosikymmenen kirkon itsenäisty-

essä vuonna 1991. Kirjeissään projektikoordinaattori Erikssonille pastori Namu-

nyekwa mainitsee, ettei Kunenen provinssia oltu juurikaan kehitetty edes kolo-

nialistisena aikana.112 Maakunnan asukkaista valtaosa sai elantonsa maanviljelyk-

sestä ja karjanhoidosta. Suurin osa juoma- ja kasteluvedestä otettiin maakunnan 

halki virtaavasta Kunene – joesta josta se oli myös saanut nimensä.113 Maaseutu-

seurakunnissa seurakunnan työntekijätkin ylläpitivät omia viljelyksiään töidensä 

ohessa. Helmihirssi, durrat, cowpeat ja melonit muodostivat perusruokavalion.  

Lukutaito oli myös harvinaista Kunenen maakunnassa. Namunyekwan kir-

jeen mukaan 60 % -65 % aikuisesta väestöstä ei osannut lukea ja lapsistakin vain 

20 % oli mahdollisuus käydä koulua aktiivisesti.114 Angolan MPLA:n ja Etelä-

Afrikan välisen sodan jäljiltä se vähäinenkin infrastruktuuri, joka oli ollut olemas-

sa, oli tuhottu tai sen käyttäminen oli tehty vaaralliseksi. Sodan jäljiltä maastoon 

oli jäänyt tonneittain maamiinoja ja muita räjähteitä. Sisällissodan leimahtaminen 

uudelleen tuhoisina kaupunkisotina vuonna 1992 ja taisteluiden leviäminen myö-

hemmin alkuvuodesta 1993 myös maaseudulle lisäsi entisestään tätä tuhoa.115 

Samana päivänä, jolloin lähettien oli tarkoitus saapua maahan, puhkesivat 

Angolan pääkaupungissa Luandassa katutaistelut, joiden kiintopisteinä olivat kau-

pungin tärkeät rakennukset, näiden joukossa muiden muassa kansainvälinen len-

tokenttä.116 Jonas Sawimbin johtaman sissiliike UNITA oli niukasti hävinnyt sekä 

parlamentti- että presidentinvaalit. Sawimbi oli jo ennen vaaleja ilmoittanut, ettei 

tunnustaisi UNITA:lle tappiollisia vaaleja oikeiksi. Hän myös uhkasi käynnistää 

sisällissodan uudelleen mikäli näin kävisi.117 Hän ei myöskään ottanut vastaan 

tarjottua maan kakkosmiehen, varapresidentin, paikkaa.  

Me oltiin jo lähetetty matkavarat jo Luandaan. Riikka oli ollut ku-

vausmatkalla siellä ja sanoi että kyllä teidän pitää nyt soittaa sinne Luandaan 

ja soitettiin sitten juuri tälle Luterilaisen maailmanliiton ihmiselle. ”Ei mis-
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sään tapauksessa nyt Luandaan vaan menkää ja tulkaa Namibian kautta, kun 

täällä on lentokenttä kiinni ja ihan täyssota.”118 

 

Luandan sijaan Halmeet lensivät Namibian Windhoekiin ja siirtyivät sieltä 

maan pohjoisosan kautta Angolaan muiden lähettien kanssa, jotka olivat saapu-

neet Namibiaan jo 8.10.1992.119 Matkalla he kohtasivat monia, jotka jo pakenivat 

Angolasta Namibian puolelle. Namibiassa Oniipansta näitä suomalaisia lähettejä 

olivat tulleet hakemaan kirkon johtaja Ndeutapo ja pastori Namunyekwa. Raja-

muodollisuuksien ja oleskelulupien järjestämiseen Angolaan kesti noin kaksi 

viikkoa, kunnes matka Shangalalaan jatkui 28.10.1992.120 Angolassa ollessaan 

lähetit toimivat kirkon johdon, eli käytännössä Noa Ndeutapon ja myöhemmin 

tämän seuraajan Tobias Kanguman alaisuudessa.121 Suomalaiset lähetit toimivat 

opetustehtävissä, terveydenhuollossa, insinöörinä, sekä portugalin taitoisina avus-

tivat kirkon juoksevien asioiden hoidossa.  

AEA:n kaltaisen valtakunnallisen kirkkojen yhteistyöjärjestön muodostami-

nen ei ollut poikkeus 1960-luvun jälkeen siirtomaaisännistä itsenäistyneessä Afri-

kassa. Samanlaisia järjestöjä oli muodostunut myös muualle Afrikkaan. Nicole 

Fisher on jakanut näiden järjestöjen syntysyyt kolmeen luokkaan: Ensimmäisenä 

ovat ne järjestöt, kuten 1950-luvulla muodostettu Ranskan Protestanttiset kirkot – 

järjestö, jotka ovat syntyneet varmistamaan kirkkojen oikeutta olemassaoloon ja 

toimintaan poliittisesti tai kulttuurillisesti latautuneessa tilanteessa. Toisena syn-

tysyynä on paikallisten kirkkojen tarve varmistaa oman toimintansa jatkuvuus. 

Kirkot tekevät yhteistyötä vahvistaakseen näin omia perustuksiaan kotimaassaan, 

kuten Kiinan kristilliset kirkot – järjestö on Fisherin mukaan tehnyt. Kolmanneksi 

syntysyyksi määrittyy Zairen esimerkin tavoin valtiovallan puolelta tullut yhteis-

työhön pakottaminen. Zairen hallitus määräsi että maassa hyväksyttäisiin vain 

kolme kirkkoa ja jätti tämän ongelman kirkkojen ratkaistavaksi. Protestanttiset 

kirkot muodostivat kattojärjestönsä kautta yhden näistä kolmesta. Yhdistävää kai-

kille kirkkojen yhteistyöjärjestöille on kuitenkin se, että niiden jäsenkirkot ovat 

säilyttäneet itsenäisyytensä ja oman päätöksentekonsa. Kuten Fisherkin sanoo, ja 

AEA:n esimerkki näyttää122, monilla näistä järjestöistä oli hyvinkin tehokkaat 

uudelleenrakentamista ja humanitääristä apua jakavat projektit.123  
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Angolan luterilaiselle kirkolle näiden suhteiden ylläpito ei kuitenkaan ollut 

yksinkertaista, sillä esteiksi muodostuivat sekä välimatkat sisällissodan runtele-

massa maassa, että portugalin kielen taidon puute. Toisaalta myös IELA:n it-

senäistyminen ja sen mukanaan tuomat uudet vastuut ja tehtävät veivät kirkon 

vastuunkantajien voimavaroja niin paljon, ettei muuhun jäänyt aikaa.124 Tämä 

keskittyminen oman kirkon toiminnan vakiinnuttamiselle yhdistettynä kirkon 

henkilökunnan rajallinen määrä olivat syynä sille, miksi AEA:sta mainitaan niin 

vähän ennen vuotta 1995. AEA:n kautta luterilaiselle kirkolle oli järjestynyt juma-

lanpalvelustiloja lainaan luterilaisille pakolaisille toisilta protestanttisilta kirkoilta 

1980-luvun sodan keskellä.125 Lähteitä tulkitsemalla syntyy kuva siitä, että AEA 

siirtyi tuona vuonna 1995 sanoista tekoihin tilanteessa, jossa Angolan yhteiskun-

nan toiminnot näyttivät olevan halvaannuksissa. Vaikuttaa siis siltä, että myös 

AEA muuttui kirkkojen toimintavapautta korostavasta järjestöstä rauhan ja uudel-

leenrakentamista korostavaksi järjestöksi.126 Samanlaista uudelleensuuntautumista 

esiintyi muissakin aikakauden kirkkojärjestöissä ja kirkoissa.127 

3.2. Perustusten luonti 

Marraskuun 23. ja 24. päivänä vuonna 1992128 Suomen lähetysseuran uusi Afri-

kan-työn sihteeri Olle Eriksson yhdessä Leo Huostilan kanssa tekivät vuorokau-

den kestäneen vierailun Angolaan. Tämän matkansa raportissa Eriksson arvioi 

Angolan lähetystyöntekijöitä ja kirkon tilannetta yleisesti. Tämän lisäksi hän esit-

tää ehdotuksia jatkotoimenpiteisiin. Yleisenä huomionaan maan tilanteesta Eriks-

son huomauttaa ruuan puutteen etenkin maan kaupungeissa ja rajan läheisyyden. 

Namibia muodosti elintärkeän kulkuväylän ainakin Kunenen maakunnalle. Rajan 

läheisyyden takia merkittävämmät hankinnat käytiin tekemässä Namibian puolella 

ja Namibiassa käytössä oleva Angolan kwnanzaa vakaampi Etelä-Afrikan rand129  

oli käypää valuuttaa rajan kummallakin puolella.130 Kuvaavaa saattaa olla myös 

se, että Shangalalan uuden kirkon kattorakenteet ostettiin Namibian puolelta.131 

Postin kulku oli suurimman osaa vuodesta hidasta, ellei olematonta. Erkki Halme 

                                                 
124 Erkki Halmeen Angolan työalan vuosikertomus 1993 
125 Angolan työkentän lähetin Ritva Marttalan vuosiraportti 1984  
126 Lähettien kokouksen pöytäkirja 10.9.1996 
127 Mugambi 1997: 48–49 
128 Erkki Halmeen vuosikertomus 1992, Erikssonin raportti 1993 
129 Namunyekwan raportti 1/1994: vuonna 1993 valuutan vaihtokurssin mu-

kaan 1 randilla sai 500 kwnanzaa, mutta kwnanza devalvoitui vakavasti jo 

loppuvuodesta 1993. Silloin 1 randilla sai 2000 kwnanzaa.  Lähteissä randista 
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mainitsee vuosiraportissaan että ensimmäiset läheteille suoraan Xangongon osoit-

teella lähetyt kirjeet saapuivat perille vasta jouluaattona.132  

Angola evankelis-luterilaisen kirkon suhteet sen äitikirkkoon Namibiassa 

säilyivät hyvänä koko tutkimani aikakauden. Namibian kirkko oli ollut lähes 

kymmenen vuoden ajan ainoa taho, jonka kanssa IELA:lla oli suoraa yhteistyötä. 

Tämä yhteistyö jatkui myös IELA:n itsenäistymisen jälkeen suunnilleen samassa 

muodossa kuin ne olivat jo olleet. ELCIN tarjosi Angolan tytärkirkon henkilö-

kunnalle koulutusmahdollisuuksia omissa oppilaitoksissaan Namibiassa. Tämän 

lisäksi namibialaisia lähetystyöntekijöitä ja evankelistoja työskenteli Angolan 

puolella ja maa pysyi edelleenkin ELCIN:in lähetyskenttänä.133 Elokuussa 1994 se 

luovutti dimba-heimon keskuuteen tehdyn lähetysalueen Kunenen länsipuolella 

IELA:lle.134 Hyvät suhteet Namibian evankelis-luterilaiseen kirkkoon osoittautui-

vat myös hyödyllisiksi kun Angolan sisällissota kiihtyi entisestään vuonna 1993.  

Pastori Namunyekwa kehottaa syyskuussa 1993 lähettämänsä raportin alussa lä-

hettämään IELA:lle tarkoitetun postin toistaiseksi ELCIN:in konttorin osoittee-

seen jotta se löytäisi varmemmin ja ajallaan perille.135    

Päällimmäisen huolenaiheena Erikssonilla kuitenkin näyttää olevan pelko 

siitä, että aikaisemmin sodan alla itsenäisesti toimeen tulemaan joutuneen IELA 

tulosta liian riippuvaiseksi ulkopuolisesta avusta selviytyäkseen itsenäisesti. 

Vuonna 1992 IELA:n taloudellinen tilanne oli heikko. Varoja kuitenkin tarvittiin 

sekä kirkon juoksevien kulujen, kuten palkkojen, hoitoon sekä pääomakohteiden 

toteuttamiseen. Eriksson ehdottaakin että alusta lähtien yritetään painottaa paikal-

lisia realiteetteja suunniteltaessa kirkon projekteja. Näin kirkko välttäisi ylimää-

räisen lisä byrokratian sekä sen että se joutuisi kannattelemaan kestämättömiä 

menoja. Lisäksi kirkon talous kärsi Erikssonin mukaan eteläafrikkalaisesta pal-

kanmaksutavasta, jossa työntekijöille maksettiin vuosiloman lisäksi bonuksena 

niin sanottu kolmannentoista kuukauden palkka. Tämä yhdessä työntekijöiden 

määrää lisäävän yksipuolisen palkkauspolitiikan kanssa aiheuttivat hänen mu-

kaansa vakavia ongelmia.136 Samoin seurakuntien omavastuu jäi vähäiseksi, kun 

1991 asetetun säädöksen mukaisesti kirkon henkilökunnan palkat maksettiin suo-

raan kirkon keskuskassasta.137   
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Angolan luterilainen kirkko ei ollut tässäkään kysymyksessä ainutlaatuinen. 

Samaan aikaan monet muutkin Afrikan kirkoista painivat samanlaisten taloudel-

listen ongelmien kanssa. Kirkkojen tulevaisuuden kannalta entistä tärkeämmäksi 

tavoitteeksi nousi varmistaa taloudellinen omavaraisuus. Osaksi tätä prosessia 

kuuluu Nairobin yliopiston filosofian ja uskontotutkimuksen professorin Jesse 

Ndwiga Kanyua Mugambin mukaan hallintorakenteiden uudistaminen. Näitä uu-

distuksia tehtäessä tehostetaan sekä kirkon henkilöstö- että rahallisten varantojen 

käyttöä.138 1990-luvulla usean puolueen demokratioiden yleistyessä Afrikassa, 

kansan keskuudessa nousi vaatimus puolueiden avoimuudesta ja vastuuntunnosta. 

Mugambin mukaan kirkot ovat tukeneet tällaisen ajattelun leviämistä sosiaalisten 

uudistusten tukena. Samalla kirkot ovat kuitenkin olleet haluttomia uudistamaan 

omia rakenteitaan vastaamaan näitä vaatimuksia.139 Samanlaista haluttomuutta 

siirtyä käyttämään uusia järjestelmiä ennen kuin pakon edessä oli myös nähtävissä 

IELA:n päätöksenteossa.  

Sekä Suomen Lähetysseuran että Luterilaisen maailmanliiton (LML) kautta 

IELA sai melko tuntuvaa tukea sekä materiaalin että jo aiemmin esiteltyjen lähe-

tystyöntekijöiden muodossa. Lähetysseuran työsuunnitelmissa esiin tulee tavoite 

painottaa paikallisten roolia tekijöinä ja yhteistyöjärjestöjen toimintaa tuon työn 

tukijoina.140 Lähetysseuran henkilöapu kohdentui suoraan erityisalueille niin, että 

lähetit jättivät hallinnollisen vastuun IELA:n omille edustajille.141 Itsenäistyvän 

kirkon tarvelistalla olikin paljon kohtia ja se oli pitkä. Tarvetta oli sekä infrastruk-

tuurin uusimiseen porakaivoineen ja vesihuoltoineen, kuljetuskaluston hankkimi-

nen kirkon käyttöön sekä kirkon toimipisteiden kunnostamiselle tai loppuun ra-

kentamiselle.142 Tarvetta oli varoille ja tietotaidoille edellä mainittujen tarpeiden 

täyttämiseen. Vapaaehtoisista rakennusmiehistä sen sijaan ei Namunyekwan mu-

kaan ollut puutetta.143 Syyskuussa 1990 LML:n kanssa käymissä neuvotteluissaan 

IELA:n onnistui saada tukea 7 tonnin rekan ja sen ylläpitämiseksi tarvittavien 

henkilöiden, työkalujen ja polttoaineen hankkimiseksi. Tämä ajoneuvo toimitettiin 

Angolaan Namibian kautta vuonna 1993. Kuorma-auto saapui sopivasti auttamaan 

Kunenen maakunnan pääkaupungissa Ondjivassa syyskuussa järjestetyn Lähetys-
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juhlan järjestämisessä.144 Samalla LML lahjoitti IELA:lle radion, joka helpotti 

yhteydenpitoa, toisaalta myös muihin tahoihin että LML:n Angolan toimistoon 

Luandaan.145  Uudella kuorma-autolla haettiin myös sekä Shangalalan uuden kir-

kon että Xangongon kirkon metallirakenteiset katot Namibian Okahandjasta. En-

simmäisenä mainitun katto oli valmiina 9.11.1993. Mikko Karhumäen mukaan 

katto saatiin sen verran edullisesti että säästetyillä rahoilla kirkko saatettiin raken-

taa loppuun asti.146 Tämä Shangalalan uusi kirkko vihittiin käyttöön suurin juhlal-

lisuuksin 29.5.1994.147 

Infrastruktuurin uusimiseen ja huoltamiseen hyödynnettiin Mikko Karhu-

mäen taitoja. Hän oli alkuperäiseltä koulutukseltaan luokanopettaja, mutta toimi 

Angolassa insinöörinä joka vastasi kirkon toimipisteiden infrastruktuurin hoitami-

sesta ja niiden kehittämisestä. Hän yhdessä angolalaisten työpariensa kanssa huo-

lehti sekä Shangalalan dieselgeneraattorin että kirkon ajoneuvojen toimimisesta ja 

huoltamisesta. Huhtikuussa vuonna 1993 Shangalalan mäelle hankittiin uusi kah-

deksan kilowatin generaattori.148 Aikaisemmin sähköntuotantoon oli käytetty van-

haa 3,5 kilowatin Lister -merkkistä generaattoria.149 Uudessa generaattorissa 

huomattiin kuitenkin merkittävä tehdasvika, jonka takia se oli lähetettävä takaisin 

Namibian Windhoekiin korjaukseen.150 Vanhaa 3,5 kilowatin Listeriä käytettiin 

jatkossa varakoneena jolla tuotettiin sähköä päiväsaikaan.151 Tämän lisäksi Mikko 

Karhumäki ja angolalaiset työmiehet asensivat sähkövalot Shangalalan instituut-

tiin ja kirkkoon. Shangalalaan rakennettiin myös loppuvuodesta 1992 uusi kaivo, 

mutta kun sen vesimäärät eivät riittäneet tarpeisiin, rakensi hän paikallisten työ-

miesten kanssa seuraavana vuonna vesitornin ja vesijohdon läheisestä järvestä 

seurakunnan asuntoihin, klinikalle, keittiölle ja kirkonjohtaja Ndeutapon kotiin.152 

8.2.1993 vedet virtasivat jo putkissa.153  

Vuosina 1993–1994 Mikko Karhumäki oli mukana työryhmässä joka suun-

nitteli ja aloitti rakentamaan Shangalalan uutta klinikkaa, jonne myös vedettiin 

vielä hänen aikanaan sähköjohdot.154 Klinikkaan oli ensin saatu vain suullinen 
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lupa. Tämän luvan saatuaan uuden klinikan rautarakenteita ryhdyttiin kuljetta-

maan kuivana aikana Shangalaan Okahandjasta.155 Klinikkaa rakennutettaisiin 

seuraavien kahden vuoden aikana vähän kerrassaan, kunnes viimeiset sen huo-

neista saatiin käyttöön 1995.   

Angolan ja Namibian luterilaisten kirkkojen, Suomen lähetysseuran kesken 

vuonna 1993 sovitussa kolmikantasopimuksessa Angolan luterilainen kirkko va-

kuuttaa ottavansa tavoitteekseen taloudellisen itsenäisyyden. Tähän taloudellisen 

omavaraisuuden tavoittamiseen liittyy myös sopimuksessa määritelty yhteisten 

projektien suunnittelu ja toteutuskomitean muodostaminen. Tämä elin kävisi läpi 

vuosittain yhteisten projektien suunnitelmat ja budjetit. Se myös tarjoaisi yleisiä 

ohjenuoria talouden hoitoon ja projektien toteutukseen. Tämän komitean valvo-

mien projektien toteuttamisesta lähetettäisiin vuosittaisia raportteja sen jäsenil-

le.156 Tämä sopimus vaikuttaa ainakin raporttien osalta toteutuneen, sillä vuoden 

1993 syyskuusta lähtien IELA:n pääsihteeri pastori Namunyekwa on lähettänyt 

sopimuksen mukaisesti SLS:n Afrikan työn esimiehelle tiivistelmän kyseisen 

vuoden tapahtumista kirkossa. Angolan ja Suomen sijainti toisilla puolilla maail-

maa tuotti vaikeuksia myös avustusrahojen hoitamisessa käyttöön otettaviksi. 

Vuosiraportissaan vuodelta 1993 Angolan yhdyssihteeri Erkki Halme harmittelee 

tätä muiden muassa eri kesäloma-aikojen mukanaan tuomaa ongelmaa, joka ai-

heutti paljon turhautumista sekä läheteissä että IELA:n kotimaisissa työntekijöis-

sä. Sekaannusta vaikuttaa esiintyneen vuodelle 93 valmistellussa budjetissa sekä 

siinä, että vastauksien saaminen Suomeen lähetettyihin kirjeisiin viivästyi. 

 Parhaimpaan rakennusaikaan piti laittaa rakennusmiehet pois, kun ei 

onnistuttu Suomen kesän ja muiden sattumien vuoksi saamaan rahoja va-

pautetuiksi Raamattukoulun kunnostamiseen tai kirkon rakentamiseen. Vuo-

den lopussa selaillessani vanhoja kirjeitä, löysin Seikku Paunosen kirjeestä 

22.2.93 lauseen: ”Tämän vuoden budjetin jouduimme tekemään vielä mitä 

suurimmassa määrin olettamusten varassa ja siksi siellä on niin paljon noita 

kolmen tähden rahoja.” No, mitäs menneistä. 157 

 

Angolan luterilaisen kirkon taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseen otet-

tiin myös konkreettisia askelia kirkon sisällä myöhemmin taloushallintoa uudis-

tamalla, mutta myös pyrkimällä iskostamaan talouden hoidossa tarvittavia taitoja 

kirkon työntekijöihin jo koulutusvaiheessa.    

-- Kirkon johtajilla ja Instituutin vetäjillä oli idea että pitäisi saada sitä 

itsekannatusta vaikka maa olikin köyhä ja sodan runtelema. -- Meillä oli 
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semmoinen oppiaine kaikilla kursseilla siinä instituutissa -- sen nimenä oli 

Rikkaus, elikkä siis Raamatun mukainen antaminen. Mä sitä opetin ja se oli 

jatkuvasti ohjelmassa mukana ja ihmiset aina innostuivat siitä hirveästi, mutta 

se askel tuumasta toimeen on kaikkein… matka on kaikkein pisin -- Siitä ei 

ole pidetty mitenkään suurta ääntä, mutta opetin myöskin kirjanpitoa ja 

myöskin nämä seurakunnat opetettiin tekemään nuo budjettit…158 

 

Kuten edellisessä alaluvussa kävi ilmi, IELA omistaa Shangalalassa kau-

pungissa Instituutin, jossa se muun muassa kouluttaa työntekijöitään. Tämä koulu 

aloitti toimintansa raamattukouluna yhdessä klinikan ja lähetysaseman kanssa 

vuonna 1975, kun luterilaisen tunnustuskunnan toiminta vakiintui Angolassa 

maan itsenäistymisen myöstä.159 Vuoteen 1993 mennessä siitä käytetään lähdema-

teriaalissa kuitenkin jo nimitystä Shangalalan Instituutti.160 Vuonna 1991 se kui-

tenkin oli vaurioitunut ja peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus oli kärsinyt pahoja 

vaurioita Etelä-Afrikan ja MPLA:n välisissä taisteluissa, kun eteläafrikkalaiset 

olivat pommittaneet sitä. Rauhansopimuksen 1991 jälkeen Shangalalan kunnostus 

ja remontointi oli yksi tärkeä tavoite. Kuitenkin raunioiden keskellä elämä jatkui. 

Shangalalan tarjoaman koulutuksen ohella muutamat IELA:n seurakunnista tarjo-

sivat myös peruskouluopetusta yhteistyössä Angolan valtion koululaitoksen kans-

sa.161  

Sairaanhoitotyön ohella Shangalalan Instituutti oli toinen niistä kohteista, 

joissa Angolan luterilainen kirkossa toimivia Suomesta saapuneita lähetystyönte-

kijöitä sijoitettiin töihin. Angolan luterilaisen kirkon Shangalalan Instituutin luku-

vuodessa oli kolme lukukautta. Ensimmäinen lukukausi alkoi helmikuun alussa ja 

päättyi maaliskuun loppuun. Noin kahden viikon loman jälkeen toinen lukukausi 

alkoi huhtikuun alussa ja kesti heinäkuun alkuun. Noin kahden kuukauden mittai-

sen kesäloman jälkeen viimeinen lukukausi alkoi elokuun lopussa ja päättyi mar-

raskuun puolivälissä.162   

Myös vuonna 1992 Shangalalan Instituutissa kurssit olivat olleet käynnissä, 

mutta ne olivat keskeytyneet syyskuussa järjestettyjen vaalien jälkeen puhjennei-

den välivaltaisuuksien takia. Tässä oppilaitoksessaan IELA koulutti monet tarvit-

semistaan työntekijöistä. Marraskuun 1992 lopussa pappislinjan kuusi opiskelijaa 

olivat suorittamassa viimeisiä tenttejään. Instituutin tarjoama pappiskoulutus oli 

nelivuotinen. Tuona aikana oppilaille annettiin pätevyydet toimia tehtävissään. 
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Koulutukseen sisältyi muiden muassa kreikan kielen perusteiden opettelua, kirk-

kohistoriaa, lähetysoppia, raamattutietoa.163 Opetusta annettiin myös tärkeissä 

asiointikielissä eli portugalissa ja englannissa. Tätä kieltenopiskelua helpottamaan 

alkoi kesäkuussa 1994 Shangalalassa kokoontua myös portugalinkielinen raamat-

tupiiri.164 Pappiskokelaiden ohella myös näiden vaimoja tai, kun myöhemmin kun 

myös naisopiskelijoita otettiin mukaan pappiskoulutukseen, aviomiehet saivat 

koulutusta teologiasta ja seurakuntatyöstä.165 Vuoden 1993 helmikuusta alkamaan 

oli suunnitteilla evankelistakurssia, jolle oli kutsuttu neljätoista opiskelijaa.166  

Näiden pappeja, evankelistoja ja lähetystyöntekijöitä kouluttavien linjojen 

lisäksi Shangalalan instituutti tarjosi koulutusta myös kotitaloudessa.167 Tälle 

vuonna 1993 alkavalle uudelle kurssille oli ilmoittautunut mukaan kaksitoista tyt-

töä tai nuorta naista. Angolassa talouskurssin sisältöä oli suunniteltu seitsemän 

naisen muodostamassa työryhmässä. Kaija-Liisa Halme mainitsee että talouskurs-

sia varten Suomesta oli Yhteisvastuukeräyksestä saatu 25 000 randin avustus, 

jonka turvin puolivalmiista asuntolarakennuksesta kunnostettiin kurssille toimiti-

lat.168 Talouskurssin lisäksi Shangalalan instituutissa ryhdyttiin järjestämään tiis-

taisin kokoontumisia naisille. Kaija-Liisa Halme kertoo vuosiraportissaan vuodel-

ta 1993 tästä projektista seuraavin sanoin: 

Kädentaitoja, keittämistä ja raamatuntutkiskelua sisältävät tiistait ko-

kosivat 30–90 eri-ikäistä naista viikko toisensa jälkeen. Projekti pääsi alkuun 

Karhumäkien hankkimien kontissa tulleiden käsityötarpeiden ja ompeluko-

neiden avulla ja oli heti alusta lähtien itsekannattavuuteen kasvattava kirjoit-

tautumismaksuineen ja myyntinäyttelyineen.169  
 

Tässä projektissa primusmoottoreina toimivat kirkonjohtaja Noa Ndeutapon 

vaimo Mahanaim Ndeutapo ja myöhemmin sen johtohahmoksi noussut rouva 

Ndeutapon sisar Johanna Ndahalamo Haihambo. Nämä naiset ottivat mallia Na-

mibian kirkon Enkelassa järjestämistä naisten kansanopistokursseista. Johanna 

Haihambo oli yksi Shangalalan klinikan sairaanhoitaja ja kätilö. Haihambon apu-

na myöhemmin ONYIKA laajenneen ryhmän pyörittämisessä toimi kuusi-

henkinen johtoryhmä joka yhdessä Kaija-Liisa Halmeen ja Keth Sainion kanssa 

ideoi projektit. Tämän jälkeen kun alustavat suunnitelmat oli tehty, Johanna 
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Haihambo käytti hyviä johtamistaitojaan ideoiden myymiseen naisryhmän rivijä-

senille. Ideat kehittyivät lopulliseen muotoonsa naisten yhteisissä kokoontumisis-

sa170:  

Sillon -94 Johannan kanssa suunniteltiin se ja sitten Johanna sitten ai-

na esitti sen. Hän oli se pomo ja mä olin aina se taustahenkilö vaan. Mä en 

koskaan, tää on mulle oikein tärkeä asia lähetystyössä että ulkomaalainen on 

taustahenkilö. Muistan sen yhen kerran joka on siis malli esimerkki siitä, kun 

oltiin siellä Soihdun talon pihalla naistenkokouksessa ja joku uusi projekti… 

en muista edes mikä se oli, joka me oltiin suunniteltu. Johanna niin kun veti 

sen koko kokouksen, ja eikä hän mitään selittänyt tai tuonut sitä meidän 

agendaa, että tässä nyt on tämä valmistelu, vaan ei. Hän rupes kyselemään 

näiltä naisilta, että ai jaa mitä olette mieltä tämmäsestä ja tämmösestä ja sitten 

hän osas sen keskustelun johdattaa sillä tavalla että siinä päädyttiin suurin 

piirtein siihen mitä oltiin suunniteltu. Mutta se tuli näiltä naisilta ja sillä ta-

voin he niin kuin sitoutuivat siihen. Siinä oli tämä tosi hieno idea, koska se 

oli heidän, heidän ideoitaan niin he myöskin sitoutuivat siihen.171 

 

Johanna Haihambo oli luonnollinen opettaja. hän ei ollut ennen sairaanhoi-

tajan tutkinnon suorittamistaan käynyt päivääkään koulua. Kaija-Liisa Halmeen 

mukaan Johanna Haihambon sisarusparvessa ei ollut yhtään poikaa. Tästä syystä 

normaalisti pojille annettavat tehtävät, kuten paimenen tehtävät, annettiin van-

himmalle lapselle Johannalle. Kaiken kaikkiaan hän omaksui pojan roolin ja aset-

tui näin usein johtajaksi. Johanna Haihambo pysyi myös naimattomana elämänsä 

loppuun asti. Yksin hänen ei kuitenkaan elämäänsä tarvinnut viettää.172  

Mutta hänellä oli paljon kaimoja ja muita ja tuota jotka asu ja edel-

leenkin asuvat siellä hänen talossansa. Hänellä on tosi iso talo. Varsinainen 

persoona. Mutta tosissaankin naimaton että siinä mielessä erikoinen. Sillo 

hänellä’ oli aikaa paneutua ihmisten asioihin. Enemmän ollut tässä sairaan-

hoitopuolella ja mut siellä sitten kun pitivät ne esimerkiksi rokotusmatkoja 

niin hän piti aina ne tunnit, et hänellä on sitä opettaja lahjakkuutta voi käyttää 

siinäkin hyväksi.173 

 

Tämä kirkon naistyön toimintamuoto kiinnitti loppuvuodesta myös maa-

kunnan kulttuuriviraston huomion ja projekti laajeni entisestään. Valtio kustansi 

kattopellit naistyön työpajaksi rakennettuun taloon.174 Tämä tiistaisin kokoontunut 

ryhmä järjestyi vuonna 1994 Naisten yhdistys ONYIKA:ksi, joka tarkoittaa suo-

meksi soihtu.175 Angolan varakulttuuriministeri avasi tämän työpajan Shangalalan 

vierailunsa yhteydessä kansallisena muistomerkkien päivänä 18.4.1994. Shangala-

lassa oli portugalilaisten pystyttämä muistomerkki, jossa muistettiin portugalin 
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vuonna 1904 häviämässä taistelussa kuolleita.176 Tähän taloon Shangalalan kylän 

naiset olivat laittaneet malliesimerkin toimivasta kotitaloudesta. Samassa raken-

nuksessa toimi myös ONYIKA:n ylläpitämä ompelimo ja kauppa jossa myytiin 

naisten valmistamia tuotteita ja pieniä määriä kotitalouksissa tarvittavia yleisiä 

tavaroita.177 Vuonna 1994 kurssin erityishuomiossa olivat korinpunonta ja savi-

työt. Näiden erityishuomiossa olleiden käsityötuotteiden ohella myös muilla käsi-

töillä ja leiville rahoitettiin ryhmän toimintaa.178 Ompelimossa myös valmistettiin 

uusia hyttysverkkoja.179 Shangalalan opistossa järjestettyä kansanopistokurssia 

laajennettiin niin että opetusta järjestettiin sekä lähiseutujen naisille että kauem-

paakin tuleville. Jälkimmäisten tapauksessa opiston majoitustiloihin järjestettiin 

heille tilaa.180  

Syksyllä 1994 Kaija-Liisa Halmeen mukaan yhdessä kylässä Shangalalan 

ulkopuolella toimi jo oma ONYIKA ryhmä.181 Lähiseudun kylien naiset sekä 

miehet olivat heränneet huomaamaan ONYIKAn järjestämien naistenkurssien 

hyödyt.  Koska kaikille naisille ei ollut mahdollista osallistua pitkä-aikaisille kurs-

seille Shangalalassa, kouluttivat ONYIKA ryhmät keskuudestaan kouluttajia. 

Nämä kouluttajat menivät sitten käymään naapurikylissä ja – seurakuntien kir-

koissa pitämässä päivän mittaisia koulutuksia.182 

Tutkimukseni lähdemateriaalin antaman kuvan perusteella kirkko otti vaka-

vasti jo Edinburghin konferenssissa 1910 esitetyn ajatuksen siitä, että lähetystyön 

tekeminen on kirkkojen uskon ja tekojen sydämessä.183 IELA:lla oli pyrkimys 

järjestelmälliseen lähetystyön koulutukseen ja kultivoimiseen. Kirkon johtopor-

taan toimesta Shangalalan instituutissa oli aloitettu vuonna 1992 erillinen, noin 

puolitoista vuotta kestävä lähetystyöntekijä – koulutuslinja.184 Oppilaat olivat en-

sin puolivuotta instituutissa, jonka aikana he saivat koulutusta luterilaisesta opista 

sekä lähetystyöntekijänä toimimisesta. Tämän jälkeen he pääsivät soveltamaan 

näitä oppejaan käytäntöön kolmen kuukauden työssäoppimisjaksolla. Halmeet 

mainitsevat, että usein nämä lähetystyöntekijä-opiskelijat menivät kaukaisempiin 

kyliin, jossa suurin osa väestöstä harjoitti edelleen perinteisiä afrikkalaisia hei-
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mouskontoja. Oppilaat suorittivat kurssin aikana kaksi kolmen kuukauden harjoit-

telujaksoa ennen kuin he valmistuivat.185      

Angolan evankelisluterilaisen kirkon oman instituutin lisäksi sen opiskeli-

joita kävi hakemassa koulutustaan myös muualta Angolasta, mutta myös ulko-

mailta. IELA:lla oli mahdollisuus AEA:n jäsenenä lähettää opiskelijoitaan saa-

maan suomalaisella asteikolla kandidaatin tasoa vastaavaa koulutusta Lubangon 

teologiseen seminaariin jota Angolan protestanttisten kirkkojen kattojärjestöksi 

muodostettu AEA ylläpiti.186 Vuonna 1992 kirkolla oli yksi opiskelija tässä opis-

tossa. Hän joutui tosin keskeyttämään opintonsa vuodeksi katutaisteluiden puhjet-

tua kaupungissa.187 Tämän opiskelijan lisäksi pastori Namunyekwa kertoo IELA:n 

lähettäneen kesäkuussa 1992 kaksi naista osallistumaan Luandassa järjestettävälle 

johtamis- ja budjettikurssille. Myös näiden opiskelijoiden opinnot jäivät tuolloin 

kesken sisällissodan kiihtymisen takia.188 Angolan protestanttisilla kirkoilla kerro-

taan olleen muutenkin hyvät suhteet toisiinsa, niin että eri kirkoista lähtöisin ole-

vat opiskelijat tulivat hyvin toimeen keskenään. 

Niin ne saattoivat laskea leikkiä näistä erikoisuuksista, mutta siis hy-

vässä hengessä kun pääasia oli kuitenkin sama. Sekin osoittaa sitä että yhteys 

on hyvä kun pystyttiin (laskemaan leikkiä) näistä: ”Noniin ne on helluntai-

laisten hommia nämä että teeppäs sä se ja se…” Siis niin kuin hauskasti ja si-

tä rataa –189 

 

IELA:an kuuluvia opiskelijoita oli myös ulkomailla, tutkittavana ajankohta-

na tosin vain etelänaapurissa Namibiassa. Siellä Angolan luterilaisella kirkolla oli 

opiskelija Paulium Seminaarissa Otjimbingwessa.190 Lähetysseuran arkistosta käy 

ilme myös se, että IELA oli hakenut useammalle jäsenelleen Lähetysseuran tar-

joamaa opintostipendiä. Usein syynä on ollut juuri portugalin tai englannin kielen 

lisäkoulutus. Vielä tuolloin vuonna 1993 stipendejä ei myönnetty.191 Sen sijaan 

ensimmäisenä IELA lähetti erään lähdemateriaalissa nimettömäksi jäävän luanda-

laisen pappinsa perheineen Brasiliaan laajentamaan opintojaan vuonna 1995.192 
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Samoin suunnitteilla vuonna 1996 oli lähettää kaksi opiskelijaa aloittamaan opin-

tojaan vuonna 1998 Paulium instituuttiin Namibian Windhoekiin.193 

3.3. Sairaanhoidon järjestäminen Shangalalassa 

Shangalalassa Angolan evankelisluterilaisella kirkolla oli koululaitoksen lisäksi 

myös klinikka jossa toimi kaksi terveydenhoitajaa, 194  aiemminkin jo mainittu 

Johanna Haihambo ja Josia Walende.195 Jälkimmäinen näistä hoitajista oli äitiys-

lomalla suomalaisten lähettien aloittaessa työtään vuonna 1992.196 Sairaanhoita-

jien lisäksi klinikan henkilökuntaan kuului toimipaikkakoulutetut lääkkeiden jaka-

ja ja kortiston hoitaja. Klinikan henkilökuntaa lisäsivät Keth Sainion organi-

soiman rokotustiimin197 jäsenet, jotka auttoivat klinikan toiminnassa silloin kun 

eivät olleet rokotusmatkoilla. Näiden lisäksi klinikalla toimi IELA:n sairaalaevan-

kelista.198 Tähän työyhteisöön liittyi Sainion lisäksi myös Marika Karhumäki 

suomalaisten lähetystyöntekijöiden saavuttua maahan loppuvuodesta 1992. Pai-

kallinen henkilökunta otti suomalaisen lääkärin ja sairaanhoitajan osaksi työyhtei-

söään ongelmitta. Vuosiraportissaan vuodelta 1992 Marika Karhumäki pahoittelee 

enemmänkin tilan rajallisuutta ja etenkin laboratorion puutetta.199  

Käytännössä Angolan evankelisluterilainen kirkko vastasi klinikkansa pe-

rustarpeista. Kirkko hankki ja maksoi lääkkeistä ja muista klinikan toimimiseen 

tarvittavista materiaaleista. Se myös maksoi klinikan kouluttamattoman henkilö-

kunnan palkat. Klinikan ensin kahden ja myöhemmin kolmen200 paikallisen sai-

raanhoitajan palkat puolestaan maksoi valtio. 18. heinäkuuta 1994 kolmanneksi 

sairaanhoitajaksi klinikalle tuli Ruben Sakaria.201 Lääkäri Ritva Marttalan lisäksi 

valtion sairaalasta Xangongosta kävi klinikalla lääkäri kerran kolmessa viikos-

sa.202 Lääkärintoimensa lisäksi Marika Karhumäki vastasi työn suunnittelusta ja 

lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden tilaamisesta Echo-yhtiöltä Englannista.203 Nä-

mä lääkkeet IELA:n asiamiehet sitten noutivat Namibian Windhoekin lääketukus-

ta. Lääkkeiden hankinnassa Suomen Lähetysseuran antama rahallinen tuki oli 
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tärkeä. Lähdemateriaalissa kuitenkin mainitaan, että potilasmaksuilla kerätyillä 

varoilla saatiin hankittua pieniä määriä lääkkeitä loppuvuodesta 1993.204  

IELA:n johdolla oli toiveita kehittää klinikkansa toimintaa.205 Tämän es-

teeksi kuitenkin vielä vuosina 1992–1993 muodostui vanhan klinikkarakennuksen 

pienuus ja tilojen riittämättömyys.206 Myös Marika Karhumäki kommentoi tätä 

vuosiraporteissaan: ”Klinikka rakennus on kovin pieni, eikä sen puitteissa voi 

toimintaa laajentaa. Uusi klinikkarakennus olisi siis tarpeen.”207 Kokopäiväisen 

lääkärin paikallaolon arvioidaan nostaneen klinikan asiakasmäärään n. 150 000.208  

Mahdollisesta potilasmäärien kasvusta lähdemateriaalin mukaan ei voida suoraan 

puhua, sillä vuonna 1993 potilaiden kirjaamiskäytäntöjen kerrotaan muuttuneen. 

Potilaita kuitenkin tuli jopa viiden päivän kävelymatkan päästä asioimaan klini-

kalla.209 Shangalalan klinikalta vaativampaa sairaalahoitoa tarvitsevat tapaukset 

ohjattiin joko Xangongoon tai Namibian puolelle Chiuloon.210 

Joulukuussa 1992 muodostettiin nelihenkinen ryhmä SLS:n ja ELCIN:in 

edustajista selvittämään IELA:n toimialueen Kunenen läänin terveydenhuollon 

tilaa yhdessä Angolan evankelisluterilaisen kirkon klinikan toiminnasta vastaa-

vien henkilöiden kanssa. Lähetysseuran edustajina toimivat Huvudstadsbladetin 

entinen päätoimittaja ja kokenut lähetyslääkäri Håkan Hellberg211 sekä sairaanhoi-

taja Anni Väisälä. Namibian delegaation muodostivat puolestaan ELCIN:in dia-

koniatyönjohtaja pastori Festus Ashipala ja Eehnanan sairaalan ylisairaanhoitaja 

Karolina Kautondok-wa.212 Hellbergin ryhmä laati 10.12.1992 yksityiskohtaisen 

raportin tuosta tarkistusmatkasta joka toimitettiin kolmikantasopimuksen kaikille 

osapuolille. Matkan aikana tämä ryhmä vieraili pastori Namunyekwan ja sairaan-

hoitaja Fenni Haikokolan kanssa sekä Angolan valtion että roomalaiskatollisen 

kirkon ylläpitämissä sairaanhoitolaitoksissa.213  

Hellbergin raportista käy ilmi, että Kunenen päätaudit olivat malaria, ripulia 

aiheuttavat sairaudet ja tuhkarokko. Tämän lisäksi alueella esiintyi myös hengi-

tyselin- ja ihotauteja, silmätauteja, A-vitamiinin puutosoireita ja sukupuolitaute-
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ja.214 Hellberg korostaa että suurin osa näistä taudeista olisi voitettavissa rokotus-

ohjelmilla ja terveystietoisuuden lisäämisellä. Malaria ongelman ratkaiseminen 

olisi paljon vaikeampaa, mutta kouluttamalla kyliin lääkintähenkilöitä jotka taitai-

sivat kloriinin käytön, olisi sekin voitettavissa. Tällainen lähestymistapa lähentäisi 

IELA:n terveydenhuoltoa myös lähemmäs valtion hyväksymää toimintasuunni-

telmaa ja loisi myös pohjan IELA:n oman terveydenhuollon yleispiirteille.215 

Raportin yhteenvedossa Hellbergin ryhmä ehdottaa että kirkon tulisi kehit-

tää Shangalalan klinikastaan oman diakoniaverkkonsa keskusta. Samalla IELA:n 

tulisi korostaa tässäkin työssään läheisen auttamista arjessa osana kirkon elämää. 

Vaikka pääpainotus tulisi ollakin avun tarjoamisessa, tulisi tässä korostaa paikalli-

sen yhteisön toimintaa ja resursseja. Seurakuntalaisten huomio tulisi olla heidän 

oman terveytensä lisäksi myös naapureidensa ja sukulaistensa hyvinvoinnissa. 

Vaikka IELA:lla olikin Hellbergin ryhmän mukaan todellista tarvetta ulkoiselle 

avulle, yhteisön omaa panosta tulisi heikentää tarjoamalla vääränlaista tukea.216  

Angolan luterilaisen kirkon johto vaikuttaa kuunnelleen Hellbergin ryhmän 

neuvoja sillä jo vuonna 1993 Shangalalan Instituuttissa oli yhteistyössä seurakun-

nan terveysaseman kanssa ryhdytty kouluttamaan alueen kyliin terveysasiamiehiä 

ja -promoottoreita.217  Tälle pikakurssille osallistui jokaisesta seurakunnasta kaksi 

henkilöä. Kurssin aikana osallistujille neuvottiin aspiriinin ja malarialääkkeen 

jakamista. Osallistujille annettiin myös nämä lääkkeet vietäväksi takaisin heidän 

kotiseurakuntiinsa. Kurssin järjestäjien toiveena oli, että kurssille olisi pyritty va-

litsemaan kunkin seurakunnan luku- ja kirjoitustaitoisia ihmisiä. Tähän tavoittee-

seen ei kuitenkaan päästy, sillä loppujen lopuksi kovinkaan moni kurssille osallis-

tuneista ei osannut lukea taikka kirjoittaa.218 Perusteellisempia ja täydentäviä 

kursseja järjestettiin jatkossa vuosittain. Lääkintätaitojen lisäksi näiden kymme-

nenpäiväisten kurssien ohjelmaan kuului raamattupiirejä ja sielunhoitoa.219 Opet-

tajina kursseilla toimivat Shanglalan klinikan opettajat ja suomalaisen lähettikun-

nan terveydenhoidon asiantuntijat.220  

Samana vuonna, eli vuonna 1993, kerrotaan Angolan luterilaisessa kirkossa 

olleen halua myös aloittaa diakonien ja diakoniatyöntekijöiden koulutusohjelmat. 
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Vielä tuolloin koulun tilat ja kirkon muut resurssit eivät mahdollistaneet tämän 

suunnitelman toteuttamista.221 Terveysopetus kuitenkin lisättiin instituutissa sekä 

evankelista- että lähetystyöntekijäopiskelijoiden kurssiohjelmaan.222 

Onnistuneesti ylläpidetystä klinikasta ja terveydenhuoltotyöstä muodostui 

yksi osa-alue jonka kautta IELA:n onnistui rakentaa toimivat suhteet Angolan 

valtioon sekä tärkeä lähetystyön väline. Maata käytännössä hallitseva MPLA -

puolue oli 1980-luvun lopussa havainnut että kirkoilla oli suuri vaikutusvalta ta-

vallisiin kansalaisiin ja ne tavoittivat ihmiset helpommin ja kokonaisvaltaisemmin 

kuin valtion omat toimijat. Valtio kääntyikin jälleenrakentamisessa kirkkojen puo-

leen ja pyysi niiltä yhteistyötä. Tämän yhteistyön tuloksena muiden muassa kirk-

kojen tarjoamien terveyspalveluiden kautta kansalle jaettiin rokotteita. Toisaalta 

kirkkojen kautta saatiin sekä apua ulkomailta maan jälleenrakennukseen, että toi-

mimaan rauhan luojana Angolassa. Håkan Hellbergin raportissa esitetään sivu-

huomiona Kunenen maakunnan kuvernöörin toive ELCIN avusta maakunnan ke-

hittämisessä.223  

Loppuvuodesta 1992 sisällissota leimahti jälleen kunnolla valloilleen myös 

etelässä. Tammikuun alussa vuonna 1993 monissa Angolan kaupungeissa taistel-

tiin. Sekä Angolan hallitus että kapinalliset hävittivät alueeltaan vastapuolen tuki-

joita tai sellaiseksi luultuja henkilöitä. Epäilyiksi tai kuoleman omaksi saattoi pää-

tyä myös heimonsa perusteella. Angolan vuosikatsauksen mukaan tammikuun 22. 

1993 Luandassa surmattiin satoja kikongo-heimoon kuuluvia.224 Taistelut eivät 

tosin päässeet koskettamaan Kunenen maaseutuja ennen kuin loppuvuodesta 

1993. IELA:n itäisin toimipiste Kuvelain kylässä n. 300 kilometrin päässä Shan-

galalasta jäi mottiin muusta kirkosta, kun UNITA otti alueen valtaansa.  

Angolan hallituksen joukot kärsivät nopeassa tahdissa sarjan tappioita, joi-

den seurauksena UNITA:n joukot hallitsivat Angolan kahdeksastatoista maakun-

nasta viittä vuoden 1994 tammikuuhun mennessä. Keski-Angolassa hallituksen 

joukot joutuivat perääntymään rannikolle asti Benguelan kaupunkiin.225 Sekä 

UNITA että Angolan armeija aloittivat pakkovärväykset.  Nuoria miehiä värvät-

tiin taistelemaan kummankin osapuolen joukoissa suoraan kadulta, tai kuten Erkki 

Halme kertoo Saarion Tuho ja Toivo – kirjassa, suoraan lentokoneesta. Kyseisessä 

tapauksessa Erkki Halme oli ollut pääsiäisen alla vuonna 1993 hoitamassa kirkon 
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veroasioita Luandassa sekä samalla matkalla hakemassa 3000 kwanyamankielisen 

raamatun lastia. Paluumatkalla viereen sattuneen Namibiaan matkalla olleen nuo-

ren miehen matka keskeytyi Ondjivan lentokentälle. Siellä vastassa oli ryhmä so-

tilaita, jotka veivät kaikki koneesta nousevat nuoret miehet armeijan kuorma-

autoihin ja sotaan.226   

Uudelleen syttynyt sisällissota pahensi maan jo ennestään heikkoa taloudel-

lista tilannetta. Angolan valtion kärsimät sotilaalliset tappiot yhdistettynä epätie-

toisuuteen maan tulevaisuudesta aiheuttivat Angolan virallisen valuutan kwnazan 

räjähdysmäisen devalvoitumisen.227 Sen arvo heikkeni vuodessa noin 2500 %.228 

Tämä rahan arvon nopea lasku tulee lähdemateriaalista erityisen selvästi näkyville 

IELA:n autohankinnoissa, joita Erkki Halme oli mukana hoitamassa. Nämä han-

kinnat ja niiden maahan tuontiin liittyvät selvittelyt olivat pitkällinen prosessi. 

Erkki Halme mainitsee vuosiraportissaan vuodelta 1993, että tämän asian tiimoilta 

matkapäiviä kertyi viitisen kymmentä.229 Angolan luterilaiselle kirkolle ei vielä 

vuonna 1993 ollut myönnetty sille luvattua verovapautta, joten se olisi joutunut 

maksamaan tuontiveroa maahan tulevista ajoneuvoista. Ensimmäisen käsitellyn 

auton kohdalla tuo vero olisi ollut 500 kwnanzaa, muatta jo seuraaville autoille 

hinnaksi olisi tullut 7000 kwnanzaa autolta. Lopulta näistä maksuista selvittiin 

kun kävi ilmi että autot oli mahdollista saada maahan tullivapaasti Luterilaisen 

Maailmanliiton Angolan avustusohjelman kautta.230 

Maan sekava heijastui yhteiskunnan jokaiselle taholle. Angolassa kaikesta 

oli pulaa ja jopa valtion sairaalat kärsivät kroonisesta lääkepulasta. Mustan pörs-

sin kauppa puolestaan kukoisti maan toreilla, kun lääkkeitä myytiin huimiin hin-

toihin. Ruoka-apua kuitenkin toimitettiin ympäri maata taisteluiden alla olevia 

alueita lukuun ottamatta. Kunenen provinssiin tuotiin paljon maissia ulkomail-

ta.231  Rahan arvon lasku ja palkkojen pysyminen kuitenkin alkuperäisellä tasol-

laan sai aikaan lakkoilua ympäri maata. Lähdemateriaalissa mainitaan, että aina-

kin lentäjät ja opettajat lakkoilivat vuonna 1994.232 Sisällissodan aiheuttaman 

epävakaisuuden takia Angolan teollisuus joutui lamaan. Vuosien 1993–1994 tais-

teluiden seurauksena Angola käytännössä jaettiin kahteen. Seuraavina vuosina 
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kumpikin taisteleva osapuoli sai suurimman osan varoistaan öljystä tai timanteis-

ta.233 Yhteiskunnan epävakaisuus lisäsi rikollisuutta Angolassa. Lahjontakulttuu-

rista alkoi kehittyä ongelma Angolassa: ”Lahjonta ulottaa lonkeronsa joka paik-

kaan. Mitä teet lastesi vanhempana, jos todistusta ei heltiä ilman avustusta pieni-

palkkaiselle opettajalle?”234 

Rauhaa Angolaan yritettiin rakentaa länsimaiden painostuksesta vuoden 

1993 mittaan muutamaan otteeseen.235 Huhti-toukokuussa rauhaa yritettiin sovi-

tella Abidjanissa Norsunluurannikolla, mutta nuo toista kuukautta kestäneet neu-

vottelut päättyivät tuloksettomina. Amerikan Yhdysvallat oli tunnustanut MPLA:n 

hallituksen laillisuuden vuonna 1993 ja monet muut länsimaista seurasivat Yh-

dysvaltojen esimerkkiä.236 Samana syksynä YK oli päätöslauselmallaan kieltänyt 

aseiden ja öljyn myymisen UNITA:lle, mutta tällä oli vain vähän vaikutusta kapi-

nallisryhmän tekemään kaupankäyntiin.237 Seuraavan kerran konfliktin osapuolet 

tapasivat neuvottelupöydän ääressä Sambian pääkaupungissa Lusakassa 

22.11.1993.238 Nämä neuvottelut jatkuivat lähes vuoden verran tuloksettomina, 

kunnes 20.11.1994 ulkoministeritasolla kirjoitettiin sopimus tulitauosta. Samaan 

aikaan taistelut jatkuivat. Hallituksen joukot mursivat Kuiton -kaupungin saarto-

renkaan ja valtasivat Huambon UNITA:n joukoilta. Tämän sotilaallisen käänteen 

myötä poliittinen ilmapiiri oli kääntynyt UNITA:a vastaan, joten sen kannatti ha-

kea hengähdystaukoa rauhansopimuksen kautta.239 Uuden rauhansopimuksen 

määrittelemä tulitauko astui voimaan 22.11.1994.240 Marraskuun 1994 rauhanso-

pimuksen myötä sisällissota muuttui näännytystaisteluksi. Vielä tuolloin kummal-

lakaan osapuolella ei ollut mahdollisuuksia saavuttaa täydellistä sotilaallista voit-

toa toisesta osapuolesta.241  

Kiristynyt turvallisuustilanne Angolassa ei kuitenkaan estänyt Suomen lähe-

tysseuran johtajan Sakari Pinolan osallistumista Ondjivassa syyskuussa 1993 jär-

jestettyyn IELA:n Lähetysjuhlaan.242 Tässä juhlassa kirkko muisteli Kwanyaman 

alueelle tulleita lähetystyöntekijöitä.243 Angolan valtion muuttunut suhde kirkkoi-
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hin heijastuu hyvin tässä lähetysjuhlassa. Valtio oli ennen juhlallisuuksia varmis-

tanut kokoontumisalueen miinattomuuden. Tämän lisäksi juhlallisuuksiin osallis-

tui valtion virkamiehiä aina maakunnan varakuvernööriä myöten. Monet näistä 

juhliin osallistuneista virkamiehistä olivat samoja, jotka olivat olleet aiemmin 

mukana vaatimassa valtiota lopettamaan kirkkojen tekemän työn Angolassa.244 

Pinola seurueineen majoitettiin valtion vierastaloon. Pinolan kerrotaan kysyneen 

juhla-aterialta valtion edustajilta, mitä he toivoivat kirkoilta. Valtion virkamiesten 

mukaan kirkkoja tarvittiin sovinnon rakentamiseen. Siihen kirkoilla heidän mu-

kaansa oli paremmat välineet kuin valtiolla itsellään.245  

Kunenen maakunnan kulttuurivirastosta osallistui väkeä myös Shangalalan 

instituutin lukukauden päätösjuhlaan joulukuussa 1993. Virkamiehet pitivät juh-

lassa esitetyistä tansseista ja talouskurssin tuotoksista sen verran, että juhla toistet-

tiin viikkoa myöhemmin, tällä kertaa televisiokameroiden edessä.246 Yleisestikin 

Angolan kirkot saivat toiminta aikaa valtion ylläpitämissä medioissa. Televisio 

välitti joka sunnuntai roomalaiskatolisen messun. Evankelisille kirkoille puoles-

taan oli varattu radioon sunnuntai aamuisin kahden tunnin verran ohjelma-

aikaa.247 

 

IV. Koko maan kirkko 

4.1. Pohjoinen ja etelä yhdistyvät 

Vuosi 1994 muodostui toiseksi merkkipaaluvuodeksi vuoden 1991 ja myöhemmin 

vuoden 1996 lisäksi. Ajanjakso 1991–1993 todisti, että kirkko pystyi toimimaan 

itsenäisesti ja sen onnistui luoda itselleen vankka perusta jolta toimia itsenäisenä 

tekijänä Angolan yhteiskunnassa.  Vuoden 1994 myötä IELA:lle avautui uusia 

kenttiä, kun pohjoisen luterilainen tunnustuskirkko liittyi siihen. Aikaisemmin 

etelään rajoittuneesta luterilaisesta kirkosta tuli todellisesti koko Angolan evanke-

lisluterilainen kirkko. Toisaalta tämä ajanjakso toi mukanaan myös uusia haasteita 

kirkolle. Valuutan nopea ja räjähdysmäinen devalvoituminen, kiihtyvä sisällissota 

ja sodan mukanaan tuoma yleinen epävarmuus ja levottomuus olivat eräitä näistä 
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haasteista. Tutkimani ajanjakso huipentuu vuoteen 1996, jolloin IELA:n toiminta 

Angolassa sai viimeisen varmistuksensa.   

Helmikuun 13. päivänä vuonna 1994248 Angolan luterilaisen kirkon pappien 

lukumäärä kasvoi kolmestatoista kahteenkymmeneen seitsemän uuden papin saa-

dessa vihkimyksensä suurissa juhlallisuuksissa. Tämä Shangalalan instituutin en-

simmäinen pappiskurssi oli päättynyt jo vuoden 1993 puolella, mutta virallinen 

vihkiminen oli jätetty helmikuun puoliväliin. Näiden pappien ohella samana päi-

vänä virkoihinsa vihittiin myös Instituutista valmistuneet ensimmäisen lähetys-

työntekijäkurssin kuusi opiskelijaa ja kaksitoista evankelistaa. 249 Seitsemästä uu-

desta papista yksi sijoitettiin vakituiseksi pastoriksi Lubangon kaupunkiseurakun-

naksi kasvaneeseen yhteisöön.250 

Näiden pappiskurssilaisten joukossa valmistui papiksi 15 vuotta evankelis-

tana toiminut Alfredo Zunguma joka nimitettiin valmistumisensa jälkeen pastorik-

si kotikylänsä Kuvelain seurakuntaan.251 Hän oli vuoden 1993 alussa myöhästynyt 

nelivuotisen kurssin viimeisen lukuvuoden alusta kolme kuukautta.252 Tämän 

IELA:n itäisimmän toimipisteen asukkaat olivat joutuneet pakenemaan sodan ja-

loista.  Lähetyssanomien raportin mukaan hallituksen joukot olivat saaneet vihiä 

alueella sijaitsevasta UNITA:n leiristä. Suurin osa siviiliväestöstä onnistui pake-

nemaan taisteluiden alta mutta kaikki omaisuus ja puimaton vilja jäivät niille si-

joilleen.253 22. päivänä huhtikuuta 1993 Kuvelain vanhempi pappi, tuolloin vielä 

evankelista Zunguma ja noin 50 luterilaisen kirkon jäsentä tuli Shangalalaan.254 

Nämä pakolaiset joutuivat odottelemaan mahdollisuutta palata koteihinsa vuoden 

verran, kunnes Angolan valtion ja UNITA:n edustajat onnistuivat neuvottelemaan 

tulitauon ja uuden, joskin epävarman, rauhan YK:n toimiessa välittäjänä vuoden 

1994 lopulla.255 Zungumasta tuli ensimmäinen tshhokwe-heimon kieltä äidinkie-

lenään puhuvista papeista.256 Uuden rauhansopimuksen mukaisesti YK lähetti 

7000 rauhanturvaajaa maahan seuraamaan ja varmistamaan rauhan rakentumi-

sen257 aina vuoteen 1997 asti.258    
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Rauhasta huolimatta elämä Angolassa jatkui epävarmana. Rauhansopimuk-

sessa määriteltyjen ehtojen täyttäminen pitkittyi toistamiseen. Sopimuksessa mää-

ritelty ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkumisen mahdollistaminen maassa ei 

toteutunut kuin osittain.259 Rauhansopimuksen kumpikin osapuoli rikkoi rauhan-

sopimusta. Lusakan rauhansopimus oli tehty sotilaallisen ja kansainvälisen pai-

neen alla väliaikaisratkaisuksi ja tästä syystä kumpikin osapuoli pyrki täyttämään 

sopimuksen ehdot vain minimaalisesti.260 Monille UNITA:n hallussa oleville alu-

eille ei ollut vielä vuonna 1995 vapaata pääsyä. Poliittisia vankeja myös vapautet-

tiin hitaammassa aikataulussa kuin rauhansopimuksessa oli sovittu. Aseelliset 

ryhmät ottivat rauhasta huolimatta yhteen eri puolilla Angolaa. Angolan työalan 

vuosikatsauksen 1995 mukaan eteläisen Angolan alueella, eli Huilan, Namiben, 

Kunenen ja Kuando Kubangon lääneissä, tapahtuneissa yhteenotoissa kuoli vuo-

den sisällä 550 ja haavoittui n. 600 ihmistä. Useissa paikoissa miinanraivausope-

raatiot keskeytyivät, kun jo raivatuiksi luulluille alueille ilmaantui uusia miinoit-

teita.261   

Angolan suuret öljy- ja mineraalivarannot olivat omiaan ruokkimaan maan 

epävakautta. Angolan öljyntuotanto maan pohjoisosissa oli vahvasti hallituksen 

joukkojen hallinnassa. UNITA puolistaan hallitsi suurinta osaa maan timanttikai-

voksista joista se myös sai suurimman osan rahoituksestaan. Epävakaa tilanne ja 

yhteiskunnallisen korruption suuri määrä mahdollistivat myös ulkomaisten timan-

tinhankkijoiden, hallituksen virkoilijoiden ja sotilasviranomaisien palkkaamien tai 

muodostamien yksityisarmeijoiden osallistumisen kilpailuun lopuista timanttiva-

rannoista.262 

Angolan protestanttiset kirkot olivat, roomalaiskatolisen kirkon ohella, mu-

kana yrityksessä rakentaa maahan kestävää rauhaa. Tämä tapahtui tiivistämällä 

kirkkojen keskinäistä yhteistyötä ja käynnistämällä jälleenrakennus projekteja. 

Maan kaksi protestanttista keskusliittoa, AEA ja CICA järjestivät konferenssin 6.-

9.9.1995 Luandassa, jonka teemana oli ”On aika rakentaa.” Tuohon konferenssiin 

osallistui yhteensä n. 400 edustajaa kaikista kahdeksastatoista Angolan läänistä. 

Tämä protestanttisten kirkkojen näyttävä yhteisesiintyminen sai aikaiseksi häm-

mennystä ja synnytti epäilyksiä kirkkojen aikeista Angolan hallinnossa. Pian kon-

ferenssin jälkeen Angolan oikeusasiain osasto asetti lain joka kielsi jumalanpalve-
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lusten järjestämisen kodeissa ja elokuvateattereissa. Kirkkojen edustajat kutsuttiin 

vasta jälkikäteen keskustelemaan tästä asetuksesta.263 Maan huonontuva tilanne ja 

yhteiskunnan koululaitoksen halvaantuminen muiden valtion omistamien instituu-

tioiden mukana sai AEA:n suunnittelemaan oman yliopiston perustamista Luan-

daan vuonna 1996.264 

Syksyllä 1994 Shangalalan instituutissa alkoi uusi nelivuotinen pappiskurs-

si. Tällä kertaa kurssille osallistui kuusi oppilasta, viisi miestä ja ensimmäistä ker-

taa myös yksi nainen.265 Evankelistakurssilla toiselle vuodelle jatkoi yksitoista 

opiskelijaa. Näiden kahden kurssin lisäksi Shangalalan instituutissa toimi kahden 

lukukauden ajan myös tyttöjen kansanopistoryhmä. Samoin kahdeksan lähetys-

työntekijäksi valmistuvaa kävi suorittamassa opintojensa koulujaksoa.266  

Toisin kuin aiemman nelivuotisen kurssin opiskelijat, näiden kuuden opis-

kelijan nimet ja taustat mainitaan Tuho ja toivo – kirjassa sekä Erkki ja Kaija-

Liisa Halmeen haastatteluissa. Monet näistä nimistä esiintyvät edelleenkin kirkon 

henkilökunnan joukossa, kuten se on lueteltu IELA:n vuoden 2015 Päivän Tun-

nussanan liitteeseen.267 Jokainen tälle uudelle pappiskurssille osallistuneista oli 

toiminut aiemmin jo vuosia evankelistoina tai diakoneina.268 Kurssille osallistu-

vien miehien nimet olivat Wilhelm Ndjimbi, Immanuel Haishila, Johannes Kashi-

hakumwa, Profilio Hamunyela, Johannes Kasiakuamwa. Kurssille osallistui myös 

Emilia Namunyekwa, kirkon pääsihteerin Titus Namunyekwan tytär, josta tuli 

kirkon ensimmäinen Shangalalan nelivuotisen kurssin suorittanut naispappi, kun 

kurssi valmistui vuonna 1998. IELA:n ensimmäinen naispappi puolestaan oli Ma-

ria Rebecca Rufinu, joka sai pätevyytensä Angolan luterilaisen kirkon järjestä-

mästä Luandan pikakoulutuskurssista 1995–1996.269 Käsittelen tarkemmin tätä 

kurssia seuraavassa alaluvussa. 

 Shangalalan toisessa synodissa 22.–25.11.1994 eteläisen IELA:n ja pohjoi-

sen IECLA:n yhteenliittymä vihdoin kymmenvuoden valmisteluajan jälkeen vii-

meisteltiin. Kirkon päättäjät kummaltakin puolelta maata kannattivat tätä pohjoi-

sen ja etelän liitosta yksimielisesti.270 Samalla pohjoisen seurakuntien edustajat 

hyväksyivät yksimielisesti IELA:n jo olemassa olevan säännöstön seurakuntiensa 
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käyttöön sellaisenaan kuin se oli.271 Kyseisessä konsiilissa kirkon uudeksi johta-

jaksi valittiin pastori Tobias Kanguma ikääntyvän Ndeutapon jäädessä eläkkeel-

le.272 Uusi kirkonjohtaja asetettiin virkaansa 26.11.1995. Uuden kirkonjohtajan 

asettaminen viivästyi, koska kirkollishallituksessa Kanguman valinta asetettiin 

kyseenalaiseksi heimokuntaisuuden takia. Tätä valitusta jouduttiin vielä käsitte-

lemään ylimääräisessä kirkolliskokouksessa 20.–21.4.1995, jossa valitus kuitenkin 

hylättiin.273  

Samalla kertaa vuoden 1994 synodin yhteydessä äänestettiin myös ehdotuk-

sesta pappisviran avaamisesta naisille. Ehdotus hylättiin kuitenkin sillä kertaa 

äänin 17–12.274 Päätöksessä kielteisen päätöksen puolesta äänestäneet edustajat 

halusivat ensin keskustella naispappeudesta kotiseurakunnissaan.275 Seuraavan 

kerran naispappeudesta äänestettiin vuoden 1996 kirkolliskokouksessa. Tuolloin 

tämä ehdotus meni läpi ja papin virka avattiin naisille IELA:ssa.276  

Kirkkojen yhdistyminen toi muutosta myös Shangalalan opiston toimintaan. 

Kirkkohallituksen ehdotuksesta opiston opetuskieleksi päätettiin vaihtaa portugali 

uusien ryhmien aloittaessa opintonsa. Tällä päätöksellä toivottiin edistää kirkon 

yhteytymistä.277 Portugalin kieli, vaikka olikin löytynyt pitkään opetusohjelmasta, 

oli jäänyt pienemmälle huomiolle kuin englanti, joka nähtiin tärkeämpänä Nami-

bian ja muiden eteläisen Afrikan suhteiden takia.278 Shangalalan opistossa myös 

opetuksen painopiste siirrettiin vuonna 1995 työntekijöiden kouluttamisesta maal-

likkojen kouluttamiseen resurssien puutteen takia. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 

että kansanopistokurssit saivat enemmän opetusaikaa.279 

Maantieteellisesti Angolan luterilaisen kirkon toiminta oli keskittynyt ete-

lässä pääasiassa Kunenen ja Huilan maakuntiin ja pohjoisessa Cabindan, Luandan 

ja Huambon kaupunkeihin.280 Yhdistymisen jälkeen IELA:n kielitilanteessa näkyy 

hyvin monien Afrikan maiden monikulttuurisuus. Kirkon jäsenten joukossa pu-

huttiin äidinkielinä monia eri kieliä.  Pohjoisessa näitä olivat kimbundu ja fiote. 

Etelässä puolestaan seurakuntalaiset puhuivat äidinkielinään kwanjamaa, mband-
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jaa, chokwetaa ja nkumbia. Kirkon sisäisten asioiden hoito tapahtui Angolan vi-

rallisella yhteiskielellä portugaliksi.281  

Seurakuntia Angolan luterilaisella kirkolla oli yhteenliittymän jälkeen 

vuonna 1994 kaksikymmentäkolme, joista viisitoista oli Etelä-Angolassa ja kah-

deksan pohjoisessa.282 Näistä kirkon seurakunnista ja toimipisteistä vuonna 1994 

on löydettävissä kartta tämän tutkimuksen liiteosiossa. Jäsen määrä kirkolla vuon-

na 1994 oli yhdistymisen jälkeen 18 000283 ja kahta vuotta myöhemmin jo 

20 000.284 Angolan evankelisluterilaisella kirkolla oli pappeja etelässä kaksikym-

mentä ja pohjoisessa kymmenen, joskin pohjoisen pappien koulutus luterilaisessa 

opissa nähtiin olevan kyseenalainen,285 jopa siinä määrin, että Namibiasta kokous-

ta seuramaan tullut delegaation epäili pohjoisen ja etelän kirkkojen liitoksen jär-

kevyyttä.   

Se oli jännä, että sieltä Namibian luterilaisesta kirkosta oli delegaatio, 

Valontuojat, jotka olivat hirveän epäileväisiä ja yrittivät varoittaa ja pelkäsi-

vät tämmöstä näiden kahden liittymistä. Mutta heillä ei ollut äänioikeutta.286  

 

Alkuvuodesta 1996 pitkällinen rekisteröintiprosessi saatiin vihdoin loppuun. 

Angolan valtio tunnusti virallisesti IELA:n uskonnolliseksi yhteisöksi. Tämän 

rekisteröinnin myötä IELA:sta tuli 75 uskonnollinen yhteisö jonka toiminta oli 

tunnustettu maassa. Saman vuoden kirkolliskokouksessa myös keskusteltiin piis-

pan viran perustamisesta kirkkoon. Tuolloin äänioikeutettuja edustajia oli paikalla 

53 joista pappeja oli noin puolet eli 28. Kaiken kaikkiaan kokouksessa äänioikeu-

tettuja edustajia olisi ollut 55, mutta yksi joutui jäämään sairastapauksen vuoksi 

pois ja toinen oli lähtenyt Brasiliaan opiskelemaan. Vuosikatsauksen 1996 mu-

kaan kokous päätti, että piispaksi valittavan tulisi saada ¾ äänistä tullakseen vali-

tuksi. Mikäli uutta piispaa ei saataisi valituksi, toimisi kirkonjohtaja sääntömää-

räisten kirkolliskokousten välisen ajan kirkon johdossa, eli kahdesta neljään vuot-

ta. Piispan toimikauden pituudeksi määriteltiin kuusi vuotta.287 Ensimmäistä lute-

rilaista piispaa saatiin kuitenkin Angolassa odottaa vielä kymmenisen vuotta. Kir-

kon ensimmäinen piispa Tomás Ndawanapo valittiin virkaansa vuonna 2012.288  
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Vuonna 1994 myös suomalaisten lähettien keskuudessa tapahtui muutoksia. 

Heinäkuussa Mikko ja Marika Karhumäki lähtivät takaisin Suomeen jäädessään 

eläkkeelle, ja heidän tilalleen tulivat Tuomo ja Hanna Pohjatuli ja heidän poikansa 

Paavo. Pohjantulet olivat lähteneet Suomesta 19.1.1994 ja saapuneet Shangalalaan 

25.1.1994.  Ensimmäiset kuukaudet menivät kulttuurin ja kielen opiskeluun Keth 

Sainion johdolla.289 Tuomo Pohjatuli oli koulutukseltaan automaatioinsinööri, 

mutta Angolassa hänen tehtäviinsä lukeutuivat kirkon ajoneuvojen kunnossapito 

ja tietoliikenneyhteyksistä huolehtiminen.290 Suomen lähetysseuran Afrikan sih-

teerin vierailun yhteydessä satelliittiaika oli saapunut myös Shangalalan mäelle. 

Lähetysseura lahjoitti Angolan luterilaisen kirkon yhteydenpitoa helpottamaan 

Inmarsat – yhteyden.291 Tämä satelliittiyhteys säästi myös matkakustannuksissa, 

sillä sen kautta tarvittavat varaosat ja muut tarvikkeet voitiin tilata lyhyellä viestil-

lä Namibiasta pitkän ja vaivanloisen matkan sijaan.292 Seuraavina kahtena vuonna 

lähettien määrä kasvoi entisestään. Vuoden 1995 heinäkuussa Shangalalan sairaa-

laan tuli suomalainen sairaanhoitaja Kirsti Usva.293 Helmikuussa 1996 suomalais-

ten joukkoon liittyivät lääkäri Tuula Pelkonen ja diakonissa terveydenhoitaja He-

lena Åström.294  

Hanna Pohjantulen saapumisen myötä, päätettiin kirkon klinikalla aloittaa 

kuntoutustoiminta.  Kesäkuussa 1994 Instituutin rehtori pyysi Pohjantulta myös 

järjestämään info- ja oppitunteja pappis- ja evankelistakurssilaisille vammoista ja 

vammaisista seuraavaksi vuodeksi. Käytännössä tämä onnistui Hanna Pohjantulen 

mukaan siten, että hän suunnitteli rungon ensin suomeksi ja käänsi sen sitten por-

tugaliksi. Hänen työparinsa Joosef Shombeka käänsi tämän sitten kwanyamak-

si.295 Shombeka opiskeli itsekin toimintaterapiaa osallistumalla useampaan ottee-

seen Oniipan kuntoutuskeskuksen järjestämille kursseille. Onnistuneet hoidot ja 

huhtikuusta 1995 alkaen eri seurakuntien jumalanpalveluksissa kartoitettiin niiden 

alueiden vammaisia. Ongelmaksi tämän työmuodon kanssa muodostui ajankäyttö, 

eli tasapainoilu kotikäyntien ja klinikkapäivystysten välillä. Pohjantuli mainitsee, 

että usein oli myös vaikeaa motivoida potilaita tai heidän omaisiaan säännöllisiin 

kuntoutuksiin tai osallistumaan kuntoutusjaksoille.296   
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Shangalalan terveyskeskukseen, joksi klinikka oli muuttanut nimensä vuon-

na 1995, hakeutui myös niitä, jotka asuivat hieman kauempana kyseisestä kylästä. 

Kirsti Usva epäilee tämän syyksi sen, että terveyskeskuksessa riitti lääkkeitä pa-

remmin kuin valtion terveydenhuoltoasemilla ja sairaaloissa.297 Hänen mukaansa 

Angolassa ei ollut tuohon aikaan olemassa minkäänlaista kunnon apteekkijärjes-

telmää, vaan lääkkeitä saattoi myydä kuka tahansa. Tästä syystä valtion sairaalan 

lääkärit ohjasivat potilaita kadulle ostamaan heille määrättyjä lääkkeitä. Hyvien 

Nambibian yhteyksiensä ansiosta IELA:lla oli mahdollisuus hankkia klinikkansa 

lääkkeet ja muut materiaalit rajan eteläpuolelta, kuten monet muutkin tarvikkeis-

taan.298  

Angolan evankelisluterilainen kirkko osallistui valtion rokotusprojektin to-

teuttamiseen toimialueellaan. Tässä projektissa Angolan kirkkojen tarjoamat ter-

veyspalvelut olivat yhtenä toimijana rokotusten jakamisessa kansan pariin. Valtio 

kustansi ja hankki rokotteet ja kirkot noutivat ne valtion sairaaloista. IELA:N ta-

pauksessa lähin niitä jakava sairaala oli 12 kilometrin päässä Shangalalasta sijait-

sevasta Xangongosta. Vaikeudeksi kuitenkin muodostui rokotteiden säilyttämi-

nen. Näiden rokotteiden laatu oli alun perinkin kyseenalainen: olivatko ne kulje-

tettu ja säilytetty valtion tiloissa oikein?299     

Rokotusmatkojen vaarallisuutta lisäsivät teiden huonokuntoiset tiet ja räjäh-

teet ja miinat joita oli jäänyt maastoon Etelä-Afrikkaa vastaan käydyn sodan jäljil-

tä. Shangalalan naapurissa Xangongossa toimi Cap Anamur -järjestön saksalais-

angolalainen miinanraivausyksikkö, mutta myös sen toiminta oli keskeytynyt het-

keksi sisällissodan kiihdyttyä loppuvuodesta 1992300 Sotaisuuksien rauhoituttua se 

toimi taas täydellä teholla vuonna 1995.301 Lähetyssanomien artikkelin mukaan 

tämä vapaaehtoisyksikkö poisti keskimäärin 200 tonnia miinoja ja muita räjähteitä 

päivässä Kunenen teiden varsilta ja maastosta.302 IELA:n rokotustiimit pyysivät 

usein yksikön miehiä mukaansa pidemmille matkoille. Vastapalveluksena Ango-

lan luterilainen kirkko tarjosi heille terveyspalveluita sekä toimitti saksalaisten 

kirjeitä Namibian puolelle.303  
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Tavalliseen IELA:n rokotustiimiin kuului Keth Sainion lisäksi toinen sai-

raanhoitaja tai kaksi angolalaista terveydenhoitajaa, kirjuri ja apumies joka huo-

lehti ryhmän autosta ja toimi suunnan näyttäjänä.304 Teiden huonosta kunnosta 

johtuen hyvällä säällä 60–70 kilometrin matkaan saattoi mennä yli kolme tuntia-

kin. Matkaa hidastivat entisestään maahan mahdollisesti jääneet räjähteet sekä 

sadekausien rankat sateet. Erään Kuvelaihin kohdistuneen rokotusmatkan aikana 

sade oli syönyt pois suurimman osan maantiestä. Sekä rokotustiimin että Cap 

Anamurin panssariautot olivat vuorollaan juuttuneet mutaan. Tämän lisäksi tällä 

matkalla yksi rokotustiimin autoista oli kallistunut niin pahoin, että autosta oli 

päässyt pois ainoastaan sivuikkunoista kiipeämällä.305 

Helmikuuhun 1994 mennessä rokotustiimi oli tavoittanut viisitoista Shanga-

lalan lähiseudun kylää306 ja vuoden loppuun mennessä säännöllinen rokotustoi-

minta ulottui jo 28 kylään. Kaiken kaikkiaan luterilaisen kirkon rokotusprojektin 

kaksi rokotusryhmää307 kattoivat 30 kylää joista kauimmaiset olivat 300 kilomet-

rin päässä Shangalalasta.308 Rokotusprojekti avasi luterilaiselle kirkolle uuden 

väylän tavoittaa ihmisiä. Lähetyssanomien haastattelussa helmikuulta 1994 Keth 

Sainio kertoo että, projektin toteuttamista varten oli varattava aikaa ja luotava 

suhteita kylien perheisiin. Kristittyjen annettua rokottaa lapsensa ja näiden selvit-

tyä paremmin tuhkarokkoepidemiasta, myös perinteisiin luonnonuskontoihin tur-

vautuvat toivat lapsiaan rokotettaviksi.309  Elo-syyskuussa 1994 rokotustiimiä 

työllisti erityisesti aivokalvontulehdusta ehkäisevän meningniittirokotteen jaka-

minen kyseisen epidemian raivotessa maakunnassa. Noin 13 000 henkeä rokotet-

tiin tätä tautia vastaan, näistä noin 6000 lapsia viiteen ikävuoteen asti ja 635 odot-

tavia äitejä.310   

Vuonna 1996 terveyskeskuksen käyttöön suunniteltiin uuden ambulanssin 

hankkimista.311 Ongelmaksi kuitenkin muodostui löytää siihen sopiva kuski, joka 

olisi saatavilla yllättävissäkin tilanteissa kun ambulanssia tarvittaisiin. Toinen 

ongelma oli myös sen, että miten olisi varmistettu, että ambulanssi olisi pelkäs-

tään terveyskeskuksen käytössä niin että kuskin tavoin se olisi tarpeen tullen käy-
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tettävissä.312 Vuonna 1994 Angolan evankelisluterilaisessa kirkossakin käyttöön-

otettu vastuuautojärjestelmä ei ollut vaikuttanut niin hyvin kirkon autojen käyttö-

tapaan kuin oli toivottu vaikka edistystä olikin tapahtunut.313 Vastuuautojärjestel-

mässä kirkon työntekijöille nimettiin autot joiden huoltamisesta, tankkaamisesta 

ja kilometritaksojen hoidosta hän vastasi.314 Autoja lainattiin edelleenkin yksityis-

käyttöön seurakuntalaisille ja niillä ajettiin edelleen niin pitkään kun ne kestivät. 

Yksi kirkon autoista hajosikin lopullisesti vuonna 1995, kun siihen tankattu epä-

puhdas polttoaine rikkoi sen ruiskutuspumpun.  Erään toisen auton voimansiirto ja 

vaihteet rikkoutuivat kun niihin pääsi vettä. Tuomo Pohjantulen vuosikertomus 

vuodelta 1995 on täynnä vastaavanlaisia raportteja.315 Autojen rikkoontumiset 

toivot kirkolle lisäkustannuksia. 

Angolassa työnsä vuonna 1996 aloittaneet lääkäri Tuula Pelkonen ja sai-

raanhoitaja Helena Åström kävivät kartoittamassa Huambon tilanteen 30.8.–

8.9.1996 kirkonjohtaja Kanguman, pääsihteeri Namunyekwan ja erään luandalai-

sen pastorin mukana.316 Sikäläisiltä seurakuntalaisilta tuli toive, että myös pohjoi-

sessa aloitettaisiin klinikkatoiminta. Seurakuntalaiset kokivat, että valtion sairaa-

loissa ei ollut lääkkeitä ja muiden kirkkokuntien ylläpitämissä klinikoissa asioi-

minen maksoi paljon enemmän kuin IELA:n omassa klinikassa Shangalalassa. 

Siellä arkipäivisin ja lauantaisin potilasmaksut olivat 2 randia tai 4 litraa hirssiä ja 

sunnuntaisin 4 randia tai 8 litraa hirssiä.317  IELA:lla ei kuitenkaan vielä tuolloin 

ollut varaa perustaa klinikkaa pohjoiseen, eikä Suomen lähetysseurallakaan ollut 

taloudellisia mahdollisuuksia avustaa. Huambon seurakunta oli kuitenkin vuonna 

1996 rakentamassa pientä klinikkarakennuksen AEA:n kanssa tekemän sopimuk-

sensa avulla. Tässä sopimuksessa AEA vastaisi tuon klinikan toiminnasta ja rahoi-

tuksesta sen olemassaolon ensimmäisenä kolmena vuonna.318  Tämä klinikka ei 

ollut ainoa AEA:n kanssa yhteistyössä toteutettu projekti, vaan suunnitteilla oli 

myös maatalousprojektin aloittaminen Huambossa. Angolan kirkon kolme miestä 

olivat Huambossa neuvottelemassa tämän projektin alkuun saattamisesta.  Tällä 
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oli kiire, sillä joku muu taho olisi voinut ottaa siihen varatun maa-alan pois seura-

kunnalta, mikäli sitä ei olisi hyödynnetty paremmin.319   

Kirkon infrastruktuuri koheni valtavin harppauksin vuonna 1994–1996. 

Shangalalan uuden klinikan rakenteet saatiin valmiiksi jo vuonna 1994, mutta 

sähköasennukset valmistuivat kesäkuussa 1995. Terveyskeskuksen uusissa toimi-

tiloissa oli tarvittaessa akkuvirralla käyvät valaisimet kahdessa hoitohuoneessa ja 

synnytyssalissa. Vanhaa klinikkarakennusta ei purettu, vaan siitä kunnostettiin 

sairaalaevankelistalle toimitila sekä sairaanhoitajille taukotilaksi.320 Shangalalan 

uuden klinikan ja kirkon lisäksi myös Instituuttia laajennettiin varastolla ja kah-

della uudella luokkahuoneella vuonna 1994321 ja seuraavana vuonna vielä ruoka-

lalla.322 Shangalalan rakentamisen lisäksi kirkolla oli ympäri Angolaa käynnissä 

monia rakennusprojekteja. Suurin osa näistä oli kirkkorakennusten rakentaminen 

sen seurakunnille. Näiden projektien onnistuminen ja aikataulut vaihtelivat seura-

kunnista toiseen. Kaiken kaikkiaan Angolan evankelisluterilaisessa kirkossa 

vuonna 1996 kolme uutta kirkkoa vihittiin käyttöön.323  

Vuonna 1994 Xangongon kirkko oli saatu viimeistelyä vaille valmiiksi.324 

Kirkkoa rakentaessa kuitenkin tapahtui kirjanpidollisia virheitä ja väärinkäsityk-

siä. Kirkko oli alun perin tarkoitus rakentaa Xangongon seurakunnan omilla va-

roilla ja seurakuntalaisten talkootyönä. Tuomo Pohjantulen mukaan kirkon raken-

tamiskustannukset oli kuitenkin maksettu IELA:n yleiskassasta. Suurimman osan 

rakennustöistä tekivät Shangalalan rakennusmiehet, joten tämä lisäsi vielä ennes-

tään IELA:n keskuskassan maksettavaksi tulleiden kustannusten määrää. Xangon-

gon kirkon rakentaminen ei ollut ainoa tällainen rakennusurakka, jossa paikallisen 

seurakunnan innostus ”pääsi lopahtamaan.”325 Samanlainen tilanne kävi myös 

Oshikango Popawan kirkon kanssa, jossa IELA:n keskushallinto joutui kantamaan 

pitkään vastuuta rakennusprojektin etenemisestä, vaikka töitä aloitettaessa oli 

sovittu paikallisen seurakunnan työpanoksesta.326 Kaikki rakennusprojektit eivät 

kuitenkaan menneet näin heikosti, vaan jotkut seurakunnat kantoivat vastuuta 

oman kirkkonsa valmistumisesta: 
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Toisin kuin Osikango Popawassa, on Namayakan kirkkoprojekti 

edennyt suorastaan esimerkillisesti. Kirkon seinät oli rakennettu Raimo Ho-

lopaisen johdolla jo 70-luvulla, mutta sitten työt jäivät sodan vuoksi kesken 

ja kattoa varten hankitut materiaalitkin katosivat. Aloitimme työt kesäkuun 

[1995] lopussa. Aluksi mukana oli 6 Shangalalan rakentajaa pystyttämässä 

raskaita kattorakenteita ja tekemässä pellitystä. Kolmen viikon jälkeen työt 

jäivät seurakunnan omalle vastuulle; kävin vain muutaman kerran seuraamas-

sa työn edistymistä – Seurakunnan pastori ja evankelista olivat koko ajan in-

nolla mukana itse työssä ja myös organisoimassa. Myös seurakuntalaisilla 

tuntui olevan vimmattu halu saada kirkkoa valmiiksi. Kun kirkko oli lähes 

valmis, mutta rahat eivät enää riittäneet penkkeihin, seurakunta päätti, että 

kirkko vihitään käyttöön joka tapauksessa. --327     

 

Eräänä tavoitteena IELA:lla oli myös rakentaa itselleen kirjapaino. Tätä pro-

jektia varten Shangalalaan rakennettiin vuonna 1994 oma erillinen rakennuksensa. 

Namibiasta saadut painokoneet saapuivat syyskuussa 1995 Shangalalaan ja Wind-

hoekista tilattu teknikko kävi virittämässä ne toimintakuntoon.328 Vuosiraportis-

saan vuodelta 1995 Tuomo Pohjantuli epäilee tämän painoprojektin järkevyyttä. 

Hänen mukaansa vielä tuossa vaiheessa halvemmaksi ja helpommaksi olisi ollut 

painattaa tarvitut lukumateriaalit ELCIN:n kirjapainossa Oniipassa. Siellä käytös-

sä olisivat olleet hyvät koneet, työnsä osaava henkilökunta ja painomateriaalia 

tarjolla riittävästi. Angolan puolelle materiaalit oli tuotava Namibian puolelta ja 

silloinkin ne hankittiin pääasiassa samasta ELCIN:n kirjapainosta. Henkilökunta-

kaan ei Tuomo Pohjantulen mukaan Angolan puolella vetänyt vertoja namibialai-

sille.329 Vuonna 1996 Suomesta tulleen mikkeliläisen talkooryhmän mukana saa-

pui Tampereen Hervannan ammattikoulusta kirjapainotaidon opettaja Mikko Ran-

tanen330 kouluttamaan painon toiminnasta vastaavia kahta nuorta naista koneiden 

käyttämisestä.331 Tytöt olivat jo aiemmin olleet opiskelemassa painokoneen käyt-

töä lyhyen aikaa Namibian puolella.332 

 

4.2. Oppeja ja taloutta 

Yhdistymisen myötä oli havaittu, että pohjoisen pappien koulutus luterilaisessa 

doktriinissa oli riittämätöntä. IELA:n kirkkohallitus päätti pyytää Suomen Lähe-

tysseuralta apua tämän epäkohdan korjaamiseen. 9.12.1994 päivätyssä kirjeessään 

IELA:n sihteeri Namunyekwa pyytää nimeltä, että SLS lähettäisi Angolasta vii-

meisenä suomalaisena lähettinä vuonna 1986 poistuneen Ritva Marttalan opetta-
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maan Luandassa järjestettävään puolen vuoden mittaista pikakurssia. Tämän li-

säksi tarvetta olisi kahdelle portugalintaitoiselle lähetystyöntekijälle. Namunyek-

wa mainitsee, että kirkon suunnitelmissa olisi lähettää Marttalan avuksi Luandaan 

Halmeet, mikäli SLS:n hallitus suhtautuisi myönteisesti tähän pyyntöön. Lähettien 

asumisesta, kuljetuksesta ja ruuasta kirkko lupaa huolehtia itse. IELA esittää sa-

maisessa kirjeessä tarpeen kahdelle portugalintaitoiselle lähetystyöntekijälle jotka 

voisivat edustaa IELA:a Luandassa ja muualla pohjoisessa.333  

Tähän koulutussuunnitelmaan liittyvään pyyntöön myönnyttiin ja Marttala 

lähetettiin toimimaan kurssin alusta 1. elokuusta 1995334 sen lopetukseen tammi-

kuun 28. päivänä 1996335 Luandaan kokopäiväisenä opettajana. Marttalan ohella 

sekä Halmeet että kirkon johtaja Kanguma osallistuivat tämän opetustoiminnan 

toteuttamiseen. Halmeet Shangalalan Instituutin lomakausina elo-, joulu- ja tam-

mikuussa sekä Kanguma koko kurssin ajan liturgian opettajana omien portuga-

linopintojensa ohessa. Opetustilana toimi Rocha Pinton osittain keskeneräinen 

kirkko Luandassa.336  Luandan ja Cabindan luterilaisilla oli ennen kirkkojen yh-

distymistä ollut yhteyksiä brasilialaiseen Igreja Evangélica da Confissão Lutera-

naan, johon myös Suomen lähetysseuralla oli ollut jo pitkään yhteyksiä, ja ”jo-

honkin luterilaiseen lähetysjärjestöön Saksassa,” jota ei lähdemateriaalissa tar-

kemmin määritellä.337 Tähän kurssiin osallistuivat pohjoisen seurakuntien, eli Ca-

bindan, Luandan ja Huambon alueiden papit. Yhteensä kurssille osallistui kym-

menen opiskelijaa, joista yhden mainitaan olleen nainen338 Maria Rebecca Ru-

finu.339 Kaikki kurssilaiset olivat portugalinkielen taitoisia, joten kurssilla pystyt-

tiin hyödyntämään brasilialaisilta saatuja oppikirjoja.340 

Luandan kurssi vahvisti Kaija-Liisa Halmeen mukaan pohjoisen seurakun-

tien luterilaista identiteettiä. Kirkonjohtaja Kanguman osallistuminen kurssille 

yhtenä opettajista auttoi luomaan siltaa pohjoisen pappien ja IELA:n johdon välil-

le. Tätä kautta näiden alueiden pappien kirkonjohtaja oppi tuntemaan uudet alai-

sensa kaikkine huolineen ja kysymyksineen. Tällä kohtaamisella oli myös konk-

reettisia seuraamuksia. Kirkonjohtaja esityksestä kirkkohallitus muutti aiottua 

                                                 
333 Namunyekwan kirje 2/1994 
334 Angolan työalueen vuosikatsaus 1995 
335 Erkki Halmeen toimintakertomus vuodelta 1995 
336 Namunyekwan kirje 1995, Erkki Halmeen toimintakertomus vuodelta 

1995; Marttala haastattelu 2014 
337 Angolan työalan avainalueet 1995 
338 Angolan työalan vuosikatsaus 1995; Halmeet haastattelu 2014; Halmeet haastattelu 2015 
339 Halmeet haastattelu 2015 
340 Angolan työalan avainalueet 1995; Halmeet haastattelu 2014 



 53 

päätöstään ja valitsi Lubangoon papiksi yhden Luandan kurssilaisista.341 Tammi-

kuussa kurssille osallistuneiden pappien puolisoille järjestettiin kahtena viikkona 

koulutusta Raamatusta sekä raamattupiirien että pyhäkoulujen pitämisestä. Ryh-

män yhdeksän miestä vihittiin virkoihinsa 28.1.1996342, Rufinu vuotta myöhem-

min kirkolliskokouksen hyväksyttyä naispappeuden Angolan evankelisluterilai-

sessa kirkossa.343 Tältä osin sekä kirjalliset lähteet että tekemäni haastattelut ovat 

epäselviä. Niiden mukaan kaikki kurssilaiset vihittiin virkoihinsa aiemmin mainit-

semanani päivänä. Kuitenkin naispappeus hyväksyttiin vasta saman vuoden mar-

raskuussa. Täten kurssin naisen tarkemmasta vihkimysajankohdasta ei ole tietoa. 

Haastatteluissa tuli asiaa sivuttiin naispappeudesta puhuttaessa. Tuolloin Kaija-

Liisa Halme kuitenkin mainitsi, että Rufinu vihittiin virkaansa pohjoisessa koti-

seurakuntansa toiveesta.344   

Suomen Lähetysseuran, Namibian luterilaisen kirkon, Angolan luterilaisen 

kirkon ja Finnchurchaidin yhteistyöneuvotteluista kertovan raportin yhteydessä on 

säilynyt myös IELA:n suunnitelma kirkon budjetiksi vuodeksi 1994. Tässä budje-

tissa kirkon vuosittaisiksi kuluiksi oli arvioitu 924 165 randia. Suurimman me-

noerän tässä summassa muodostivat henkilökunnan palkat 261 915 randilla. Toi-

sia merkittäviä menoeriä olivat sekä terveydenhuollon järjestämiseen ja Shangala-

lan instituutin toimintaan vaadittavat rahat. Samaisesta budjetista näkee myös 

kuinka suuresti IELA oli ulkomaisen rahoituksen varassa 1990-luvun puolivälissä. 

Sen kotimaiset tulot oli arvioitu olevan ainoastaan 179 165 randia, kun taas se sai 

ulkomaisilta avustusjärjestöiltä, näistä merkittävämpänä SLS, suurimman osan 

tarvitsemastaan rahoituksesta, eli noin 745 000 randia.345 Tämän lisäksi Finnchur-

chaid antoi 50 000 IELA:n oman painotalon rakentamiseen.346 Marraskuussa 1994 

tapahtunut kirkkojen yhdistyminen ja sen mukanaan tuomat uudet kunnostus- ja 

koulutustarpeet lisäsivät kirkon rahan tarvetta. 347 

Vuoden 1993 lopulla tapahtunut Angolan kwnazan paheneva devalvoitu-

miskierre ja nopeat hintojen kohoamiset johtivat IELA:n sisällä tapahtuneisiin 

taloudellisiin uudelleen järjestelyihin. Sekä kirkon kirjanpitosysteemi uusittiin, 

että taloustoimiston aloitteesta maksusysteemi uudelleen järjesteltiin.348 Sille 
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maksetut kymmenykset, lahjoitukset ja muut tulot, jotka aiemmin olivat menneet 

suoraan seurakunnille, päätettiin tässä uudistuksessa kerätä ensin kirkon keskus-

kassaan. Sieltä niitä voitiin sitten jakaa tasapuolisesti rahoitusta tarvitseville seu-

rakunnille. Rahan devalvoituminen kuitenkin synnytti kuitenkin Namunyekwan 

tammikuussa 1994 kirjoittaman kirjeen mukaan kirkon operatiiviseen kassaan 

kolmen kuukauden aikana 57 000 randin vajeen.349  

Vuoden 1995 mittaan Angolan luterilaisen kirkon johto ryhtyi huomamaan 

muuttuneen tilanteen. Kwnazan arvo jatkoi laskemistaan, mutta myös kirkko oli 

uudessa tilanteessa. Kirkon jäsenmäärä ja sen toiminnan määrä oli kasvanut niin 

paljon, etteivät ennen käytetyt menettelytavat enää toimineet. Tässä uudessa tilan-

teessa taloutta oli ryhdyttävä suunnittelemaan kunnolla.350 Sekä Shangalalan Insti-

tuutissa että seurakuntien henkilöstölle alettiin järjestää koulutusta budjettien teos-

sa ja kirjanpidon pitämisessä.351 Kirkon rahatilannetta eivät helpottaneet raken-

nusprojektien yhteydessä tapahtuneet väärinkäsitykset kustannusten maksajista, 

joten monet rakennustöistä jäivät odottamaan lisärahoitusta. Vuonna 1995 IELA 

teki ensimmäistä kertaa budjettisuunnitelman seuraavalle vuodelle.352 Kirkon ta-

loushallinnon kehittäminen jatkui seuraavana vuonna, kun kirkon taloustoimisto 

ja sen suomalaiset avustajat laativat suunnitelman palkkauksen tehostamiseksi. 

Marraskuun kirkolliskokouksessa 1996 suunniteltu taloussysteemi hyväksyttiin 

äänin 20–18. Suunnitelman mukaisesti tavoitteena oli vuodesta 1998 alkaen siirtää 

kirkon henkilökunnan palkanmaksu kirkon yleiskassasta suoraan seurakuntien 

velvollisuudeksi, saaden kuitenkin avustusta siihen kirkon keskuskassasta.353 Täl-

lä päätöksellä Kaija-Liisa Halmeen mukaan pyrittiin saamaan seurakuntiin uutta 

motivaatiota niiden oman talouden hoitamiseksi.354 

Jotta rakennuskassan ylittäminen vältettäisiin jatkossa, kirkon pääsihteeri ja 

projektisihteerinä toiminut Tuomo Pohjantuli päättivät yhdessä vuonna 1995, että 

kirkon kassasta maksettavat rakennuskustannukset piti ensin hyväksyttää projek-

tipäälliköllä. Näin hän pysyisi tilanteen tasalla kassan suhteen, ilman että lukuja 

tarvitsisi odottaa kirkon kirjanpitäjältä.355  
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Samaan aikaan Tuomo Pohjantuli mainitsee IELA:ssa olleen käynnissä ”jo-

kin kummallinen projektivillitys.” Suunnitelmia riitti niin toimintakeskuksen ra-

kentaminen Ondjivaan, porakaivojen rakentamisesta, kaupan perustamisesta 

Shangalalaan sekä toisen Instituutin perustamisesta Luandaan. Pohjantulen mu-

kaan leipomolla olisi ollut enemmän kysyntää Shangalalassa,356 sillä Namibian 

läheisyydestä johtuen suurin osa paikallisista asioi siellä.357 Näitä projekteja var-

ten rahaa ryhdyttiin keräämään kehitysyhteistyöjärjestöiltä ja YK:lta. Etenkin 

Pohjantulien vuosikertomuksesta käy ilmi, että erimielisyydet ja mielipiteet tästä 

”projektivillityksestä” kuumensivat tunteita myös lähetystyöntekijöiden keskuu-

dessa.358  

Jonkinlaiseksi kiistan aiheeksi nousi kysymys siitä, kuinka paljon suomalai-

silla läheteillä olisi ollut oikeutta puuttua kirkon projektien hoitoon. Vuosirapor-

tissaan vuodelta 1995 Tuomo Pohjantuli oli sitä mieltä, että suomalaisten olisi 

tullut jyrkemmin käyttää veto-oikeuttaan hillitäkseen liiallista rahankäyttöä pro-

jekteihin, joilla ei olisi ollut tulevaisuutta.359 Päinvastaista näkökulmaa puolestaan 

edustivat Halmeet. Vuosikertomuksessaan 1996 Kaija-Liisa Halme painottaa että 

työn tulevaisuuden kannalta on hyväksi jos ohjat ovat alusta lähtien maan omilla 

kansalaisilla. Suomalaisten tulisi keskittyä toimimaan enemmän yhteistyökump-

paneina.360  

Pohjoisen kymmenen papin kouluttamiseen ja Rocha Pinton kappelin raken-

tamiseen Angolan evankelisluterilainen kirkko oli hakenut tukea Luterilaiselta 

maailmanliitolta. Tuossa hakemuksessaan IELA oli pyytänyt 19 000 Yhdysvalto-

jen dollaria ja saanutkin ne. Näillä Luterilaiselta maailmanliitolta saaduilla rahoil-

la IELA rahoitti paitsi uuden kirkon rakentamista, myös järjestetyn pikakurssin 

kannalta se oli elintärkeä. Näillä rahoilla saatiin rakennettua vaatimattomat majoi-

tus- ja ruokailutilat opiskelijoille. Tällä järjestellyllä opiskelijoiden ei tarvinnut 

jättää perheitään selviämään itsekseen toisella puolella Angolaa. Suomalaiset 

opettajat olivat alivuokralaisina Luterilaisen maailmanliiton Angolan projektin 

terveydenhuollon koordinaattorin Anni Väisälän asunnossa.361   
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Sisällissodan mukanaan tuoman epävakauden, paikallisen valuutan arvon 

laskeminen ja ongelmat kirkon talouden hoidossa ovat vain muutamista syistä 

joiden takia tavoiteltu Angolan evankelisluterilaisen kirkon omavaraisuuden pro-

senttiosuus jäi vain suunnitelmaksi. Yhteistyöneuvotteluissa vuonna 1992–1993 

tehdyn sopimuksen mukaisesti suunnitelmana alun perin oli ollut, että IELA olisi 

omilla tuloillaan onnistunut vuonna 1996 kattamaan toiminnastaan 30 %. Todelli-

nen luku kuitenkin jäi paljon pienemmäksi. Vuoteen 1996 mennessä IELA pystyi 

omilla tuloillaan pääsemään vain puoleen väliin tuosta luvusta. 1994 sen omava-

raisuuden oli arvioitu olevan vain 10 %, kun sen olisi pitänyt olla jo 20 %.362     

Marraskuun 1996 kirkolliskokoukseen 19.–22.11. osallistuivat myös suo-

mesta tulleet Ossi Kuoppala ja silloinen Afrikan työn johtaja Erkki Helminen. 

Heidän mukanaan tullut mikkeliläisten vapaaehtoisten ryhmä olivat tulleet Ango-

laan luovuttamaan lahjoitusta. Seurakunta oli kerännyt tämän lahjoituksen Ondji-

van kirkon rakentamista varten juhlistaakseen Mikkelin tuomiokirkon vuonna 

1997 vietettyä satavuotis-riemuvuotta.363 Helmisen vierailun aikana kaikkien 

kolmen Suomen Lähetysseuran, ELCIN:in ja IELA:n edustajat keskustelivat en-

nen IELA:n itsenäistymistä tehdyn kolmikantasopimuksen ajankohtaisuudesta. 

Erkki Halmeen mukaan kysymykseksi nousi, oliko aika ajanut tuon sopimuksen 

ohi? Hän kysyykin olisiko parempi sopimuksen sijaan antaa aikaa ELCIN:n ja 

IELA:n omaehtoisen yhteistyön kehittymiselle?364 

  

4.3. Angolan luterilaisen kirkon elämää  

Angola luterilaisen kirkon elämää 1990-luvun alussa väritti vahva yhteisöllisyys. 

Kirkon elämän kannalta tärkeimpiä olivat sunnuntain jumalanpalvelukset. Näihin 

messuihin tultiin pitkienkin matkojen päästä. Tätä tapahtumaa varten oli varattu 

koko päivä aikaa. Vaikka itse messu kestikin vain kaksi tuntia, vaihdettiin tuttujen 

kanssa kuulumisia ja ilmoituksia tulevista tapahtumista ja juhlista kuten esimer-

kiksi häistä. Näissä jumalanpalveluksissa seurakunnan kuorot lauloivat ja seura-

kuntalaiset usein tanssivat.365 Jumalanpalvelusten jälkeen päivän kuumimpana 

hetkenä seurakunnan väki kerääntyi kirkonmäelle tai meni lähiseudun taloihin 

viettämään aikaa, eli uhaloimaan, kuten tämän ajankäytönmuodon angolalainen 

termi on. Takaisin kotiin ei lähdetty ennen kuin iltamyöhällä. Samoin oli juhlien 
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laita. Juhlallisuudet saattoivat kestää useita päiviä. Esimerkkinä tästä on IELA:n 

50-vuotispäivät, jotka kestivät kaiken kaikkiaan kolme päivää. Samaisessa juhlas-

sa kaikki vieraat syötettiin ja juotettiin.366  

Laulu nousikin merkittävään rooliin jumalanpalveluksissa ja kuoroja oli pal-

jon: kyläkohtaiset kuorot, naisten kuorot, nuorten kuorot, varhaisnuorten kuorot ja 

joskus jopa miesten kuorot esittivät jumalanpalveluksissa ja juhlissa. Kaija-Liisa 

Halmeen mukaan Lubangon kaupunkiseurakunnassa oli tapana pyhittää lauantai-

päivä näiden seurakunnan erilaisten ryhmien kokoontumisille, joissa esimerkiksi 

harjoiteltiin tulevan sunnuntain lauluja.367  

Keth Sainio järjesti erään tällaisen kuoron toimintaa Okamundin kappeliseu-

rakunnassa. 368 Tämä kahdenkymmenenviiden osanottajan kuoro kokoontui kerran 

viikossa harjoittelemaan herätyslauluja ja viettämään raamattupiiriä. Vuonna 1995 

kuoron nimeksi vakiintui Omahelende.369 Angolan evankelisluterilainen kirkko oli 

jo pitkään ennen itsenäisyyttään opettanut niin opistonsa kursseilla kuin seurakun-

tatyössäkin antamisen ihannetta.370 Omahelenden onnistui ostamallaan yhteisar-

valla voittaa arpajaisissa tarpeeksi rahaa, jotta sillä saatiin hankittua Okamundin 

kirkolle peltikatto.371 Tämän katon asennustyöt saatiin loppuun juuri sopivasti 

ennen sadekauden alkua.372   

Jokaisen messukävijän perusvarustukseen kuului Raamattu, josta seurattiin 

messussa luettuja raamatunkohtia.373 Tämä Raamatun käytön tärkeys messuissa 

tukee Mugambin antamaa kuvaa Raamatun käytön tärkeydestä afrikkalaisessa 

hengellisyydessä. Hänen mukaansa kyseessä on Afrikan käännetyin ja luetuin 

kirja. Lukutaitoiset afrikkalaiset pystyvät tekemään omia tulkintojaan Raamatun 

kirjojen sanomista ja mitä se merkitsee heidän omalle kulttuurilleen. Mugambin 

mukaan kristinusko on myös tuonut tullessaan ajatuksen, että kunnon kristitty 

osaa lukea tai hänellä on yhteys johonkin lukutaitoiseen ihmiseen joka voi tulkita 

Raamattua hänelle.374 Messujen lisäksi Raamattu näytteli tärkeää roolia myös 

muissa IELA:n jäsenten hartaushetkissä. Näitä olivat perhepiirissä järjestetyt har-
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taudet sekä tiettyinä aikoina seurakunnan työntekijöiden sivukylissä järjestämät 

hieman laajemmat hartaushetket.375  

-- Nämä hartaudet ovat sisältäneet virren, päivän tekstin ja lyhyen se-

lostuksen siitä. On liikuttavaa miten vakavasti ihmiset kotikäynnillä suhtau-

tuvat pieneen rukoushetkeen, lapsille vaihdetaan puhtaat vaatteet ja hartaus-

paikka siivotaan. Jos olemme talossa jo aikaisemmin pitäneet hartauden, he 

seuraavalla kerralla jo osaavat pyytää sitä.376 

 

Kirkon jäsenten uskonharjoittamisen kannalta kirkon julkaisema Päivän 

Tunnussana vihkonen oli tärkeä. Sitä käytettiin hartaushetkien lukemiston määrit-

tämiseen. Hartaushetket ja raamattupiirit kuuluivat myös olennaisesti IELA:n jär-

jestämien koulutushetkien ja kerhotoiminnan osaksi. ONYIKA:n kokouksissa 

naiset tutkivat Raamattua.377 Kyläterveysasiamiehiä koulutettaessa kurssisuunni-

telmaan oli varattu hartauden harjoitusta varten aikaa kirkon työntekijän tai ulko-

puolelta tulleen lähetystyöntekijän johdolla.378 Näissä hartaushetkissä tehtävät 

jaettiin kykyjen mukaan:   

-- sitä toteutettiin sillä tavalla että niin kuin kotihartaudet että siinä 

kun on ne kaks tekstiä joka päivälle, niin ne luettiin näissä jotka, jotka oli oi-

kein asialla niin periaate oli että se kotiväki kokoontuu niin parhaassa tapauk-

sessa aamulla ja illalla mutta ainakin iltahartauteen jossakin vaiheessa, ja ja 

luetaan se teksti ja rukoillaan. Ja se on just niinkun tyypillinen että sitten täs-

säkin luterilaisessa kirkossa, niin, sitten ne pantiin ne lapsetkin, tai siis ei se 

ollut vaikeata kellekään, vaan kuka tahtojansa ”se on sinun vuoro nyt, tuota 

niin, rukoilla ja sinä rukoilet sitten kun luettu tämä teksti” ja sitten siitä jos-

kus keskusteltiin myöskin --379 

 

Entisten Angolassa toimineiden lähetystyöntekijöiden haastatteluista ja hei-

dän vuosikertomuksiaan lukiessa on käynyt selväksi, että pohjoisen ja etelän lute-

rilaisilla oli omia erityispiirteitään. Pohjoisen papit olivat ennen yhdistymistä 

käyttäneet jumalanpalveluksissa työasunaan valkoista albaa. Kirkkojen yhdisty-

misen jälkeen IELA:n kirkkohallitus kuitenkin päätti, että myös pohjoisessa otet-

taisiin käyttöön etelän pappien jo käyttämät mustat talari. Tarkempaa määrittele-

mättä pohjoisen jumalanpalveluksien mainitaan olleen enemmän ”elämänmakui-

sempia, joissa seurakuntalaiset ilot ja huolet jaetaan.”380    

Merkittävämmäksi pohjoisen kirkon kontekstuaaliseksi erityispiirteeksi 

mainitaan lähteissä rukoilemalla parantaminen, jollaisesta pohjoisen luterilaisuus 

oli saanut alkusysäyksensä. Tapa oli kuitenkin paikoitellen muuttunut muistutta-
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maan enemmänkin noituuden harjoittamista. Kirkkojen takaosaan oli muodostu-

nut rukoilupaikkoja joista käytettiin nimitystä kaikkein pyhin. Rukoilemisen rin-

nalle parantamiskeinona oli tullut muutakin toimintaa: Parannusta hakemaan tul-

leille annettiin juotavaksi vettä jossa oli puunpalasia. Heidän päälleen heitettiin 

vettä, voideltiin öljyllä. Sairaan päähän tartuttiin ja sitä heilutettiin. Sairaan kengät 

otettiin pois jalasta ja heitettiin ulos. Sen sijaan että olisi rukoiltu rauhallisella ta-

valla, kuuluivat karjahdukset ja huudahdukset: ”Saatana poistu, Juudas poistu.”381 

Suhtautumisessa tähän parantamiseen näyttänee nousseen vaikuttaa synnyt-

täneen erimielisyyksiä kaikkein pyhintä hoitaneen seurakuntalaisen sekä lähetys-

työntekijän ja etelästä tulleiden muiden opettajien välille.382 Jälleen kerran paikal-

listen tapojen muutoksesta on vaikea sanoa mitään angolalaisten lähteiden puuttu-

essa, mutta suomalaiset lähetit puuttuivat oppitunneillaan tähän epämääräisenä 

kokemaansa rukoilun oheistoimintaan. Oppitunneillaan ja pitämissään saarnoissa 

Marttala ja Halmeet lähestyivät rukoillen parantamista Raamatun ja postillojen 

kautta. Rocha Pintossa 24.9.1995 pitämässään saarnassa Marttala kertoi kuulija-

kunnalleen:  

Meidän täytyy rukoilla sairaiden puolesta, muttei tehdä temppuja, jotka eivät 

ole Jumalasta. Lukekaamme ja opiskelkaamme, miten tulee tehdä ja rukoilla 

sairaiden puolesta. Jeesus on meidän opettajamme, siksi katsokaamme yksin 

häneen.383 

 

Tämä pohjoisen luterilaisten harjoittamassa rukoilemalla parantamisessa oli 

hieman pyrkimystä tuoda afrikkalaista ja angolalaista kontekstia luterilaisuu-

teen.384 Muuten kirkon liturginen elämä oli vahvasti sidoksissa länsimaiseen lute-

rilaiseen perinteeseen. Etenkin kirkon eteläisissä seurakunnissa on ollut käytössä 

kirkon itsenäistymisestä asti Namibian äitikirkon virsikirja Ehangano ja kirkkokä-

sikirja Okambongeleka ainakin vuoteen 2012 asti. Yhdistyminen pohjoisen seura-

kuntien kanssa joilla ei ollut aikaisemmin ollut kosketusta etelän perintöön loi 

IELA:an kysymyksen siitä, olisiko liturgiaa tarpeen uudistaa paremmin angolalai-

seen kulttuuriympäristöön sopivammaksi. Pohjoisen seurakunnat kokivat nämä 

melodiat oudoiksi ja tuntemattomiksi, vaikka niitä on myöhemmin käännetty ja 

lyhennetty pohjoiseen sopivammiksi. Etelän seurakunnat pysyivät uskollisina äiti-

kirkkonsa, ja sitä myöten suomalaiselle ja saksalaiselle, liturgiselle perinteelle.385 

                                                 
381 Marttala haastattelu 2014, Marttalan päiväkirja 
382 Marttala haastattelu 2014, Marttalan päiväkirja 
383 Marttalan saarna 
384 Lähetyssanomat 2/94 
385 Löytty 2012, 140–141 
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Halmeiden mukaan IELA:n liturgia ja muu hengellinen elämä on liian vahvasti 

länsimaista ja afrikkalaisuudesta irtonaista: 

Rukoileminen sairaitten puolesta oli yksi tärkeä juttu tässä pohjoisen kirkossa 

kaiken kaikkiaan. -- meistä se oli tosi hyvä että saatiin. Meistä se oli se etelän 

kirkko niin kuin Namibiasta lähtöisin, niin jäyhä ja semmonen siis, ei täm-

möstä kontekstuaalisuutta oikein ollenkaan siihen afrikkalaisuuteen.386 

 

Sekä lähettien haastatteluista että Angolan kirkkoa koskevista raporteista on 

havaittavissa, että kirkon kehityksen arvioimiseen on pitkälti käytetty niin sanottu-

ja itsenäisen kirkon kolmea piirrettä. Näitä kolmea on käytetty myös tavoitteina 

johon Suomen lähetysseura on pyrkinyt IELA:n kanssa toimiessaan.387 Tällainen 

ajatus itsenäisestä paikallisesta kirkosta lähetyksen keskeisenä tekijänä kehittyi 

protestanttisen lähetyksen keskuudessa jo 1840–1860 -luvuilla. Ensimmäisen sys-

temaattisen esityksen paikallisen kirkon merkityksestä kirjoitti englantilaisen The 

Church Mission Society - lähetysjärjestön johtaja, kunniasihteeri Henry Venn.388 

Vastaavanlaisia paikallisten roolia painottavia metodeja oli kehitelty lähettien 

keskuudessa jo 1700-luvun lopusta lähtien. Ne kuitenkin jäivät 1800-luvun lopun 

ja 1900-luvun alun imperialismin jalkoihin.  Toisena merkittävänä nimenä tällä 

saralla on Vennin aikalainen, amerikkalainen Rufus Anderson joka myös oli kehi-

tellyt ajatusta paikallisesta kirkosta.  Tiivistettynä Vennin muotoilemat itsenäisen 

kirkon tunnuspiirteet ovat seuraavat:  

 

1. Itseään hallitseva. Kirkkoa johtavat paikallisen väestön jäsenet   

2. Taloudellisesti omavarainen.  

3. Itsestään laajeneva. Kirkko tavoittaa paikallisen väestön ja pystyy 

tekemään lähetystyötä oman maansa väestön parissa. 389 

 

Näiden kolmen kohdan avulla tavoitteena oli luoda itsenäisiä kirkkoja jotka 

tavoittaisivat paikallisen väestön länsimaisten ihmisten johtamia kirkkoja parem-

min. Siitä, miten paljon länsimaista vaikutusta näissä kirkoissa tulisi olla, oli ky-

seenalaista. Rufus Anderson tähdensi evankelioimisen merkitystä sivistämisen 

sijaan. Tämän takia hän suhtautuikin epäilevästi esimerkiksi opettajiin lähetys-

                                                 
386 Halmeet haastattelu 2014 
387 Esim. Halmeet haastattelu 2014; Angolan työalan vuosikertomus 1994  
388 Bevans & Schroeder 2004, 213 
389 Bosch 1992, 307; Bevans & Schroeder 2004, 213. “Three-self formula”: 

self-supporting, self-governing, self-propagating 
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työntekijöinä. Hänen mielestään evankeliumin tuli antaa vapaasti saada paikallisia 

vivahteita.390 

Tähän Henry Vennin määritelmään David Bosch myöhemmin on lisännyt 

ajatuksen siitä että itsenäisen kirkon olisi pystyttävä tuottamaan omaa teologiaan-

sa. Lähetyksen seurauksena syntyneissä kirkoissa on tapahtunut jo paljon tällaista 

oman teologian luomista, mutta se on usein sivuutettu tai se on määritelty väärin 

synkretismiksi.391 Kuten myös Ahonen sanoo, tämä kirkkojen itsenäisyyden kan-

nalta tärkeä itsensä tutkiskelu on tärkeää, jotta kirkot pysyvät relevantteina toimin-

taympäristöissään unohtamatta kuitenkaan omia kristillisiä juuriaan392 Kirkkojen 

tasapainoilevat paikallisten painotusten ja universaalin kirkon välillä.393 Lähettien 

vuosikertomuksista ja haastatteluista on havaittavissa, että tällaista tasapainoilua 

tapahtui 1990-luvun alussa ja Löytyn väitöskirjan mukaan sitä tapahtuu edelleen-

kin IELA:ssa. 1990-luvun puolivälissä IELA oli yhdistänyt toimintamuodoissaan 

perinteisen afrikkalaisen yhteisöllisyyden käsitykseensä luterilaisesta perinteestä. 

 

V Tulokset 

5.1. IELA:n matka kohti itsenäisyyttä 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ambomaalta tulleet lähetit olivat juurrutta-

neet 1930-luvulta lähtien luterilaisuutta Angolan Kunenen maakuntaan. Ensim-

mäinen luterilainen seurakunta perustettiin 1957.   Tulevan Angolan evankelislu-

terilaisen kirkon järjestymisen juuret ovat vuodessa 1977, kun tulevan Namibian 

äitikirkon kirkolliskokous asetti pastori Noa Ndeutapon Angolan seurakuntien 

johtajaksi. Pian Angolan puolella toimivat seurakunnat alkoivat käyttää itsestään 

nimitystä Etelä-Angolan evankelisluterilainen kirkko. 1980 Angolan marxistinen 

hallitus loi lain, jonka varjolla jokaisen Angolassa toimivan uskonnollisen yhtei-

sön olisi rekisteröidyttävä virallisesti. Myös Kunenen läänissä toimivat luterilaiset 

seurakunnat järjestyivät ja pyrkivät näin täyttämään vaaditut kriteerit yrittäessään 

rekisteröityä vuonna 1984. Samaan aikaan myös pohjoisessa oli järjestynyt Paulo 

Sambon johtama luterilainen tunnustuskirkko, joka myös haki virallista asemaa 

samoihin aikoihin. Rekisteröintiprosessista vastaavan viranomainen Lisboa Santo 

                                                 
390 Bevans & Schroeder 2004, 231 
391 Bosch 1992, 451–457 
392 Ahonen 2006, 143  
393 Bosch1992, 455–457; Ahonen 2006, 144 
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ei hyväksynyt kummankaan kirkon hakemusta todeten, ettei luterilaisten määrään 

nähden Angolaan tarvittu kahta luterilaista kirkkoa. Sen sijaan hän kehotti luteri-

laisia kirkkoja yhdistymään. Tästä kirkkojen vuonna 1984 tapahtuneesta kontak-

tista syntyi sopimus, jonka mukaan kahdesta vanhempi IELSA muuttaisi nimensä 

koko maan kattavaksi Angolan evankelisluterilaiseksi kirkoksi. Tähän kirkkoon 

luterilainen tunnustuskirkko liittyi sopimuksen mukaan vuonna 1994.  

Angolan itsenäistymisestä lähtien kirkot olivat olleet ainoita sallittuja kansa-

laisjärjestöjä, jotka eivät olleet MPLA-puolueen suoria äänenkannattajia. Vuoden 

1980 asetus uskontokuntien rekisteröimisestä loi epävarmuutta niissä. Kirkkokun-

nat pelkäsivät, että Angolan marxilaisuus muuttuisi Neuvostoliiton kaltaiseksi 

uskonnonvastaiseksi yhteiskunnaksi.  Protestanttisten kirkkojen vastaus tälle oli 

muodostaa oman valtakunnallisen yhteistyöjärjestönsä AEA. Muiden isompien 

protestanttisten kirkkojen tavoin myös IELSA oli liittynyt tähän järjestöön. Järjes-

tön kautta kirkon oli onnistunut järjestää jumalanpalvelustiloja 1980-luvun sotai-

suuksien kodeistaan ajamille luterilaisille pakolaisille. Myöhemmin IELA saattoi 

myös lähettää opiskelijoitaan saamaan suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaa-

vaa koulutusta AEA:n  Lubangon teologiseen seminaariin. 

Kirkon itsenäistymisestä kokoonnuttiin keskustelemaan Shangalalaan 10.–

14.12.1990. Tuolloin paikalla olivat Namibian evankelisluterilaisen kirkon ja 

IELA:n omien edustajien lisäksi myös Luterilaisen maailmanliiton edustajat. Uu-

den itsenäistyvän kirkon valtuusto keskusteli ja päätti sen perustussäännöstöstä ja 

johtamiskoneistosta 21.–26. tammikuuta 1991. Vuoden 1991 kuluessa myös suo-

malaiset tahot tulivat mukaan itsenäistymiskeskusteluihin. IELA keskusteli avus-

tuksen saamisesta niin Suomen Kirkon ulkomaanavun että Suomen lähetysseuran 

kanssa. Joulukuuhun 1991 kestäneiden neuvotteluiden tuloksena oli niin sanottu 

kolmikantasopimus yhteistyöstä IELA:n, Suomen Lähetysseuran ja ELCIN:in 

välillä. Tuolla välin ELCIN:in piispa Kleopas Dumeni oli jo julistanut Angolan 

evankelisluterilaisen kirkon täydellisesti itsenäiseksi ELCIN:istä 27.11.1991. 

5.2. IELA mukana yhteiskunnan rakentamisessa 

Itsenäistymisensä aikoihin vuonna 1991 Angolan luterilaisella kirkolla oli toimin-

taa yhdeksässä seurakunnassa eteläisessä Angolassa. Jäseniä sillä oli 15 000-

16 000. Tutkimukseni kattamana ajankohtana IELA:n toiminta vakiintui ja kasvoi 

huomattavasti. Viisi vuotta myöhemmin vuonna 1996 IELA:lla oli ympäri Ango-

laa 23 seurakuntaa ja noin 20 000 jäsentä. Mikäli kehityksen mittarina käytettäi-
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siin seurakuntien ja jäsenten lukumäärään, niin kehitystä vuosien 1991–1996 vä-

lillä tapahtui. 

  IELA oli 1970- ja 1980-luvuilla rakennuttanut Shangalalan kylään oman 

oppilaitoksensa Shangalalan Instituutin ja klinikan. Kirkko vastasi itse klinikkansa 

ylläpidosta ja maksoi sen työpaikkakoulutetun henkilöstön ja klinikalla työskente-

levän evankelistan palkat. Angolan valtio maksoi ainoastaan klinikalla työskente-

levien kahden hoitajan palkat. Valtion sairaalasta vieraili klinikalla lääkäri kerran 

kolmessa viikossa. IELA:lla oli halua kehittää toimintaansa kummallakin näistä 

aloista. Yhteistyösopimuksen valossa sen oli mahdollista pyytää näiden toimipis-

teiden kehittämiseksi apua Suomen Lähetysseuralta. Lähetysseura oli toiminut 

Angolan puolella. Sen sponsoroimia lähetystyöntekijöitä oli ollut Angolassa 

1970-luvulta aina vuoteen 1986 asti. Suomalaisia oli pyydetty palaamaan Ango-

laan jo seuraavana vuonna 1987. 

Suomen lähetysseura n johtokunta päätti 6.4.1992 lähettää Angolaan viiden 

lähetystyöntekijän ryhmän. Tämä ryhmä koostui jo aiemmin Angolassa toimineis-

ta Erkki ja Kaija-Liisa Halmeesta. Ryhmän muut jäsenet olivat veteraanilähetys-

työntekijöitä. Mikko ja Marika Karhumäki olivat aiemmin toimineet Namibiassa, 

Tansaniassa ja Pakistanissa toimineista sekä Keth Sainio Namibiassa ja Senegalis-

sa.  IELA sijoitti lääkäri Marika Karhumäki ja sairaanhoitaja kätilö Keth Sainion 

klinikalleen. Mikko Karhumäestä tehtiin insinööri kirkon palvelukseen ja Halmeet 

ryhtyivät opettamaa teologiaa Shangalalan Instituutissa. Lähetit saapuivat Ango-

laan marraskuussa, samaan aikaan kun Angolan pääkaupungissa Luandassa epä-

onnistuneiden vaalien jälkeen sisällissota puhkesi uudelleen.  

Joulukuussa 1992 IELA:n klinikan pääsääntöisen toimialueen Kunenen 

maakunnan terveydenhoidon tilaa määrittämään muodostettiin kolmikantasopi-

muksen osapuolien IELA:n, ELCIN:n ja SLS:n ryhmä. Tämän ryhmän jäseniä 

olivat lähetyslääkäri Håkan Hellberg, sairaanhoitaja Anni Väisälä, ELCIN:n dia-

koniatyönjohtaja pastori Festus Ashipala ja Eehnanan sairaalaan ylisairaanhoitaja 

Karolina Kautondok-wa, IELA:n pääsihteeri Titus Namunyekwa ja Shangalalan 

klinikan sairaanhoitaja Fenni Haikokola. Ryhmä tutustui Kunenen elinoloihin ja 

kävi sekä valtion että roomalaiskatolisen kirkon ylläpitämissä sairaaloissa. 

Ryhmän antaman loppuraportin avulla IELA ryhtyi kehittämään terveyden-

hoitopalveluitaan. Shagalalan Instituutin kirkon evankelistoja ja lähetystyönteki-

jöitä kouluttavien linjojen opetussuunnitelmiin. Instituutti ja klinikka ryhtyivät 

myös kouluttamaan lähiseudun kyliin terveysasiamiehiä. Vuonna 1993 järjestetys-
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sä pikakurssille kutsuttiin kustakin seurakunnasta kaksi edustajaa joille opetettiin 

aspiriinin ja malarialääkkeiden annostelua ja jakamista. Tämän jälkeen koulutusta 

järjestettiin vuosittain kymmenenpäiväisenä kurssina. Näiden kurssien ohjelmiin 

oli varattu aikaa myös sielunhoitoon. 

IELA osallistui aktiivisesti Angolan valtion rokotusprojektin toteuttamiseen. 

Keth Sainion organisoimat rokotustiimit kiersivät lähiseudun kyliä jakamassa 

Xangongon valtiollisesta sairaalasta saamiaan rokotteita. Näiden kahden ryhmän 

onnistui vuoden 1996 mennessä varmistamaan säännölliset rokotuskierrokset 30 

kylässä, joista kauimmaiset sijaitsivat 300 kilometrin päässä Shangalalasta. 

Vuonna 1993 huomattiin, että vanha klinikkarakennus oli käynyt liian pie-

neksi laajentuvalle terveydenhoitotoiminnalle. Uutta klinikkarakennusta ryhdyttiin 

heti suunnittelemaan ja rakennustyöt alkoivat vuonna 1994. Uusi klinikka vihittiin 

käyttöön jo seuraavana vuonna. Tässä uudessa rakennuksessa oli sekä laboratorio, 

että tarvittaessa öisin akkuvirralla toimivat valot kahdessa hoitohuoneessa ja syn-

nytyssalissa. Vanha klinikka rakennus muutettiin evankelistan toimitilaksi ja sai-

raanhoitajien taukohuoneeksi.  

Vuonna 1994 Hanna Pohjantulen tultua lähetyskentälle, IELA käynnisti 

myös kuntoutustoiminnan. Työparinsa Joosef Shombekan kanssa Hanna Pohjan-

tuli organisoi tämän uuden työmuodon. Vuonna 1995 IELA:n seurakunnat kartoit-

tivat ja saattoivat alueidensa vammautuneiden tietoon uuden työmuodon tarjoa-

masta mahdollisuudesta. Työmuodon vaikeudeksi sen alkuvaiheessa muodostui 

tasapainoilu klinikkapäivystyksen ja kotikäyntien välillä. Samoin usein oli vaike-

aa motivoida potilaita tai heidän omaisiaan osallistumaan säännöllisiin kuntoutus-

jaksoihin.    

Sairaanhoitotyöstä muodostui tärkeä linkki sekä Angolan valtioon että lähi-

seudun ihmisiin. Suomen Lähetysseuran tuki ja Namibian rajan läheisyys takasi-

vat että klinikalla oli aina saatavilla lääkkeitä. Tämän lisäksi suomalaiseen lähetti-

ryhmään kuuluneen lääkärin ympärivuotinen paikallaolo takasi sen, että klinikalle 

tultiin asioimaan jopa viiden päivän kävelymatkan päästä. Rokotusprojektin ja 

vammautuneiden kuntoutustoiminnan kautta IELA:n työntekijät pääsivät kontak-

tiin myös paikallisia heimouskontoja harjoittaneisiin ihmisiin. Kuudessa vuodessa 

IELA oli laajentanut klinikkansa toimintaa niin paljon, että siitä ryhdyttiin käyt-

tämään klinikan sijaan nimeä terveyskeskus.  
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5.3. IELA:n talous 

Angolan evankelisluterilainen kirkko oli joutunut tulemaan toimeen ilman ulko-

puolisia avustuksia 1980-luvun lopussa Angolan ja Etelä Afrikan välisen sodan 

aikana. Itsenäistyneen kirkon taloudellinen tilanne oli vuonna 1992 heikko. Se 

tarvitsi rahaa juoksevien kulujen, kuten palkkojen, hoitoon ja pääomakohteiden 

realisointiin. Kirkon hallintorakenteet ja palkanmaksukäytänteet olivat nekin on-

gelmallisia. Eteläafrikkalaiseen tyyliin työntekijöille maksettiin kesälomarahojen 

lisäksi bonuksena palkka kolmanneltatoista kuukaudelta. Tämän lisäksi pappien, 

evankelistojen ja diakonien palkat maksettiin suoraan kirkon keskuskassasta, jol-

loin seurakuntien omavastuu jäi pieneksi. Vuonna 1994 IELA:n kotimaisiksi tu-

loiksi laskettiin 179 165 Namibian dollaria, tai randia kuten rahan virallinen nimi 

kuuluu. 

Kirkon onnistui neuvotella tukea rahallista tukea niin Suomen Lähetysseu-

ralta kuin Luterilaiselta maailmanliitoltakin. Se sai vuosittain 745 000 randia, 

Suomen lähetysseuralta. Organisaationsa kasvaessa kirkon rahantarve myös kas-

voi. Uudet seurakunnat tarvitsivat toimitiloja ja vuonna 1994 tapahtunut pohjoisen 

ja etelän luterilaisten kirkkojen yhdistyminen toi omat koulutus- ja kunnostustar-

peensa. Teiden huono kunto yhdistettynä kirkon autojen käyttäjien piittaamatto-

muuteen aiheutti korjauskustannuksia, kun sen ajoneuvoilla ajettiin niin pitkään 

kuin ne vain liikkuivat.  

Tässä uudessa tilanteessa IELA joutui kehittämään organisaatiotaan. Kirkon 

taloudenhoitoa tarkennettiin ottamalla käyttöön uusi kirjanpitojärjestelmä. Uudes-

sa kirjanpitojärjestelmässä seurakunnille maksetut kymmenykset menivät suoraan 

kirkon keskuskassaan, josta rahaa jaettiin tasapuolisesti tarvitseville seurakunnille. 

Kirkko ryhtyi vuoden 1996 budjettisuunnitelmasta alkaen suunnittelemaan rahan-

käyttöään tarkemmin. Seurakunnan työntekijöiden palkanmaksu myös päätettiin 

siirtää vuoden 1998 alusta suoraan seurakuntien hoidettavaksi. Tällä päätöksellä 

yritettiin motivoida seurakuntia vastaamaan paremmin omasta rahankäytöstään. 

Kirkossa otettiin myös käyttöön vastuuauto järjestelmä ja kilometritaksoja tarkis-

tettiin. Lähdemateriaalin perusteella nämä autoihin liittyvät uudistukset vaikuttivat 

hiljaisessa tahdissa. 

Vuonna 1992 uudelleen käynnistynyt sisällissota heijastui kaikille yhteis-

kunnan tasoille. Väkivalta ja lahjonnan määrä yhteiskunnassa lisääntyivät. Ango-

lan valtion kärsimät sotilaalliset tappiot ja epävakaat yhteiskunnalliset olot kaatoi-

vat maan virallisen valuutan kwnazan. Sen arvo heikkeni vuosina 1993–1994 
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2500 %. Lusakan rauhankin jälkeen vuonna 1994 rand jatkoi käyttövaluuttana 

pysymistään ainakin Kunenen alueella tämän tutkimuksen kattaman ajan.    

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltaessa on kuten monet muutkin Afri-

kan kirkoista. Se oli vuosina 1991–1996 vahvasti riippuvainen ulkomaisista tuki-

joistaan. Sisällissodan luomien taloudellisten ongelmien ja kirkon omien kirjanpi-

tovaikeuksien takia IELA:n omavaraisuus oli pientä. Vuoden 1992–1993 yhteis-

työneuvotteluissa tavoitteeksi oli asetettu, että IELA pystyisi kattamaan vuonna 

1994 20 % toimikustannuksistaan. Todellisuudessa tuo luvun arvioitiin jäävän 

10 %. 

5.4. IELA ja yhteisöllisyys 

Kirkon työntekijöitä kouluttavien linjojen lisäksi Shangalalan Instituutti tarjosi 

myös kansanopistokursseja. Näiden kurssien ohjelmiin kuuluivat esimerkiksi savi-

ruukkujen valamiset, käsityöt, ja taloudenhoidon järjestäminen.  

Vuodesta 1993 eteenpäin Shangalalassa kokoontui tiistaisin myös naisten-

ryhmä, joka sai nimekseen ONYIKA eli Soihtu. Näille kursseille oli haettu innos-

tusta Namibian evankelisluterilaisen kirkon Enkelassa järjestämistä naisten kan-

sanopistokursseista. Viikko toisensa jälkeen ONYIKA ryhmän kokoontumiset 

vetivät Shangalalan mäelle 30–90 eri-ikäistä naista tekemään käsitöitä, kokeile-

maan uusia reseptejä ja tutkiskelemaan raamattua.  

ONYIKA ryhmän primuspromoottoreina toimivat kirkonjohtaja Noa 

Ndeutapon Mahanaim ja vaimon sisaret. Erityisen tärkeään asemaan kuitenkin 

näistä sisarista nousi Shangalalan klinikalla sairaanhoitajana ja kätilönä toiminut 

Johanna Ndahalamo Haihambo. Haihambo pystyi karismansa avulla toimimaan 

naistenryhmän johtajana. ONYIKA:n kuusihenkinen johtoryhmä ideoi yhdessä 

suomalaisten naislähettien kanssa alustavasti ryhmän projektit. Tämän jälkeen 

Haihambo käytti opettajantaitojaan ja sai keskustelun kautta johdatettua muut nai-

set mukaan tähän suunniteltuun projektiin. Tällä tavoin nämä naiset sitoutuivat 

osallistumaan projektiin jota olivat itsekin olleet ideoimassa. ONYIKA ryhmän 

onnistuminen Shangalalassa mahdollisti sen leviämisen myös ympäristön toisiin 

kyliin. Ryhmä koulutti keskuudestaan opettajia, jotka sitten matkustivat toisiin 

kyliin pitämään muutaman päivän mittaisia kursseja. Vuodesta 1996 eteenpäin 

myös naiset saattoivat tulla siunatuiksi papeiksi. 

Elämä IELA:n arjessa 1990-luvulla oli vahvasti yhteisöllisyyden värittämää. 

Keskeisemmässä asemassa hartauden harjoituksessa oli sunnuntain pääjumalan-
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palvelukset joihin oli varattu koko päivä aikaa. Messu itsessään kesti kaksi tuntia, 

mutta loppupäivä vaihdettiin kuulumisia ja ilmoituksia kirkonmenojen jälkeen. 

Kirkolta matkaa jatkettiin lähiseudun taloihin viettämään aikaa. Kotiin lähdettiin 

vasta illan laskeuduttua.  

Tärkeään asemaan nousi myös musiikki ja tanssi. Seurakunnissa oli useam-

piakin kuoroja. Esimerkiksi Lubangon kaupungin seurakunnassa lauantaipäivä oli 

varattu näiden eri kuorojen ja ryhmien kokoontumisille seurakunnan tiloissa. Kuo-

rot toimivat usein raamattupiirien yhteydessä, kuten Keth Sainion alkuun laittama 

Omahelende – kuoro Okamundissa.  

Messujen lisäksi tärkeiksi muodostuivat myös IELA:n jäsenten hartaushet-

ket. Näitä olivat perhepiirissä järjestetyt hartaudet sekä tiettyinä aikoina seurakun-

nan työntekijöiden sivukylissä järjestämät hieman laajemmat hartaushetket. Myös 

sairaanhoitohenkilökunta piti hartaushetkiä. Ihmiset myös osasivat pyytää näitä 

hartaushetkiä, mikäli tiesivät ennestään että hoitohenkilökunnalta niitä saattoi 

pyytää.  

Tällainen yhteisöllisyys oli luterilaisuuden muokkautumista angolalaiseen 

kontekstiin. Vaikka etelässä suosittiinkin jäykkää saksalais-suomalais-

namibialaista perinnettä messuissa, myös muunlaista kontekstuaalisuutta esiintyi 

Angolan evankelisluterilaisessa kirkossa. Pohjoisen seurakuntien tapoihin kuului 

rukoilemalla parantaminen. Nämä Luandan ja Cabindan seurakunnat olivat saa-

neet alkunsa tällaisesta parantamisihmeestä kun Paulo Sambon poika oli parantu-

nut. 1995–1996 pohjoisen papeille järjestetyssä lisäkoulutuksessa siitä karsittiin 

pois luterilaisuuteen kelpaamattomat piirteet, kuten veden pirskottaminen ja kano-

jen kaulojen katkaisut.  Rukoilua itseään ei nähty ongelmallisena, olihan Jeesuskin 

näin tehnyt. 

Vuosien 1991–1996 välisenä aikana IELA:ssa tapahtui paljon kehitystä. 

Viidessä vuodessa kirkko laajeni kattamaan koko Angolan. Kirkko kasvoi yhdek-

sästä seurakunnasta kahteenkymmeneenkolmeen. Samalla kun kirkko kasvoi yh-

teisönä isommaksi, kehitti se myös palveluitaan ja aloitti uusia projekteja. Viiden 

vuoden aikana IELA rakennutti kuusi uutta kirkkoa ja laajensi sekä klinikkaansa 

että Instituuttiaan. Kirkko osallistui aktiivisesti yhteiskunnan jälleenrakentamiseen 

tarjoamalla koulusta ja sairaanhoitopalveluita. Samalla kun kirkko kasvoi, sen 

talous ei kuitenkaan pysynyt mukana. IELA oli koko tutkimuksen ajankohtana 

1991–1996 vakavasti riippuvainen yhteistyökumppaneistaan. 
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Liite 2: Angolan maakuntakartta (Henderson 1992, 9) 
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Liite 3:  IELA:n seurakunnat ja toimipisteet Kunenen maakunnassa vuonna 1994 

(Suomen Lähetysseuran arkisto) - Tutkimuksen tekijä on kirjoittanut ni-

met koneella puhtaaksi 
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Lyhenteet 

AEA Evangelical Alliance of Angola 

CICA Conselho de Ingrejas Cristãs em Angola  

ELCA Evangelical Lutheran Church of Angola 

FNLA Frente Nacional de Libertação de Angola 

IECLA Igreja Evangelica de Confissao Luterana em Angola 

IELA Ingreja Evangelica Luterana de Angola 

IELSA Ingreja Evangelica Luterana do Sul de Angola 

LML Luterilainen mailman liitto  

MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola 

SWAPO South West Africa People’s Organization 

SLS Suomen Lähetysseura  

UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola 
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