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Aurinkoiset terveiset Botswanasta hyvät tukijat,
Kesä on saapunut Gaboroneen ja iloksemme myös sateet ovat saapuneet. Gaboronen alueella on
satanut huomattavasti viime vuotta enemmän ja monet paikat näyttävät täysin erilaisilta pitkän
ruohon otettua vallan. Asuntomme edellä sijaitseva autio tontti autiotaloineen muistuttaa
viidakkoa vaikka kuukausi sitten se oli tuulenpyyhkimää tomumaata.

Sade toi tullessaan myös nämä kauniit liljat ihailtavaksemme.
Viimeisien kuukausien aikana Botswanassa ja kumppanillamme on ollut suuria tapahtumia.
Botswanan kansa kävi äänestämässä ja kumppanillamme ELCB:llä (Evangelical Lutheran Church in
Botswana) oli kirkolliskokous.

Kansa kävi vaaliuurnilla lokakuussa
Botswanassa järjestettiin vaalit lokakuussa ja voiton vei vt. presidentti Masisin Botswanaa
itsenäisyydestä asti hallinnut valtapuolue BDP. Tämän jälkeen presidentti Masisi virallisesti
”kruunattiin” presidentiksi. Vaalien ajaksi maa meni puoliksi säppiin muutamaksi päiväksi suuren
osan ihmisistä matkustaessa kotikonnuilleen maan ääriin äänestämään. Presidentin virkaan
vihkiäiset siirrettiin muutamalla päivällä vaaleja seuranneen viikon perjantaiksi, koska kyseiselle
päivälle oli luvattu sadetta eli setswanan kielellä pulaa. Sade tuo onnea ja sade myös saapui
vihkiäispäivän iltana. BDP:n voitto oli etenkin liike-elämälle ja maan taloutta pyörittävien tahojen
kannalta mieluisa.
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ELCB:n kirkolliskokous
Kirkolla oli synodi eli kerran kahdessa vuodessa järjestettävä kirkolliskokous marraskuun lopulla.
Synodi oli erittäin onnistunut piispan mukaan. Hän kertoi, että ei ole näin hyvässä synodissa ollut
mukana sitten vuoden 2001.
Oma panoksemme synodiin oli kirkon konsolidoidun taloustilanteen selvittäminen, vaikka kaikissa
seurakunnissa ja kirkon toiminnoissa emme päässeetkään käymään. Lisäksi arvioitutimme kirkon
pääkaupungissa sijaitsevat kiinteistöt päätöksenteon tueksi. Identifioimme kirkon johtoa varten
keskeisiä taloudellisia haasteita ja tarjosimme erilaisia ratkaisumalleja, miten päästä eteenpäin.
Synodissa valittiin kirkolle uusi varapiispa Henry Manyoro, joka toimii eteläisen alueen rovastina,
sekä keskiselle alueelle uusi rovasti, hra Hwuwanga Sehithwasta. Näin kirkon organisaatiokaavion
kärjen keski-ikä laski huomattavasti.

Synodi pidettiin uusiutuvassa Woodpeckerissä.
Hyvää joulua!
Tänä vuonna Botswanassa joulun valmistelut on aloitettu todella hyvissä ajoin. Ensimmäiset
joulukoristeet ilmestyivät kauppoihin jo lokakuussa ja ensimmäisen joulukuusen pystytyksen
näimme lähikauppakeskuksessamme marraskuun ensimmäisellä viikolla. Botswanassa joulun
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viettoon siirrytään huomattavasti aikaisemmin kuin Euroopassa. Joulukuun ensimmäinen viikko on
kouluissa viimeinen viikko ja tämän jälkeen lapset pääsevät pitkälle joululomalle.
Perheemme toivottaa teille kaikille oikein rauhallista ja hyvää joulun odotusta.
Ystävällisin terveisin,
Onni, Sanna ja Veikko
Jos kysymyksiä herää, perheemme tavoittaa seuraavasta postiosoitteesta Botswanan
evankelisluterilaisen kirkon päätoimiston kautta: Veikko Huhta, Evangelical Lutheran Church in
Botswana P. O. Box 1976 Gaborone BOTSWANA tai sähköpostista: sanna.auvinen@felm.org tai
veikko.huhta@felm.org.
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