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Oppilaitostyön vahvistaminen 
       
Kumppani: ELCIN (Evangelical Lutheran Church in Namibia) Namibian ev.lut.kirkko 
  
Hankkeen kuvaus:  
Windhoekissa tehdään työtä yliopisto-ja korkeakouluopiskelijoiden parissa.  
Nuorten vanhemmat esittivät toiveen 90-luvun lopulla, että pohjoisen maaseudun opiskelijoista  
pidettäisiin huolta, kun he muuttavat kaupunkiympäristöön satojen kilometrien päähän kodeistaan.  
Opiskelijatyön koordinaattori pastori Isak Malua näkee työnsä missiona vahvistaa kristillistä  
kasvatusta opiskelijoiden keskuudessa ja olla heille myös tukena monin eri tavoin.  
 
Työtä tehdään Namibian yliopiston eri kampuksilla, Namibian teknisellä yliopistolla sekä  
yksityisillä yliopistoilla. Oppilaitoksissa on pidetty jumalanpalveluksia parhaimmillaan kerran  
viikossa sekä annettu konfirmaatio-opetusta.  Jumalanpalveluksiin osallistuneiden opiskelijoiden  
kokonaismäärä nousee. Konfirmoitujen määrä on noussut alkuaikojen 15 opiskelijasta  
50 opiskelijaan. Konfirmaatio pidettiin 10.9.2017. Sanaa on siis julistettu monissa eri tilanteissa. 
 
Työmuodon laajenemista pohjoisen Oshakatin ja Onquediwan oppilaitosten yhteyteen sekä 
joka sunnuntaista jumalanpalvelusta Windhoekin lääketieteelliseen tiedekuntaan on toivottu, jos  
vain riittäviä lisäresursseja saadaan. Paulinumin teologisen seminaarin 
pappisopiskelijat olivat tarvittaessa apuna jumalanpalveluksissa yliopistolla. 
 

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018: 

Jumalanpalveluksia on pidetty pääasiassa yliopistolla ja vuorotellen myös muilla campuksilla.  
Yhteensä 13 Jumalanpalelusta on pidetty  ja kaksi johon kutsuttiin osallistujia myös muista 
oppilaitoksista. Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on ollu kasvussa ollen n. 1116. 
 
Ehtoollista vietettiin kerran kuukaudessa ja kaksi lasta on kastettu yliopiston Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.  
 
Opiskelijoiden orientaatioviikolla jaettiin informaatiota opiskelijatyöstä ja uusia jäseniä kutsuttiin 
mukaan. 
Rippikoulutunteja järjestettiin ja huhtikuussa konfirmoitiin 4 opiskelijaa jotka olivat aloittaneet 
rippikoulun jo 2017 vuoden puolella. Vuoden 2018 rippikouluun ilmoittautui 40 opiskelijaa.   
 
Opiskelijoille ja heidän perheilleen  on tarjottu sielunhoitomahdollisuutta ja siihen osallistunut 28 
opiskelijaa.  
 
Raamattupiiri on kokoontunut säännöllisesti. Myös muita tapahtumia on järjestetty ja niissä on ollut 
runsas osanotto. Taizen hangessä on järjestetty myös elokuva ilta sekä rukoushetki. Säännöllisiä 
kokoontumisia tukiryhmän kanssa on jatkettu ja ohjaajien taitoja on kehitetty ja koulutettu. 
Diakonian, lähetystyön ja uhraamisen ajattelua ja asennetta on pidetty yllä erilaisissa tapahtumissa.  
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Terveiset ja kiitokset tukijoille: Opiskelijatyön pastori Isak Malua tekee työtä sydämellään ja 
kokee tehtävän erittäin tärkeäksi ja merkittäväksi. Hän haluaa kiittää suomalaisia tukijoita 
taloudellisesta ja hengellisestä tuesta.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Jumalanpalveluksen alttari 

Isak Malua pitää hartaushetkeä UNAMin juhlassa 


