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Kutsumme kutsuu seurakuntien kasvattajia ja muita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä 
lähetystyön tukijoita, lähetystyöstä kirkkojenvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita 11-päiväiselle 
matkalle eteläisen Afrikan Botswanaan. 
 
Suuri osa maan väestöstä on kristittyjä. Suomen Lähetysseura on lähettänyt työntekijöitä 
Botswanaan ja tukenut paikallisen kirkon toimintaa lähes 50 vuoden ajan. Pääasiallisena kumppanina 
toimii Botswanan evankelisluterilainen kirkko (ELCB). Kirkko on pieni – sillä on vain runsaat 20 
000 jäsentä 40 seurakunnassa, mutta sillä on kuitenkin merkittävää toimintaa ja tunnettuutta. 

Pitkälti vapaaehtoisten seurakuntalaisten varassa toimiva kirkko tekee työtä muun muassa 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi aids-epidemian keskellä. Lähetysseura 
tukee kirkon työtä sekä sen hallinnon kehittämistä ja henkilökunnan kouluttamista, päiväkotitoimintaa, 
kristillistä kasvatusta ja musiikkityön kehittämistä. 

Kirkon kasvatuksen teemana vuosina 2018 ja 2019 on Rauha.  Kuinka rauha tai sen puute näkyy 
Botswanassa kirkon ja seurakuntien elämässä? Mitä rauha tarkoittaa botswanalaiselle ihmiselle? 
Tarkoittaako yhteiskunnallinen rauha myös sisäistä rauhaa? 

Näemme matkalla oivan palan Afrikan mahtavaa luontoa, Okavangojoen deltaa, Kalaharin autioita 
seutuja, savannimetsää ja avosavannia, vuoria, maaseudun rauhaa ja kaupunkien vilinää. Afrikan villit 
eläimet esittäytyvät. Tapaamme ihmisiä niin maaseudun kylissä kuin nykyaikaisissa kaupungeissa ja 
tutustumme heidän elämäänsä. 

Helmikuu on eteläisen pallonpuoliskon kesää ja sadekautta, mutta mahdollisten sadekuurojen välissä 
aurinko paistaa. Voi olla, että matkan aikana ei sada lainkaan, mutta säät ovat arvaamattomia. 

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii eteläisen Afrikan matkoihin erikoistunut, Kilpailu- ja 
Kuluttajavirastolle vakuuden asettanut Koonono matkat Oy 

Majoitumme siisteissä ja hyvätasoisissa lodgeissa (maaseutuhotelleissa). Syömme runsaasti ja hyvin 
niin aamiaisella kuin päivällisellä. Liikumme pienehköllä bussilla, jossa on viilentävä ilmastointi. 
Moremissa käymme safarijeepillä. 

Matkan hinta on noin 2800 euroa, edellyttäen, että matkalle osallistuu vähintään 15 henkeä. Yhden 
hengen huoneen lisä (9 yötä) on 270 euroa. Hintaan sisältyvät lentoliput veroineen, ohjelman mukaiset 
maakuljetukset, safariajelut, majoitukset, aamiaiset ja illalliset, juomavedet, palvelumaksut, 



luonnonsuojelualueiden maksut sekä suomalaisten matkanjohtajien 
(SLS:n Pirjo Lehtonen-Inkinen ja Iiris Kontra) opas- ja tulkkipalvelut. 

Edellä mainittujen kulujen lisäksi tulevat henkilökohtaiset 
passinhankintakulut, rokotukset, matkavakuutuskulut, mahdolliset 
välipalat ja muut kuin yllämainitut juomat sekä muut henkilökohtaiset 
kulut. Paikkoja on 15 - 18 hengelle. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:   

Suomen Lähetysseura: Anne Ijäs, 
anne.ijas@suomenlahetysseura.fi, 040 7039 960 

Koonono Matkat: Olle Eriksson, olle@koonono.com, 050-4656152 

 
Alustava ohjelma (oikeus vähäisiin muutoksiin pidätetään): 
 
15.11.2018 Koulutuspäivä Suomen Lähetysseurassa, Maistraatinportti 2a. 
 
25.1. Pe Lähtö Suomesta. 
26.1. La Saapuminen Johannesburgiin. Bussimatka Francistowniin ja majoittuminen. 
27.1. Su Osallistuminen Francistownin luterilaisen (ELCB) seurakunnan jumalan- 
  palvelukseen ja tutustumista seurakunnan jäseniin ja seurakunnan työhön. 
28.1. Ma Tutustuminen Fransictownin seurakunnan toimintaan mm. päiväkotiin, 

ja esikaupunkialueilla tehtävään työhön. Iltapäivällä jatkamme matkaa Nataan 
29.1. Ti Aamulla käymme Sowa Panin suolajärven rannalla (mikäli sadekelit sallivat). 

Täällä saatamme nähdä flamingoja, pelikaaneja ja muita lintuja sekä myös nelijalkaisia. 
Matkalla voi nähdä norsuja, kirahveja, seeproja ja strutseja. Tutustuminen Mauniin.  

30.1. Ke Aamupimeällä lähdemme safarijeepillä Okavangon deltan Moremin 
luonnonsuojelualueelle, missä vietämme koko päivän. Toivomme näkevämme norsujen 
lisäksi myös puhveleita, erilaisia antilooppeja, leijonia ja ehkä muitakin kissaeläimiä sekä 
virtahepoja ja krokotiileja. Palaamme Mauniin illalliselle. 

31.1. To Tutustumme Thuson vammaisten kuntoutuskeskuksen ja Maunin seurakunnan 
toimintaan. Iltapäivällä ajamme Sehitwan, Kurun ja D’karin kautta Ghanziin. 

1.2. Pe Matkamme jatkuu Kalaharin harvaan asuttujen seutujen läpi Gaboroneen, 
Botswanan pääkaupunkiin. 

2.2. La Työpaja ja keskinäistä jakamista ELCB:n työntekijöiden kanssa (päiväkotien 
henkilökunta, nuoriso- ja musiikkityöntekijät ym). Tutustumme myös Woodpeckerin 
kurssikeskuksen toimintaan. 

3.2. Su Osallistumme ELCB:n katedraaliseurakunnan jumalanpalvelukseen. 
Iltapäivällä kuljemme Naisten etsivätoimisto Nro 1 – kirjasarjasta tutuilla paikoilla Mma 
Ramotswen jalanjäljissä.  

4.2. Ma  Siirrymme bussilla Johannesburgiin ja illalla jatkuu matkamme kohti 
pohjoista. 

5.2. Ti  Saavumme Suomeen. 
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