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  Länsi-Japanin Nishinomiyassa (Osakan-Koben  

-välimailla) uudenvuodenaattona 31.12.2012 
 

”Jeesus, nimi verraton, olkoon tunnussananamme. Ainut turvamme hän on, kun taas vuotta aloitamme. 
Olkoon Herran omilla Jeesus-nimi lippuna! - Jeesus, anna nimeesi meidän tehdä kaikki työmme. 

Jeesus, siunaukseesi kätke päivämme ja yömme. Anna pyhä sanasi meille tiemme oppaaksi.”  VK 41:1,4 
 
Rakkaat ihmiset eri puolilla maailmaa, 
 

Lämmin uudenvuodentervehdys viileästä Japanista. Lensimme 20–21.12. Amsterda-
min kautta Osakaan, mistä matkustimme Lauri-poikamme autokyydillä tänne noin sa-
dan kilometrin päähän Nishinomiyaan. Olemme täällä Laurin ja Asakon sekä Benja-
minin (10v.), Helenin (8v.) ja Aimin (pian 5v.) vieraina parin viikon ajan.  
 
Näin vuodenvaihteessa katse kääntyy molempiin suuntiin, niin menneeseen vuoteen 
kuin tulevaankin. Mennyttä ajatellen meillä on kovin paljon kiitoksen aiheita. Yksi 
suuri sellainen olette te, esirukoilijamme ja muutenkin meitä ja työtämme tukevat.  
Kiitos tuestanne menneen vuoden aikana. Kiitos teille kaikille kuudessa nimikkoseu-
rakunnassamme Kuopion Kallaveden ja Männistön sekä Siilinjärven, Suonenjoen, 
Pieksämäen ja Vantaankosken seurakunnissa. Kiitos teille ystävät ja sukulaiset eri 
puolilla Suomea ja maailmaa. Herra teille uskollisuutenne ja rakkautenne palkitkoon. 

 
Joulukuun alkupuolella ensinnäkin iloitsimme siitä, että Anna-Kaarina sai opintonsa päätökseen. Se oli häneltä 

valtava ponnistus ja melkoinen saavutus. Paljon aikaa käytimme tulevan vuoden eri-
laisten tehtävien valmisteluihin. Olimme yhteydessä useampaan ensi vuodelle suunni-
teltujen matkojemme maahan, hoidimme näin hyvissä ajoin matkalippuasioita ja mo-
nenmoista muuta matkoihin liittyvää. Vuosiraporttimme (joka on tämän kirjeemme 
liitteenä) kokoaminen oli tavanomaiseen tapaan urakka sekin. – Vähän ennen Suomes-
ta lähtöämme olimme mukana mm. Kauneimmissa Joululauluissa Seutulan kappelissa, 
Jakarandan joulukonsertissa ja Lähetysseuran työntekijäpäivä-joulujuhlassa. 
 
Olemme kiitolliset siitäkin, että ohjelmallemme löytyi toimintabudjetti myös ensi 
vuodelle. Lähetysseuran, kuten kaikkien lähetysjärjestöjen, taloustilanne on varsin 
tiukka. Kiitos ystävät taloudellisestakin tuestanne työllemme. Emme tule toimeen il-
man esirukouksianne, mutta ei tätä työtä ilman taloudellistakaan tukea voi tehdä. 
 

Lasten perheitä Joulukuun toisena viikonloppuna olivat Jouni-poikamme ja kolme Kuopion-pojan- 
tyttöä vierainamme Vantaalla. Kolmantena viikonloppuna taas Sauli-kuopuksemme 
perhe Tampereelta oli vieraanamme. Pulkkamäki kotimme lähellä Vaskivuoren-
Vaskipellon maisemissa oli yksi kohokohta niin savolaistytöille kuin pirkanmaalaispo-
jillekin. Ja sitten kolmantena viikonloppuna saimme itse olla Japanin-lastenlastemme 
vieraina täällä Kaukoidässä. Mikä ilo, mikä suurenmoinen mahdollisuus ja etuoikeus!  
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”Kaikella ilolla on lähteensä. Jos se lähde katoaa, niin ilokin katoaa.  
Siksi on vähemmän iloisia vanhuksia kuin nuoria. Vanhat ihmiset ovat menettäneet ilon lähteensä. 

Jos toiset ihmiset ovat sydämen ilona, ilo katoaa kun ne ihmiset katoavat.  
Jos terveys on ilon lähteenä, ilo katoaa kun terveys menetetään.  

Jos maallinen omaisuus on ilon lähteenä, sellainenkin ilo voi hetkessä kadota.  
Ilo, jonka Pyhä Henki antaa, on aivan muuta. Se on riippumatonta kaikesta katoavasta,  

siksi se pysyy kaikissa myrskyissä ja kärsimyksissäkin, jotka sieluamme kohtaavat.” 
 

Eino J. Honkanen, Hengen uudistus, 6. joulukuuta 
 

Japanin viileydessä Suomen joulunajan pakkasiin ja paljoon lumeen verrattuna täällä Japanissa on perin  
lämmintä. Päivisin on ollut noin + 5-10 astetta, öisin kai on käyty lähellä nollaakin. 
Ero Suomeen verrattuna onkin enemmän sisätiloissa: täällä palellaan enemmän sisällä 
kuin ulkona. Koteja ja julkisia tiloja lämmitetään hyvin rajoitetusti. Kodeissa monesti 
lämmitetään vain sitä huonetta, missä oleskellaan, ja muihin huoneisiin mennessä sit-
ten on melkoisen kylmän tuntuista.  
 

Seurakunta ja kirkko Ennen joulutaukoa ehdimme olla jokusissa piireissä mukana: lasten englanninpiiri,  
aikuisten suomenkielenpiiri, lasten joulujuhla, koko seurakunnan joulujuhla. Useam-
paan otteeseen ehdimme olla mukana myös seurakunnan jumalanpalveluksessa.  
– Erityinen ilo on ollut vierailla pitkäaikaisen Etiopian-työtoverimme Kirsti Viitasaa-
ren kodissa täällä. Hän oli aikoinaan Lauri-poikamme opettaja Etiopian suomalaisessa 
koulussa ja opettaa nyt Laurin lapsia tämän talvikauden ajan täällä Japanissa. 
 
Tämä Etelä-Nishinomiyan luterilainen seurakunta kuuluu Länsi-Japanin ev.lut. kirk-
koon (West Japan Evangelical Lutheran Church, WJELC). Seurakunnalla on 35 jäsen-
tä. Koko kirkolla on 40 seurakuntaa ja yhteensä vajaat 4.000 jäsentä. Sekä Kansanlä-
hetyksen että Kylväjän lähetit toimivat tässä samassa kirkossa. – Kansanlähetyksellä 
on maassa nyt seitsemän lähettiä: Palmut, Nummelat ja Savoset sekä määräaikaisena 
Kirsti Viitasaari. Kylväjän lähettejä täällä on nyt viisi: Mailis Janatuinen, Lea Lukka, 
Johanna Tervonen ja Kivelät. Evankeliumiyhdistyksen Japanin-lähetit, noin puoli tu-
sinaa, toimivat Tokion seudulla pohjoisessa, isomman luterilaisen kirkon (Japan 
Evangelical Lutheran Church, JELC, 22.000 jäsentä) työyhteydessä.  
 
Siunausta Uuteen Vuoteen toivottaen, Matti   (ja Anna-Kaarina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Apinoita Awajin saarella; 2-3) Rukoushuoneessa Amsterdamin lento-
asemalla; 4) Lauri ja isot lapset vieraita vastaanottamassa Osakan lentoasemalla; 5-7) Kauneimmat Joululaulut, Jakarandan konsertti, SLS-
työntekijäpäivä; 9-11) Jounin tytöt mummolassa; 12-15) Saulin pojat mummolassa; 16) Sukulaisia Ukonpolulla; 17-20) Kirsti Viitasaaren 
luona Ashiassa; 21-24) Japanin Palmujen jouluaatto ja joulupäivä; 25-27) Nishinomiyan kirkolla: lasten enkkupiiri, ja  28) … lasten joulu-
juhla; 29) Nishinomian kirkko jouluna 2012; 30) Joulujumalanpalvelus; 31-33) Seurakunnan joulujuhla; 34) Jumalanpalvelus 30.12.2012. 
 
 
 
  

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Siunausta alkavalle vuodelle 2013; 
- Lähetysjärjestöjen, myös Suomen Lähetysseuran, taloudel-

lisen tilanteen puolesta; 
- Japanin Palmujen puolesta: Lauri, Asako ja lapset  

Benjamin, Helen ja Aimi; 
- Vuoden 2013 perhetyön koulutusmatkojen puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Perhetyön ohjausryhmä SLS:ssa 15.1.2013. 
* Lähetysseuran syntymäpäivä Helsingissä 19.1.2013. 
* Perhetyön koulutusmatka Nepaliin 1.2.-6.3. sekä vierailu 
   (ja vähän koulutustakin) Bangladeshissa 6.-17.3.2013. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Menneestä vuodesta, sekä uuden vuoden alkamisen 
mahdollisuudesta; 

- Terveydestä, varjeluksesta matkoilla; 
- Sukulaisista, perheyhteydestä; 
- Länsi-Japanin ev.lut. kirkosta, kaikista sen työntekijöis-

tä ja vastuunkantajista; 
- Japaninläheteistä eri lähetysjärjestöjen palveluksessa; 
- Mahdollisuudesta olla mukana Jumalan maailmanlaajui-

sessa lähetystyössä; 
  

- Kiitos, armon Jumala, hyvyydestä kaikesta. Minut 
muistit koko vuoden, voimaa, siunausta suoden. 

Tämän joulukuun kirjeemme jatkeeksi liitämme oheen Perhekasvatustyön tukiohjelman vuosiraportin 2012. 
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Suomen Lähetysseura, Ulkomaanosasto VUOSIRAPORTTI 2012 
Perhekasvatustyön tukiohjelma  
 

– Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 
Taustaa ”Perhekasvatustyön tukiohjelma 2010–2014” on hanke, joka ilman maantie- 

teellistä rajausta ohjelmapohjaisena kohdistuu sellaisiin maihin, joissa Suo-
men Lähetysseuralla on yhteistyökumppaneita. Hanke kannustaa yhteistyö-
kumppaneita ottamaan perhenäkökulma huomioon kaikessa toiminnassaan, ja 
tukee yhteistyökumppaneita niiden kouluttaessa vastuuhenkilöitä perhetyöhön.  
 
Pilottivuoden 2010 ajan hanke oli 60-prosenttisesti kehitysyhteistyöhanke. 
2011 hankkeeseen saatiin vielä vähän tukea toimintakuluihin KYT-varoista. 
2012 alkaen hanke on ollut kokonaan seurakuntarahoitteinen. – Hanke suunni-
teltiin alun alkaen nelivuotiseksi, mutta vuoden 2012 alussa päätettiin, että se 
pitenee viisivuotiseksi, eli kokonaisajaksi tulee näin 2010–2014. 
 
Perhetyön kouluttajien Anna-Kaarina ja Matti Palmun konsultaatiomatkojen 
kohdemaat 2010-11 olivat Etiopia, Venäjä, Thaimaa (2x), Nepal (2x), Israel, 
(Hongkong ja) Taiwan, Kambodzha sekä Singapore. Lisäksi Marja ja Jussi 
Hankela tekivät koulutusmatkan Namibiaan syksyllä 2011. 
 
 

PERHEKASVATUSTYÖN TUKIOHJELMA 2012 – TOIMINTAVUOSI 3 / 5  
 
Kolmannen toimintavuoden kohdemaat olivat 1) Israel (neljä viikkoa), 2) Tansania 
(3½ viikkoa), 3) Etiopia (1½ viikkoa) ja 4) Kambodzha (3½ viikkoa). Ulkomaan 
matkapäiviä kertyi yhteensä 91 (ed. vuosina 127+103), kotimaassa lisäksi 23 päivää 
(ed. v. 23+27). Koko vuoden aikana oli (yhteisiä) 114 matkapäivää (ed. v. 150+ 
130). Lisäksi Anna-Kaarinalla oli vuoden aikana 18 opiskelu-matkapäivää. 
 

A) Neljä työmatkaa ulkomaille 2011; Arviointia perhetyön tilanteesta SLS:n näillä työalueilla 
 
1) Israel  Teimme nyt toisen koulutusmatkamme Israeliin ja Palestiinalaisalueille. 
7.2.–7.3.2012 Useissa tilanteissa olimme yhdessä israelilaisen yhteistyökumppanimme, Machaseh  

-järjestön johtajan Lena Levinin kanssa, palestiinalaisohjelmissa Riitta Luumen, Bet-
lehemissä Diar Consortium ”Young Families” -ohjelman johtajan Raida Mansourin 
kanssa. Etiopialaisten kanssa yhteistyö toimi parhaiten Natanian pastori Rivka Ayeli-
nen kanssa. Paljon olimme myös kahden; paikallisissa järjestelyissä oli ongelmia. 
 
Lähetysseuran strategiassa korostetaan, että Seura toimii ”vähemmistöjen oikeuksien 
turvaamiseksi”. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla perhetyö on edistämässä noilla alu-
eilla syrjäytyneiden tai syrjittyjen aseman kohentumista.  
 
Perhetyön kaikki kolme kohderyhmää ovat Israelissa ja Palestiinalaisalueilla syr-
jittyjä vähemmistöryhmiä: 1) Etiopialaiset, 2) Messiaaniset juutalaiset, ja 3) Pa-
lestiinalaiset kristityt. Kaikki nuo ympäristössään pienet vähemmistöryhmät ovat, 
joskin kukin eri syistä, syrjittyjä ja sorrettuja. Kaikkien mainittujen vaikea elämänti-
lanne on myös väistämättä johtanut ja yhä johtaa eritasoisiin ongelmiin parisuhteissa 
ja perheissä. Näiden ryhmien parissa toimittaessa voidaan erinomaisen selkeästi näh-
dä, miten (SLS:n perhetyön tavoitteita lainaten) ”naisten ja lasten asema kohentuu 
kristillisen perhe-elämän vahvistumisen myötä”, ja ”rauhantyön ja sovinnon siemen 
kylvetään kotona, avioliitossa ja perheessä!”. Perhetyön mainittujen ryhmien parissa 
tulee väistämättä olla kulloisenkin kansanryhmän ja kulttuurin ”näköistä”. Muotojen 
tulee olla erilaisia, mutta tarve on jokaisen kohdalla perin selvä. 
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Etiopialaisten seurakuntien toiminta- ja hallintokulttuuri on monimutkainen vyyhti. 
Perhekuvioissa on paljon vahvistettavaa ja korjattavaakin. Toiveena on, että koulutta-
jakursseja voitaisiin jatkaa 2013. - Messiaanisten pastorien suhtautuminen yleisesti 
perhetyöstä opettamisen asiaan oli kyllä ystävällinen, mutta epävarmaa on, päästäänkö 
asiassa koulutusyhteistyöhön. Jos sellaista joskus tulee, se jää Lena Levinin varaan. 
Hänen verkostonsa on yllättävän laaja. - Palestiinalaiskristittyjen taholla kohtasim-
me aivan riemastuttavan avointa  asennetta. Taybeh’issä, ”koko Palestiinan ainoassa 
sataprosenttisesti kristittyjen asuttamassa kylässä” vastaanotto oli ylenpalttinen. 
- Avoin kysymys on perhetyön mahdollisuus Israelin arabikristittyjen parissa, esim. 
Haifassa. Machaseh-järjestö on valmis yhteistyöhön kaikkien mainittujen kanssa.  
 
Piispan johtaman luterilaisen kirkon (ELCJHL) suhtautuminen perhetyöhön jäi täy-
deksi kysymysmerkiksi. Diar Consortium (joka oikeasti tarttui toimeen) on Betlehe-
missä mainitun kirkon yhteydessä, mutta itsenäisenä  toimijana. Diarin toiminta Pales-
tiinalaisalueilla ainakin ”Young Families” -ohjelman osalta on hyvin ekumeenista.  
 
Lena Levin pyrkii siihen, että tekemämme Perhetyön kouluttajan käsikirja käänne-
tään sekä hepreaksi että arabiaksi. Hän on aineistoa käyttänyt ja katsoo sen soveltuvan 
käytettäväksi Israelissa. Hepreankielinen käännös on nyt Casparin hoidettavana, SLS 
on työn jo maksanut. Arabiankielisen käännöksen asiaa pohdittiin neuvottelussamme 
Casparilla. Sitä voisi käyttää sekä Palestiinalaisalueilla että Israelin arabikristittyjen 
parissa; Lena Levin kertoi, että tarvetta olisi myös raamattukoululla Egyptissä.  
 
 

2) Tansania Tämä oli ensimmäinen koulutusmatkamme Tansaniaan. Lähes kaikissa ohjelmissa 
10.4.-5.5.2012 olimme yhdessä Tansanian ev. lut kirkon (ELCT) Pastori Anthony ja Mama Esther 

Kipangulan kanssa. 
 
Perhetyötä ei ELCT-kirkossa paljoa ole. Pastori Kipangulan (Tumaini-yliopiston) 
Changing Cultures –projektin alue on Iringan ja Eteläisen hiippakunnan alueella, 
mutta projektin linkit hiippakuntiin ja alemmille tasoille ovat melko heikot. Sen 
seurauksena tämänvuotisten kouluttajakurssien opiskelijavalinnat olivat meidän näkö-
kulmastamme hiukan ongelmallisia: mukana oli hyvin vähän ”avainhenkilöitä”. 
 
Peruskurssien (Morogoro ja Iringa) palaute oli hyvin myönteistä. Perhetyön hank-
keen päätavoitteitahan on kouluttajakurssien järjestäminen, mutta työn käynnis-
tämiseksi olemme eri maissa joutuneet pitämään myös peruskursseja. Tansaniassa Ki-
pangulat ovat jo pitäneet parikymmentä ”avioliittoseminaaria”. - Pastori Kipangula on 
kääntänyt (tai käännättänyt) Kouluttajan käsikirjamme swahiliksi. Käännös tarkis-
tettiin Tumaini-yliopistolla ja kirja painettiin joulukuussa 2012. 
 
Pitkällä juoksulla ihanne on se, että kullakin työalueella olisi paikallinen vastuun-
kantaja huolehtimassa perhetyöstä. Pastori Kipangulassa olisi erinomainen mahdol-
lisuus tällaiseksi henkilöksi ELCT-Tansanian kohdalla. Miten asia voisi käytännössä 
isossa, itsenäisten hiippakuntien kirkossa toteutua, on oma haasteensa. Mutta ajatellen 
kuuden miljoonan väkipohjaa, kohta yli 20 hiippakunnan kirkkoa, voi varmuudella sa-
noa, että perhetyössä olisi kokoaikaista työtä enemmällekin kuin yhdelle pariskunnal-
le. Tällainen mahdollisuus olisi hyvä ottaa jo nyt mukaan lähivuosien budjettikaavai-
luja tehtäessä. Voisiko löytyä rahoitus perhetyöstä vastaavalle paikalliselle pariskun-
nalle esim. vuodesta 2014 tai viimeistään 2015 alkaen? 
 
Myös Mwanzan suunnalla toivottaisiin perhetyön koulutusta. Jos perhetyö siellä pää-
sisi alkuun, kyseessä olisi jo neljäs ELCT-hiippakunta näissä perhetyön kuvioissa. 
Olisi mielekästä järjestää neuvonpito myös ELCT-keskusviraston kanssa, jotta perhe-
työn asia tulisi kirkossa laajemminkin tutuksi. - Tiedossa on, että SLS:n taloustilanne 
on vaikea. Kysymys nyt on, katsotaanko perhetyö Tansanian kohdalla sellaiseksi 
uudeksi tulevaisuuden työmuodoksi, että sille voitaisiin löytää lisärahoitusta.  
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3) Etiopia Tansanian-matkalta palatessamme poikkesimme lyhyesti myös Etiopiassa. Edellisen 
6.-15.5.2012 työmatkamme teimme sinne 2010. Kotimme oli Etiopiassa 1974–2009 -välillä. 

 
Etiopian evankelinen kirkko (EECMY) esitti 2009 SLS:lle pyynnön lähettää meidät 
vielä koulutusmatkoille parina seuraavana vuonna. Näin tapahtui 2010, mutta myö-
hemmät koulutusmatkat sinne eivät eri syistä ole toteutuneet.  
 
Vuonna 2010 teimme EECMY-DMT:n (seurakuntatyön osaston) johtajan, pastori Yo-
nas Yigezun toimeksiannosta kirkon perhetyön viisivuotissuunnitelman (Strategic 
Plan for EECMY Family Ministry 2011-2015). Nyt oli mielekästä pohtia yhdessä kir-
kon perhetyöstä vastaavien kanssa, miten strategian toteuttaminen on edennyt. 
 
Pastori Geneti Wayessa johtaa Family Ministry –työtä yhdessä vaimonsa Aberash 
Tolessan kanssa. EECMY -perhetyössä on vuosien 2002-2011 aikana järjestetty 
kaikkiaan 34 perhetyön kouluttajakurssia (Training of Trainers for Family Minist-
ry). Koulutettuja on kaikkiaan noin 1200 henkilöä. Kirkon tavoitteena on saada 
perhetyön kouluttaja jokaiseen seurakuntaan ja saarnapaikkaan (yht. noin 10.000). 
 
Perhetyön toimiston tähänastisten tehtävien siirto hiippakunnille ei ole toteutunut 
siinä määrin kuin 2010-vuoden strategiapaperissa tavoitteeksi asetettiin.  
Lähetysseura on vuodesta 2000 alkaen rahoittanut EECMY-perhetyötä. Seuralta tule-
van vuosiavustus kattaa tätä nykyä lähinnä vain Genetin pariskunnan palkkakulut. 
Näin ollen uusiin avauksiin tarvittaisiin uusia tulonlähteitä, ja niitä ei ikuisessa rahapu-
lassa olevilta hiippakunnilta hevillä löydy.  
 
Tapasimme varsin monia EECMY-kirkon vastuuhenkilöitä ja työtovereita, mm. kir-
konjohtajan, Rev. Dr. Wakseyoum Idosan, kirkon pääsihteerin, Rev. Dr. Berhanu Of-
ga’an ja kirkon apulaispääsihteerin, Ato Paulus Shunen. Kävimme monia keskusteluja  
pastori Genetin ja rouva Aberashin sekä kirkon perhetyön työryhmään kuuluvien 
SEKL-lähettien Helena ja Tapio Räisäsen kanssa.  
 
Mekane Yesus –kirkon seurakuntatyön osaston (DMT) johtajan, past. Yonas Yigezun 
kanssa kävimme erittäin hyvän, avoimen keskustelun Lähetysseuran tähänastisesta ja 
mahdollisesta tulevasta roolista kirkon perhetyön tukijana. Pastori Yonas oli aikanaan 
esimiehemme, joka hyvin tietää perhetyön vaiheet ja niiden taustat.  
 
Niin perhetyön johtaja kuin osastonjohtajakin toivat esille sen, että kirkko toivoo 
edelleen saavansa SLS:n tukea. 5-vuotisstrategiassa hahmoteltua ylimmän tason 
perhetyö-koulutusta kirkko ei ole kyennyt saamaan alkuun, koska se olisi tarvinnut 
siihen tietotaito-tukea ja suoranaista koulutustukeakin. - Palmujen tekemän perhetyön 
Osallistujan kirjan amharankielinen ensipainos on loppunut, eikä varoja ole löytynyt 
uusintapainokseen. – Vuosien odotuksen jälkeen tänä vuonna kirkko painatti sekä per-
hetyön Käsikirjan ja Osallistujan kirjan oromon kielellä. - Räisästen kirjoittama Käsi-
kirja (nuorten opettamiseen seurustelu- ja avioliitto-asioissa) on juuri valmistumassa. 
 

4) Kambodzha Matka oli Anna-Kaarinalle ensivierailu, Matille toinen vierailu Kambodzhaan. 
16.8. -8.9.2012 Lähetysseura on aiemmin ollut Kambodzhan-työssä mukana lähinnä kehitysyhteistyö- 

tä tekevän ICC -järjestön työyhteydessä. Nyttemmin Seura on pyrkinyt aktiivisesti tu-
kemaan myös seurakuntatyötä maassa. FELM on mukana Mekong Mission Forumissa 
ja sitä kautta Cambodia Cooperation (MMF-CC) -yhteistyössä. – Etsittäessä mahdolli-
suuksia seurakuntatyöhön Kambodzhassa perhetyö on varsin luonteva – ja selkeästi 
myös tarpeellinen – uusi päänavaus seurakunnalliseen työhön. 
 
Matti Palmu teki viikon mittaisen tunnustelumatkan Kambodzhaan syyskuussa 2011. 
Silloin todettiin, että ICC:n projekteissa on joitakin perhetyön elementtejä, mutta mis-
sään projektissa ei ole ollut suoranaisesti avioliittoa, parisuhdetta ja sitä kautta perhettä 
ja sukuperhettä vahvistavaa työtä. Seurakuntatyössä toimivat kertoivat tuolloin, että 
perhetyötä kipeästi tarvittaisiin, mutta sitä ei heidän tietääkseen tee maassa kukaan. 
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Kirkollinen tai seurakunnallinen kenttä Kambodzhassa on hyvin sirpaleinen. Singapo-
ren LCS-kirkon perustama Kambodzhan luterilainen kirkko (Lutheran Church in 
Cambodia, LCC) on hyvin nuori ja pieni kaksine seurakuntineen. Missouri-taustainen 
toinen luterilainen kirkko ELCC on muutaman vuoden ikäinen ja isompi kuin LCC.  
 
Yhteistyökuviot, joita Matti vuosi sitten kaavaili, eivät ottaneet tuulta. Kambodzhan 
Evankelisten tahojen yhteisö (Evangelical Fellowship of Cambodia, EFC) oli kyllä 
kiinnostunut, muttei ole toiminut.  Samoin kävi metodistien raamattukoulun kohdalla, 
eikä suurin koulutuslaitos Phnom Penh Bible School sekään ole ollut aktiivinen.  
Danmissionin lähettipastori Anne-Mette Jürgensen sen sijaan on tarttunut toimeen. 
Hänen CEPA-ohjelmansa on erinomainen yhteistyötaho pyrittäessä saamaan perhe-
työn koulutukseen jo työssä olevia seurakuntatyöntekijöitä. 
 
Pastori Joseph, joka on kääntänyt Perhetyön (osallistujan) kirjan khmerin kielelle, on 
ollut ja jatkossakin on ensiarvoisen tärkeä monesta syystä. Hän on paikallisten 
joukossa melko pitkälle koulutettu (M. Div. -tutkinto, LTS-Hongkong, missä hän ”syt-
tyi” perhetyölle jo 2009). Joseph on paneutunut aineistoomme varsin hyvin. Hän on 
myös taitava verkostoituja, mm. hänellä on toimiva yhteys molempien luterilaisten 
kirkkojen pastoreihin. Josephin Tree of Life -seurakuntaverkosto (17 srk:aa) on hyvä  
ja innolla jo mukaan lähtenyt ryhmä perhetyön koulutuksen käynnistysvaiheessa. Pas-
tori Joseph pitää parhaillaan perhetyön opetussarjaa paikallisessa kristillisessä FM-
radiossa, missä hän viikoittaisten ohjelmiensa aikana kävi kesä-marraskuun aikana 
läpi kaikki kirjamme 30 oppijaksoa avioliiton ja perheen peruskysymyksistä. 
 
Lähetysseura valmisteli keväällä 2012 yhteistyösopimuksen Singaporen LCS-
kirkon (ja sitä kautta Kambodzhassa toimivien Lutheran World Missionin / LCC:n) 
kanssa. Sopimuksen käsittely SLS:ssa on viivästynyt. Kambodzhan perhetyötä kui-
tenkin on alettu toteuttaa suunnitelman mukaisesti. LCS-lähetysjohtaja (Missions Di-
rector) Mrs. Sally Lim on toimen nainen, jonka johdolla paikalliset LCC-pastorit ja 
hallintotehtäviin palkattu Mr. Sophal hoitivat hyvin kurssien käytännön järjestelyt. 
 
Kambodzhan perhetyöstä vastaa nyt sikäläinen Perhetyön työryhmä (Family Mi-
nistry Working Group) Mrs. Sally Limin johdolla. Jäsenet ovat asialle innostuneita, 
toimellisia. SLS:n budjettitukea tälle työlle tarvitaan useampia vuosia tästä eteenpäin. 
2011–2013 Kambodzhan perhetyön vuosibudjetti työalueella on ollut 5.000 euroa.  
 
Kambodzhan tapaisessa sirpaleisen seurakuntakentän maassa verkostoituminen on 
ensiarvoisen tärkeätä, aivan erityisesti perhetyön tapaisessa uudessa työmuodossa. 
Olisi toivottavaa, että perhetyön koulutuksiin saataisiin jatkossa mukaan myös kehi-
tysprojektien työntekijöitä - kannattaisihan perhenäkökulma ottaa huomioon ohjel-
massa kuin ohjelmassa. Vuoden 2012 kursseilla oli mukana yksi ICC:n työntekijä.  
 
Opetusaineiston saatavuus ja käyttö on elinehto perhetyön kehittämiselle. Tekemäm-
me Perhetyön (osallistujan) kirjan khmerinkielinen käännös on viimeisteltävänä.  
 
Alusta alkaen tavoitteena on ollut paikallisten kirkkojen vastuunkantajien koulut-
taminen tekemään perhetyötä. Koulutus on juuri sitä, mitä SLS-perhetyön ohjelma 
on pyrkinyt tarjoamaan. Tätä työtä ei Kambodzhassakaan pidä rakentaa ulkomailta tu-
levan ohjauksen varaan, vastuu pitää siirtää paikallisille niin pian kuin mahdollista.  
 
Kokemuksemme useammasta maasta on se, että perhetyön koulutus kannattaa jär-
jestää kaksivaiheisesti. Jotta löydetään paitsi taidollisia, myös asialle innostuneita 
kouluttajia, on tarpeen ensin järjestää ”peruskursseja”. Niiden osallistujilla on 
mahdollisuus henkilö- ja pariskuntakohtaiseen ahaa-elämykseen siitä, että Tätä tarvi-
taan!  Tästä on hyötyä minulle ja meille!  Tätä haluan välittää muillekin! Peruskurssi-
en osallistujista yleensä löytyy niitä kipinän saaneita, joita on mielekästä kouluttaa 
kouluttajiksi. Näin tapahtuikin vuoden 2012 peruskursseilla Kambodzhassa.  
 
 



Palmujen kirje perhetyöstä maailmalla 10-2012 (Joulukuu 2012)  7 
 

Kambodzhan perhetyön koulutusrakenne näyttää nyt seuraavalta:  
A)  2012: Kaksi Avioliiton peruskurssia elokuussa; niiden osallistujista (mukana  
 oli  12+11 pariskuntaa) valitaan osallistujat kouluttajakoulutukseen;  
B)  2013: Kaksi Perhetyön kouluttajakurssia toukokuussa (á 8-9 pariskuntaa); 
C1) 2014: Kouluttajakurssin käyneiden ”harjoittelukausi” vuonna 2014 kirkoissaan; 
C2) 2014: Perhetyön työryhmän organisoimana vuoden aikana kaksi uutta Avioliiton  
 peruskurssia uusille pariskunnille, ehkä myös uusista kirkoista tuleville;  
D1) 2015: Jatkokurssi (Refresher Course) kouluttajakurssin 2012 käyneille, ja   
D2) 2015: Kouluttajakurssi vuoden 2014 peruskurssin käyneiden ryhmälle. 
 
Tavoitteena on koko ajan se, että perhetyön koulutus- ja toteutusvastuu kaikkineen tu-
lee olemaan paikallisten kirkkojen/seurakuntien käsissä. Kysymys vuoden 2015 kou-
luttajista on toistaiseksi avoin, mutta suunnitelmiin tuo koulutus kannattaa sisällyttää. 
 

B) Perhetyön opetusaineistosta 
 

Perhetyön kasvamisen ja juurtumisen kannalta koulutusaineiston saatavuus on ratkai-
sevan tärkeä tekijä. Laatimamme Perhetyön kouluttajan käsikirja (ja/tai siihen liit-
tyvä Osallistujan kirja) on joulukuussa 2012 saatavana useilla eri kielillä: 
 

 
 
 
 
 
A) Painettu:  1) englanti, 2) amhara (Etiopia), 3) mandariini-kiina  

    (traditionaaliset sanamerkit), 4) venäjä, 5) mongoli,  
6) oromo (Etiopia), 7) nepali, 8) swahili (Tansania) 

 

B) Käännös valmiina:  9) khmer (Kambodzha), 10) vietnam, 11) indonesia, 
12) mandariini-kiina (yksinkertaiset sanamerkit) 

  

C) Käännös tekeillä:  13) tagalog (Filippiinit), 14) thai, 15) heprea  
 

E) Käännös suunnitteilla:  16) arabia. 
 
Lisäksi Namibian ELCIN-kirkossa on valmisteilla Avioliittoon aikovien opaskirja 
useiden kirjoittajien yhteistyönä. – Etiopian Mekane Yesus -kirkossa on pian me-
nossa painoon Helena ja Tapio Räisäsen kirjoittama Strengthening the Youth –  
A Trainer’s Handbook for Teaching the Young People About Love, Sex, Dating 
and Marriage, eli Käsikirja nuorten opettamiseen seurustelu- ja avioliittoasioissa. 
 

C) Ulkomaanosaston perhetyöstä Suomessa 
 
1) Avioliittoleirit Lähetysseuran perhetyön alkuna Suomessa voi pitää Kirsti Ijäksen aloittamia 
 lähettien avioliittoleirejä, joita pidettiin vain SLS:n läheteille 1988–1997.  

Vuodesta 1998 alkaen avioliittoleiritarjontaa on pidetty yllä ns. tavallisten avioliitto-
leirien viitekehyksissä. 2000-luvun alkuvuosista alkaen paikaksi on vakiintunut Kala-
joen kristillinen opisto, missä leirit järjestää Kansanlähetys yhdessä SLS:n kanssa.  
Avioliittoleirit ovat olleet hyödyllisiä, paitsi osallistujapariskunnille itselleen, myös 
sytyttäjänä ja innostajana perhetyön tekemiseen työalueilla.  
 
Me Palmut olimme vuosittain 1995–2011 vastuunkantajina lähetystyöntekijöille  
tarjottavilla avioliittoleireillä. Olemme vuosittain toimittaneet kutsut tälle leirille 
kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen ja Fidan kotimaahan palaaville läheteille.  
 
Kesän 2012 leiristä alkaen vastuunkanto siirtyi meiltä Marja ja Jussi Hankelalle. 
Lähettiryhmien vetäjä-luennoitsijoina toimivat 2012 paitsi Hankelat myös Botswanan-
lähetit Maarit ja Eero Haltia. Lähettipariskuntia oli mukana neljä, Kansanlähetyksen 
ja Lähetysseuran työalueilta Etiopiasta, Hongkongista, Keski-Aasiasta ja Virosta.   
 

 

Anna-Kaarina & Matti Palmu, 
 

1) “Strengthening the Family – A Trainer’s Handbook for Family Ministry", 
 

2) Learning together How to Strengthen the Family – A Participant’s Book for Family Ministry
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2) Perhetyön päivät Vuodesta 2002 alkaen on vuosittain järjestetty perhetyön koulutus- ja neuvottelu- 

päiviä, joita voi pitää myös pienimuotoisina TOT eli Training of Trainers -tyyppisinä 
kursseina. Nyt 11:nnettä kertaa järjestetyt päivät pidettiin Lohjan Vivamossa.  
Tänä vuonna pohdittiin erityisesti lähetystyön kokonaisuutta, kehitysyhteistyön ja ju-
listustyön suhdetta ja perhetyön asemaa tässä kokonaisuudessa. Päivien teemana oli 
”Lähetys – kehitys – perhe”. – Luennoitsijoina ja konsultteina olivat mukana Merja ja 
Aku Kaura. Ulkomaisina vieraina olivat mukana työtoverimme ja yhteistyökump-
panimme Tansaniasta, pastori Anthony ja rouva Esther Kipangula. Heidän panoksensa 
päiviin koettiin varsin myönteisenä.  
 
Tälläkin perhetyön osa-alueella yhteistyö on voimaa ja verkostoituminen on tärkeää. 
Päiville oli kutsuttu perhetyöstä kiinnostuneita tai sitä tekeviä työntekijöitä kaikista lä-
hetysjärjestöistä. Mukana oli 13 SLS-lähettiä ja muiden lähetysjärjestöjen edustajina 
viisi lähettiä kolmesta eri järjestöstä (SEKL 2, ELK 1, Fida 2). Kaikkiaan yhdeksän eri 
työaluetta oli edustettuina: Etiopia, Israel, Kenia, Malawi, Senegal, Tansania, Thai-
maa, Venäjä ja Viro. Mukana oli myös koulutussihteeri Kirsti Sirviö Kirkon lähetys-
työn keskuksesta. Osallistujia oli kaikkiaan 28 henkeä.  

 
3) Ohjausryhmä SLS:n ulkomaanosastolla toimii Perhetyön ohjausryhmä. Puheenjohtajana oli maa- 

liskuun loppuun asti Riitta Laakio, Palmujen siihenastinen Suomen-esimies. Huhti-
kuun alusta alkaen puheenjohtajana on ollut Janne Hassinen ja varapuheenjohtajana 
Palmujen uusi Suomen-esimies Kari Salonen. Jäseninä ovat olleet Palmujen lisäksi 
Marja ja Jussi Hankela. Ohjausryhmä kokoontui 2012 viisi kertaa. 
 
 

D) Henkilökohtaista ja lopuksi 
 
Anna-Kaarina Palmu Kuluneen vuoden aikana suoritin työn ohessa Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa 

Seksuaaliterapian ammatillisen täydennyskoulutuksen opinnot ja valmistuin joulu-
kuussa seksuaaliterapeutiksi. Koulutus muodostui yhdeksästä lähijaksosta Jyväskyläs-
sä sekä erilaisista kirjallisista tehtävistä ja terapiaharjoittelusta jaksojen välillä. Kevään 
aikana jouduin työmatkojen takia olemaan poissa kahdelta lähijaksolta, jotka jouduin 
sitten syksyllä korvaamaan osallistumalla nelipäiväiseen Pohjoismaiseen seksuaaliter-
veyskonferenssiin Helsingissä. 
 
Kouluttaessamme perhetyön kouluttajia eri maissa seksuaalisuuden kysymykset nou-
sevat joka kerta esiin. Tietoa seksuaalisuudesta ei ole riittävästi. Niinpä moni paris-
kunta sinnittelee vaikeuksissa, joihin olisi aika helposti löydettävissä apua, jos niistä 
rohjettaisiin puhua. Kaikki tämä sai minut hakeutumaan lisäopintoihin. Olen eri vai-
heissa opiskelujen aikana yrittänyt miettiä, miten erilaisia terapiamenetelmiä voisi 
hyödyntää esimerkiksi ”ympärileikattujen” naisten neuvonnassa. – Lopputyössäni kä-
sittelin perhetyön kehittämistä Tansaniassa: ”Voiko ja saako kulttuuria muuttaa? Per-
hekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muu-
toksiin.” 
 
 

Lopuksi Viisivuotisen ”Perhekasvatustyön tukiohjelman” kolmas vuosi on nyt takana. Vuosi  
oli tiivis ja voimia kysynyt, aivan erityisesti Anna-Kaarinalle koko vuoden kestänei-
den opintojen vuoksi. Lähetystyöntekijöille suunniteltu TYK-kuntoutuskurssi on ollut 
hyvänä apuna työssä jaksamisen tukemisessa. Kolmivaiheisen vuosille 2010–2012 si-
joittuneen, yhteensä runsaan 30-päiväisen kuntoutuksen päätösjakso oli tammikuussa.  
 
Olemme kiitolliset Jumalalle hänen avustaan ja huolenpidostaan, voimista ja riittäväs-
tä terveydestä. Kiitos myös Lähetysseuralle siitä, että meille on edelleen annettu mah-
dollisuus palvella kansainvälisen perhetyön monipuolisissa kuvioissa.  
 
 
Vantaan Kaivokselassa 19.12.2012              Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 


