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 Hengchun, Etelä-Taiwan, 31.3.2011 
 
 

Hyvät ihmiset,   lämmin (+24) tervehdys tuuliselta seudulta Taiwanin eteläkärjen lähettyviltä. 
Olemme viettäneet leppoisia päiviä täällä Lähetysseuran lomakodilla saatuamme ensin 
päätökseen perhetyön kurssit ja muut ohjelmat eri puolilla Taiwania. 
 

Kolmas vierailumme  Taiwanin luterilainen kirkko (LCT) pyysi vuosia sitten Lähetysseuralta apua perhe- 
työn kehittämiseen pantuaan merkille maan hälyttävät avioerotilastot. Niinpä SLS lä-
hetti 2007 kokeneet taiwaninlähetit Tuija-Riitta ja Jouni Heiskasen uudelle työkaudel-
le nimenomaan perhetyöhön. Me Palmut vierailimme Etiopiasta käsin kahdesti, 2008 
ja 2009 täällä tukeaksemme alullaan olevaa kirkon (ja Heiskasten) perhetyötä. Tänä 
vuonna tulimme tänne siis kolmatta kertaa mainitun kirkon ja luterilaisten kirkkojen 
yhteisen teologisen seminaarin kutsusta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neuvonpitoja Heiskasten kanssa Taipei-Panchiaossa 
 

Eri vaiheissa lähes neliviikkoista työrupeamaa täällä kävimme moneen otteeseen neu-
vonpitoa nelisin Heiskaset ja me. Miten edetä tämän pienen, noin 1.600 jäsenen kirkon 
perhetyössä? Miten saada läpi perhetyöhön liittyviä ajatuksia ja työtapoja siten, ettei 
olisi kysymys ’kannetusta vedestä kaivoon’, vaan paikalliset kirkon vastuuhenkilöt 
havahtuisivat huolehtimaan perhetyön koulutuksista omissa seurakunnissaan? 
 

Parisuhteen palikat Kävimme ennen tälle matkalle lähtöämme Helsingissä kirkkohallituksessa saamassa  
viime hetken aineistoa liittyen kirkon ja useiden yhteistyötahojen uuteen ’Parisuhteen 
palikat’ -opetusmenetelmään. Jouni Heiskanen on teettänyt Taiwanissa 50 kappaleen 
sarjan palikoita, ja niihin liittyvän esittelyaineiston kääntäminen kiinaksi on hyvässä 
vauhdissa. Mekin käytimme ’palikoita’ lähes kaikissa opetustilanteissamme täällä.  
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Kurssi seminaarilla Pidimme aivan maaliskuun alussa nelipäiväisen kurssin teologisessa seminaarissa  

Pohjois-Taiwanin Hsinchussa. Seminaari oli etukäteen toivonut, että tämänkertainen 
kurssimme ei olisi enää ’perustason’ kurssi, vaan enemmänkin ’kouluttajakurssin’ 
tyyppistä opetusta. Näin olimme itse asiassa ehdotelleet jo ensimmäisellä, 2008-
vierailullamme. Mutta ikävä kyllä seminaari oli (saadakseen kasvatettua osallistuja-
määrää) päättänyt ottaa mukaan myös ensikertalaisia, joten kurssimme ei voinut olla 
varsinainen kouluttajakurssi. Osallistujat olivat kyllä erittäin hyvä ja innostunutkin 
ryhmä. Yksi pariskunta kertoi käyttäneensä meidän Perhetyön käsikirjaamme (kiinak-
si) paitsi omassa seurakunnassaan myös vierailullaan Manner-Kiinassa.  
 

Kursseja Etelä-Taiwanissa Pidimme kaksi kurssia Etelä-Taiwanin Kaohsiungissa, missä myös olemme pitäneet  
kursseja jo kahdella aikaisemmalla vierailullamme. Ensin oli kaksipäiväinen aivan pe-
rustason kurssi yhden perhetyöstä innostuneen papin seurakunnassa. Tuon kurssin kyl-
lä olisi mainittu pappi oikein hyvin voinut pitää itse vaimonsa kanssa!  
Samassa paikassa pidimme sitten toisen kaksipäiväisen kurssin kirkon eteläisten ro-
vastikuntien seurakuntien työntekijöille. Taas oli edessä sama ongelma kuin seminaa-
rilla: osa väestä oli mukana meidän kurssillamme jo kolmatta kertaa, heidän kanssaan 
olisimme voineet edetä kouluttajakurssin suuntaan. Mutta huomattava joukko oli taas 
ensikertalaisia, joille peruskäsitteetkin olivat uusia – oli siis lähdettävä taas perusteista.  
 

Erilaisia opetustilanteita Pidimme pohjoisen (Taipein seudun) seurakunnissa parikin opetustilannetta. Yhden  
koko lauantaipäivän opetimme evankelista Vera’n seurakunnassa, taas perustasolla. 
Vera on papin leski, joka nyt on vuosia vastannut evankelistana tuosta miesvainajansa 
seurakunnasta; hänet vihittäneen piakkoin papiksi. Vera on tästä vuodesta lukien vas-
tuussa kirkon perhetyön kokonaisuudesta, ja olikin tästä työstä varsin kiinnostunut. 
Tapasimme hänet toisessakin seurakunnassa, missä pidimme tietoiskun Parisuhteen 
palikoista pohjoisen rovastikunnan seitsemän seurakunnan työntekijöille. 
 
Parissa paikassa vierailimme (jälleen ’Parisuhteen palikoita’ hyödyntäen) herra Bran-
donin meille junailemissa ohjelmissa. Hra B. johtaa ”Taiwanin Onnellinen Avioliitto” 
–nimistä järjestöä, ja on perin innostunut juuri näistä palikoista. Toinen tilanteista oli 
meille aikamoinen kokemus monessakin mielessä. Matkustimme tuohon Taiwanin 
presbyteerikirkon seurakuntaan luotijunalla edestakaisin päiväseltään 2x250 km yhden 
tunnin opetustilannetta varten! Ja kuulijoina oli – 120 eläkeläistä. Puhuimme näin ol-
len ’Vanhemmuuden palikoista’ nimenomaan isovanhemman näkökulmasta katsoen.  
 

Monia tapaamisia Olemme tällä matkallamme eri vaiheissa tavanneet kaikki seitsemän taiwaninlähettiä. 
Yhteistyökirkkomme keskuspaikka on etelässä, Kaohsiungissa, missä tapasimme kir-
kon johtohenkilöitä, mm. kirkon entisen ja nykyisen presidentin ja kirkon pääsihteerin. 
Erityisen mukava on ollut tavata pastori Selma Chen, joka on jo kolmena vuotena ollut 
tulkkinamme näillä kursseilla. Hän on myös vieraillut kodissamme Addis Abebassa. 
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Pohjoisessa tapasimme erikseen seminaarin vararehtorin Josph Lu’n kanssa. Hän on 
henkilö, joka vauhdilla käännätti ja painatti Perhetyön käsikirjamme kiinaksi. Nyt hän 
on käännättämässä kirjaamme vietnamin, indonesian ja Filippiineillä puhutun tagalo-
gin kielille. Mr. Joseph on suunnittelemassa seminaarille teologian maisteriohjelmaa, 
jonka kolmesta päälinjasta yksi tulisi olemaan perhetyö. Avoimeksi jäi kysymys, liit-
tyykö tuo opetus vielä jotenkin meihin, vai hoitavatko Heiskaset tuohon koulutusoh-
jelmaan liittyvät asiat ja sitten myös opetuksen täällä paikan päällä asuvina.  
 

Yhteistyötä, verkostoitumista eri suuntiin 
 

Eräs perhetyön tärkeimpiä kysymyksiä erityisesti näissä pienissä yhteistyökirkoissa on 
yhteistyö ja verkostoituminen toisten kirkkojen tai muiden toimijoiden kanssa. Taiwa-
nissa on kuusi luterilaista kirkkoa (joista SLS:n yhteistyökirkolla on 1.600 jäsentä). 
Mutta edes ne eivät käytännössä juuri ole keskenään yhteistyössä, puhumattakaan sit-
ten esim. suurimman paikallisen protestanttisen kirkon eli presbyteerikirkon (220.000 
jäsentä) kanssa. Tapasimme Suur-Taipein Panchiaossa suurimman (16.000 jäsentä) lu-
terilaisen kirkon pariskunnan, jotka ovat olleet oppilainamme seminaarilla. Hra Bran-
donilla on lukuisia yhteyksiä paitsi omaan presbyteerikirkkoonsa myös korkean tason 
poliittisiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin. Heiskasilla on hyvä yhteys häneen, ja hänen 
kauttaan voi perhetyö laajeta kukaties hyvinkin monille eri tahoille tässä maassa.  
 

Perhetyön tulevaisuuden pohdintaa 
 

Näillä matkoillamme eräs tärkeimmistä tavoitteista on pohtia yhdessä paikallisten 
toimijoiden kanssa sitä, miten perhetyö voisi edetä ja vahvistua täkäläisin omin voi-
min. Sitä pohdintaa olemme täälläkin käyneet monissa eri tilanteissa. Kannettu vesi ei 
kaivossa pysy, sen hyvin tiedämme. Miten siis päästä siihen, että kirkon ja muidenkin 
toimijoiden omat vastuuhenkilöt ottavat todella vastuun tästä työstä. Paikalliset ihmi-
set tuntevat oman kulttuurinsa, taitavat oman kielensä ja tuntevat parhaat vaikuttami-
sen kanavat. Me vierailijat voimme toimia vain innostajina ja ehkä hyvien kysymysten 
esittäjinä, parhaimmillaan paikallisten kouluttajien kouluttajina. Varsinainen opetustyö 
tulee hoitaa paikallisin voimin. Siihen on Taiwanissakin pyritty ja pyrittävä. 
 

Vapailla Taiwanin eteläkärjen tuntumassa 
 

Tultuamme tänne lomakodille teimme ensin jokusen ’toimistopäivän’ valmistellen tä-
män matkamme raportit. Olemme täältä käsin myös hoitaneet yhtä ja toista asiaa liit-
tyen tuleviin matkoihimme, kuten ensi syys-lokakuun matkaa Kambodzhaan, Singapo-
reen ja Thaimaahan. Sitten panimme ’kirjan kannet kiinni’, olemme pitäneet vapaata. 
 
Tästä Hengchunista etelään on Kentingin kansallispuisto, minkä alueella meren ran-
nalla, muutaman kilometrin päässä täältä on ydinvoimala. Sen reaktorikuvut näkyvät 
tänne asti. Tuo läheinen ydinvoimala on sekin pitänyt mielessä Japanin viime viikko-
jen katastrofiasiat pelottavine ydinvoimalauutisineen. Mehän olemme täältä jatkamas-
sa matkaamme kohti Japania. Lauri-poikamme perhe kuten muutkin siellä Osakan-
Koben seudulla asuvat suomalaislähetit voivat kaiken katastrofiuutisoinnin keskellä 
hyvin. Heidän seudullaan on tähän asti ydinsäteilyä ollut huomattavasti vähemmän 
kuin Suomessa on normaalin sallitun rajoissa olevaa ns. taustasäteilyä.  
 
Olimme uimassa siinä ydinvoimalan lähettyvillä Kengingissä, maan länsirannikon 
Taiwaninsalmen rannalla. Oli ihan leppeä parinkymmenen lämpöasteen päivä, mutta 
silti aallot olivat hurjat – meidät molemmat ne saivat kumoon rantahietikolla. Ta-
pasimme täällä yllättäen kuopiolaisen lääkäripariskunnan, joiden kanssa kiersimme 
vuokra-autolla Taiwanin eteläkärjen ympäri. Itärannikon puolella, Tyynenmeren ran-
nikolla siis, taas tuulet olivat suorastaan pelottavan voimakkaat. 
 
Kaukoidän matkaterveisin, siunausta kevääseenne toivottaen, 
 
Matti  (ja Anna-Kaarina) 
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Wikipedia-tietosanakirja kertoo Taiwanista mm. seuraavaa: 
 

Kiinan tasavalta on lähinnä Taiwanin saarella toimiva valtio Itä-Aasiassa. Epävirallisesti maasta käytetään nimeä Taiwan. - Vuonna 1949 kommunistit 
tulivat valtaan Manner-Kiinassa ja perustivat Kiinan kansantasavallan. Tällöin tasavaltalaiset pakenivat Taiwanin saarelle, jota he edelleen pitivät hallinnas-
saan. Taiwanilla toiminut Kiinan tasavallan hallitus väitti yhä olevansa koko Kiinan laillinen hallitus, kun taas kansantasavallan hallitus pitää Taiwania Kii-
nan maakuntana ja itseään koko Kiinan, myös Taiwanin laillisena hallituksena. - Taiwanin konfliktin vuoksi Kiinan tasavallan itsenäisyys on kiistanalainen, 
ja suurimmalla osalla valtioista ei ole diplomaattisia suhteita Kiinan tasavallan kanssa. Kiinan kansantasavallan toteuttaman yhden Kiinan politiikan vuoksi 
vain 23 valtiolla on diplomaattisuhteet maahan, ainoa eurooppalainen valtio on Vatikaani. Manner-Kiinaa hallitsee nykyään Kiinan kansantasavalta. Taiwan 
ei kuulu Yhdistyneisiin kansakuntiin, jossa sen paikka annettiin Kiinan kansantasavallalle 1971. 

Taiwan on käytännössä itsenäinen valtio. Kiinan kansantasavallan tavoin se on katsonut edustavansa myös manner-Kiinaa, joka puolestaan on katsonut 
edustavansa myös Taiwania. Näkemysero on ollut siis siinä, kumman valtion hallitus on vallanpitäjänä koko Kiinassa. Tämän vastakkainasettelun vuoksi 
vain harvat maailman valtiot ovat tunnustaneet Taiwanin itsenäisyyden. - Poliittisesti ja taloudellisesti Taiwan ja Kiinan kansantasavalta ovat kulkeneet jo 
vuosikymmeniä eri suuntiin. Yhdysvallat tasapainoilee kahden valtion välillä. Se pyrkii toisaalta parantamaan suhteitaan Kiinaan, mutta silti sillä on lain-
säädännössään Taiwanin puolustamiseen liittyvä laki, joka takaa Yhdysvaltojen tuen Taiwanille mahdollisen hyökkäyksen sattuessa. 

Taiwan on (portugalilaisen nimensä mukaisesti Formosa eli kaunis) saari Kiinan rannikolla, Japanista etelään. Yhdessä lähimpien saarten kanssa se muo-
dostaa samannimisen provinssin, jonka katsovat osakseen sekä Kiinan tasavalta että Kiinan kansantasavalta. Edellä mainittu pitää Taiwanilla valtaa lähes 
ainoana alueenaan, ja usein nimeä Taiwan käytetäänkin puhuttaessa Kiinan tasavallasta. - Alue on kiistanalainen, sillä manner-Kiinan hallituksen mukaan 
Taiwan kuuluu Kiinan kansantasavaltaan kun taas Kiinan tasavalta katsoo manner-Kiinankin kuuluvan sille. Tämä tilanne syntyi Kiinan vallankumouksen 
yhteydessä 1949, kun Kiinaa aiemmin hallinnut, Guomindang-puolueen johtama hallitus pakeni kommunisteja Taiwanin saarelle. Kummankaan valtion 
hallitus ei hyväksy, että muut maat tunnustaisivat kummankin itsenäiseksi valtioksi, koska katsovat, että tämä merkitsisi välillisesti toisen olemassaolon 
kieltämistä. - Taiwan muodostuu nykyään pääasiassa Taiwanin saaresta. Taiwanin lisäksi Kiinan tasavallan hallinnassa on myös muutamia pieniä saaria 
Kiinan rannikolla Taiwaninsalmen toisella puolella. Saarivaltion kokonaispinta-ala on 35 980 neliökilometriä.  

Virallisena kielenä olevan mandariinikiinan lisäksi merkittäviä kieliä ovat min-kiina ja hakka-kiina. Etnisistä ryhmistä suurin on han-kiinalaiset, joita on 
noin 98 % väestöstä. Taiwanin alkuperäisasukkaat ovat malaiji- ja polynesialaiskansojen jälkeläisiä. He asuvat reservaattialueella ja heitä on jäljellä noin 
300 000, joka on vajaa kaksi prosenttia väestöstä. Maan väestöstä 35 % on uskonnoltaan buddhalaisia ja 33 % on uskonnoltaan taolaisia, kristittyjen osuus 
väestöstä jää alle neljän prosentin. - Maan suurimman ulkomaalaisryhmän muodostavat vietnamilaiset, joita maassa on arviolta sata tuhatta. 

Pääkaupunki : Taipei1 (2,6 milj. as.). Muita kaupunkeja: Kaohsiung (1,5 milj.), Taichung (1,1 milj.), Tainan (0,75 milj.). Väkiluku (2005) noin 22,9 milj. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Mereneläviä tarjolla Etelä-Taiwanin Kaohsiungissa; 5) Heiskaset ja 
Parisuhteen palikat Taipei-Panchiaossa; 6) Teologinen seminaari Pohjois-Taiwanin Hsinchussa; 7-8) Perhetyön kurssilla Hsinchussa;  
9) Palmut 40-v. hääkakkuja maistelemassa seminaarin kurssilla; 10-12) Perhetyön kurssi Jiourun srk:ssa Etelä-Taiwanin Kaohsiungissa;  
13-15) Eteläisen rovastikunnan työntekijät perhetyön kurssilla Kaohsiungissa; 16-19) Neihun seurakunnan perhetyön päivä Taipeissa;  
20) Pohjoisen rovastikunnan työntekijät kuukausikokouksessa Taipeissa; 21) Vanhemmuuden palikat käytössä Taiwanin presbyteerikirkon 
Sinyingin seurakunnassa … 22)  … ja samoin Taipein seudun pikkuseurakunnassa; 23) Mr. Joseph Lu  ja vaimonsa; 24-25) Lähetysseuran 
lomakoti Etelä-Taiwanin Hengchunissa; 26) Ehtoollinen Hengchunin seurakunnan kirkossa; 27) Varoitustaulu mahdollisen ydinonnettomuu-
ten varalta Hengchunin kadunvarressa; 28) Ydinvoimala Kentingissä, lähellä Hengchunia; 29) Matti Kentingin länsirannan, Taiwaninsalmen 
aalloissa;  30) Kentingin itärantaa eli Tyynenmeren rantamaisemia ... 31) … ja Palmut siellä hiukset pystyssä; 32) Ikuinen maakaasutuli 
Hengchunissa; 33) Konsertti Taipeissa; 34) Mopotädin kuorma Taipei-Panchiaossa; 35-36) Monenlaista syötävää Hengchunin yötorilla.  
 

 

Jumala varjelee ja johdattaa: Korkeimman suojelus, Ps. 91 
 

Kun olemme väsyneitä, saamme kokea erityistä huolenpitoa. Enkelit kantavat meitä eteenpäin ja  
tietämättämme varjelevat meitä loukkaantumasta esteisiin, joita emme pysty väsyneinä varomaan. 

 

Hetkinen Raamatun lukemiseen –lehti 13.3.2011 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan huolenpidosta matkojen aikana eri maissa; 
- Hyvistä kursseista ym. ohjelmista Taiwanissa; 
- Tuija-Riitta ja Jouni Heiskasesta Taiwanin perhetyössä; 
- Perhetyöstä vastaavasta evankelista Vera Chen’istä ja 

pastori David Chen’istä ja hänen vaimostaan Terry’stä; 
- Kaikista perhetyön tekijöistä ja osallistujista Taiwanissa 
- Teologisesta seminaarista Hsinchussa, erityisesti sen 

vararehtorista, Mr. Joseph Lu’sta ja hänen vaimostaan; 
- Mahdollisuudesta palvella perhetyön kautta eri kirkkoja; 

 

- Siitä, että Jumala pitää työstään ja sen tekijöistä 
huolen Suomessa ja maailmalla. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Terveyttä ja kaikenlaista varjelusta matkoilla;  
- Perhetyön puolesta Taiwanissa ja eri puolilla maailmaa; 
- Japanin ja japanilaisten puolesta suurten onnettomuuksien 

aikana ja jälkeen, avustustoimien puolesta; 
- Japanin Palmujen puolesta: Lauri ja Asako  

sekä Benjamin 8v., Helen 6v. ja Aimi 3v. 
- Avioliittojen, perheiden puolesta Suomessa, maailmalla; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Loppumatka Taiwanissa -5.4., loma Japanissa 5.4.-9.5. 
* Palvelutehtäviä Länsi-Japanin ev. lut. kirkossa huhti-  
  kuun aikana (Koben teol.seminaari, Nishinomian srk.)


