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  Phnom Penh 31.8.2012 

 

Ystävät, Lämpimät terveiset Kaakkois-Aasiasta. Olemme perhetyön koulutusmatkalla  

Kambodzhassa. Minulle maa on uusi tuttavuus. Matti oli täällä lyhyellä vierailulla jo 

vuosi sitten. Olemme täällä Kambodzhan luterilaisen kirkon (Lutheran Church in 

Cambodia) vieraina perhetyön kouluttajina. Ohjelmassamme täällä on ollut mm. kaksi 

avioliittokurssia. Matti kertoo kursseista enemmän seuraavassa kirjeessämme. 

 

Ihmettelyä Ensikertalainen kun olen, olen voinut ihmetellä erilaisia asioita: kaoottiselta  

vaikuttavaa liikennettä, missä ajoneuvoja näyttää olevan vähän sikin sokin, ”tuktukke-

ja” eli moottoripyörätakseja, missä moottoripyörän perässä on matkustajia varten jon-

kinlainen kärry katoksineen, pehmustettuine penkkeineen. Niillä on tosi kätevää mat-

kustaa. Moottoripyöriä (tai varsinaisesti kevytmoottoripyöriä tai mopoja) on liiken-

teessä paljon. Nekin tarjoavat kyytiä matkustajille. Usein näkee kokonaisia perheitä 

yhden moottoripyörän kyydissä. Ja tavarankuljetuskin näyttää sujuvan moottoripyöräl-

lä monin eri tavoin! 

 

Olemme myös maistelleet eksoottisia hedelmiä, joita emme ole muualla syöneetkään.  

Ostimme niitä torilta jo ensimmäisen päivän kaupunkikierrokselta. 

 

Välähdyksiä kuluneelta kesältä 

 

Kesäkuun alussa olimme mukana Lähetysjuhlilla Haminassa. Osallistuimme Lähetys-

teologiseen Symposiumiin, missä oli ulkomaisia vieraita alustuspuheenvuoroja pitä-

mässä. Yksi mieleen jäänyt kysymys sieltä oli, mitä me länsimaiset kristityt voisimme 

oppia Etelän kirkoilta. – Lähetysseuran vuosikokouksessa sai hyvän katsauksen siitä, 

missä kaikessa Lähetysseura on viime vuonna ollut mukana. - Juhlilla tapasimme mo-

nia ystäviä eri puolilta Suomea. Olipa juhlilla mukana myös poikamme Jouni kolmen 

tyttönsä kanssa Kuopiosta. Lähetysjuhlat kuuluivat Jounin lapsuuden Suomen-kesien 

ohjelmaan, ja nyt hän haluaa antaa saman kokemuksen myös omille lapsilleen! Olihan 

se mukavaa isovanhemmillekin saada välillä olla lastenlasten kanssa juhlien ohjelmia 

seuraamassa. - Olimme juhlilla kuuntelemassa 100-vuotiaan lähetysveteraanin, Päivö 

Parviaisen saarnaa.  Se oli koskettavaa. Matti avusti tuossa messussa ehtoollisenjaka-

jana. 

 

Elokuun alussa pidettiin taas Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät, minne osallistui 

lähetystyöntekijöitä eri järjestöistä ja monilta eri työalueilta. Yhdessä pohdittiin tänä 

vuonna erityisesti lähetystyön kokonaisuutta, ns. kehitysyhteistyön ja julistustyön suh-

detta ja perhetyön asemaa tässä kokonaisuudessa. Teemana oli ”Lähetys – kehitys – 

perhe”. 

 

Saimme näiden tapahtumien välillä viettää myös pitkän, virkistävän kesäloman, mistä 

suurimman osan vietimme siirtolapuutarhamökillämme. 
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Ulkomaisia vieraita Lähetysjuhlien jälkeen saimme vieraaksemme yhdeksi iltapäiväksi Lähetysjuhlilla 

vieraana olleen, Singaporen luterilaisen kirkon lähetysjohtajan, Sally Limin. Sally on 

mukana Kambodzhan luterilaisen kirkon työssä. Sen paikalliset pastorit kutsuvatkin 

häntä äidiksi. Hänen kanssaan keskustelimme Kambodzhan matkastamme, sillä hän 

on ollut mukana suunnittelemassa ohjelmaamme täällä. Oli mukavaa tutustua hänen 

kanssaan vähän jo ennen matkaamme.  

 

Toiset vieraamme saimme Tansaniasta. Pastori Anthony Kipangula ja hänen vaimonsa 

Esther olivat kanssamme kevään Tansanian -matkallamme. Nyt me puolestamme 

saimme muutaman päivän isännöidä heitä, kun he tulivat Perhetyön päivien ulkomai-

siksi vieraiksi ennestään sovitun Saksan-matkansa yhteydessä. Mama Esther teki meil-

le kahdesti tansanialaista ruokaa. Liekö vähän koti-ikävä vaivannut … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palmujen matkareitti elo-syyskuussa 2012: 

Helsinki-Amsterdam-Bangkok-Phnom Penh, ja samaa reittiä takaisin 
 

Matkaan taas! Mutta nyt siis takaisin Kambodzhaan. Lensimme tänne Amsterdamin ja Bangkokin 

kautta. Lähdimme matkaan Suomesta torstaina 16.8.klo 14.00. Perille Phnom Penhiin 

saavuimme perjantaina 17.8. klo 17.  Suomen ja Phnom Penhin välillä on neljän tun-

nin aikaero, joten matkaan meni noin vuorokausi. Bangkokissa jouduimme odottele-

maan jatkolentoa kuutisen tuntia, sillä lentokoneessa oli jokin tekninen vika, ja se piti 

saada ensin korjatuksi.  Kambodzhassa lentokenttämuodollisuudet menivät sujuvasti. 

Puolen tunnin kuluttua koneen laskeutumisesta olimme jo tervehtimässä vastaanottaji-

amme: Sally Lim Singaporesta, pastori Daniel Orn ja Mr. Soul Sophal  Kambodzhan 

luterilaisesta kirkosta. 

 

Vastaanottojamme toivat meidät GGP-hotelliin, mikä on sopivan lähellä kurssipaik-

kaamme, lyhyen kävelymatkan päässä. Saimme huoneemme ylimmästä eli 9. kerrok-

sesta. Siistiydyimme vähän matkan jälkeen ja menimme aloittamaan ensimmäistä pa-

laveria koskien kurssijärjestelyjä! Täytyy myöntää, ettei ajatus kulkenut enää kovin 

kirkkaana pitkän matkan jälkeen. Ja seuraavana päivänä Sophalin kanssa kävimme jo 

katsastamassa kurssipaikan. Hänen kanssaan teimme myös pienen kaupunkikierroksen 

ja kävimme sen päätteeksi yhdessä lounaalla. 

 

Jumalanpalveluksia Ensimmäisenä sunnuntaina osallistuimme jumalanpalvelukseen luterilaisen kirkon 

kaupungissa olevassa seurakunnassa. Se kokoontuu kirkon ylläpitämän oppilasasunto-

lan pohjakerroksessa. Meitä oli pyydetty saarnaamaan. Seurakunta koostuu lähinnä 

nuorista aikuisista, joista suurin osa asuu oppilasasuntolassa ja opiskelee pääkaupun-

gissa. Oli ilo nähdä kirkassilmäisiä, iloisia nuoria ylistämässä Jumalaa rukouksin ja 

lauluin. 

 

Seuraavana sunnuntaina menimme yhdessä Sally Limin kanssa toiseen seurakuntaan, 

mikä kuuluu ”Tree of Life” (Elämän Puu) -seurakuntaryhmittymään. Sielläkin meitä 

oli pyydetty saarnaamaan. Ja myös tässä seurakunnassa koolla oli paljon nuoria. Seu-

rakunnan johtaja, pastori Joseph, on ollut aktiivisesti tuomassa perhetyötä Kambod-

zhaan. Hän on kääntänyt Perhetyön osallistujan kirjan khmerin kielelle. Hän tutustui 

kirjaan opiskellessaan Hong Kongin teologisessa seminaarissa. Ja hän on ollut mukana 

työryhmässä, mikä on tehnyt suunnitelmia perhetyön koulutuksen saamiseksi kirkoille 

täällä. 
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Jumalanpalveluksen jälkeen menimme vielä lounaalle yhdessä pastorin ja hänen vai-

monsa kanssa. Siinä oli hyvä keskustella ja tutustuakin puolin ja toisin. He veivät 

meidät ravintolaan, missä tarjottiin maukasta paikallista ruokaa. - Viime vuonna pasto-

ri Joseph oli Matin isäntänä täällä, mutta minulle hän oli uusi tuttavuus. Oli mukava 

tutustua myös hänen hammaslääkäri-vaimoonsa, rouva Makaraan. 

  

Monet kirkot, mukaan lukien yhteistyökumppanimme Kambodzhan luterilainen kirk-

ko, ovat varsin nuoria, ja nuoria ovat myös suurin osa johtajistakin. 

 

Yhteyden luomista Ensimmäisen Kambodzhan viikkomme aikana Lähetysseuran Mekongin alueen kir- 

kollisen työn koordinaattori Leena Waismaa tuli Bangkokista viikon vierailulle tänne. 

Hänen kanssaan istuimme yhdessä pohtien, miten perhetyötä tässä maassa voidaan 

kehittää. Lähetysseurahan tukee työtä taloudellisesti tässä maassa.  

 

Leenan, Sallyn ja pastori Danielin kanssa kävimme vierailulla myös toisen luterilaisen 

kirkon toimistolla kyseisen kirkon johtajan kutsusta. Pastori Daniel on Kambodzhan 

luterilaisen kirkon paikallinen edustaja tässä maassa. (Kirkon johtaja on toistaiseksi 

vielä Singaporen luterilaisen kirkon piispa, sillä Kambodzhan kirkon työ on heidän lä-

hetystyönsä tulosta.) Ja nyt yhdessä menimme tapaamaan toisen luterilaisen kirkon 

johtajaa, pastori Vinerethiä. Taitaa kuulostaa monimutkaiselta! 

 

Tätä toinen luterilainen kirkko on nimeltään Kambodzhan evankelisluterilainen kirk-

ko. Tuolla kirkolla on yhteyksiä Kanadan luterilaiseen kirkkoon ja Lutheran Heritage 

Foundation’iin, joka tukee Lutherin teosten kääntämistä eri kielille. Täällä ev. lut. 

kirkko on aktiivisesti kääntämässä Lutherin kirjoja khmerin kielelle. Ja kirkolla on 

koulutusohjelma, missä opiskellaan luterilaista teologiaa. Myös pastori Daniel parhail-

laan osallistuu tuohon koulutukseen. - Kirkon nuori, innostunut johtaja esitteli meille 

kirkkonsa toimintaa. Keskustelimme myös erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista. He 

mm. lähettivät kolme pariskuntaa avioliittokurssillemme.  

 

Kristuksen kirkko on hajallaan 

 

Kambodzhassa kristityt kuuluvat moniin eri kirkkoihin ja kirkkokuntiinkin. Lähinnä 

täällä on paljon itsenäisiä seurakuntia, mitkä eivät kuulu mihinkään varsinaiseen kirk-

kokuntaan. Alusta alkaen perhetyöllä pyritään tuomaan yhteen eri kirkkoja, sillä per-

heasiat ovat kaikille yhteisiä. Työtoverimme, lähetysjohtaja Sally Lim on monessa yh-

teydessä korostanut, etteivät he halua ”omia” perhetyötä vain itselleen, vaan toivovat, 

että se voisi tuoda mahdollisimman monia kirkkoja yhteen. Meillähän on kaikilla yksi 

Isä. Ja tätä kristittyjen yhteyttä olemme tämänkin matkamme aikana saaneet kokea. 

 

Kiitos, ystävät tuestanne!  Siunausta syksyynne toivotellen 

 

Anna-Kaarina (ja Matti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vasemmalla Kambodzhan luterilaisen kirkon opiskelija-asuntolan seurakunnan sunnuntaikokous, 

oikealla kuva ”Elämän puu” –seurakunnan sunnuntaikokouksesta, molemmat Phnom Penhistä. 
 

  



Palmujen kirje perhetyöstä maailmalla 6-2012 (Elokuu 2012)  4 

 

 

”RUKOUSELÄMÄ on hetkestä hetkeen yhä uudestaan tätä samaa: kohtaamista Jumalan kanssa. 

Minä multa saan täyttyä hänen rakkautensa vedestä” 
 

Anna-Maija Raittila, Niin kevyt on rakkaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 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: Hedelmien runsautta Kambodzhassa; 5) Lähetysjuhlavieras Sally 

Lim esittelee Kambodzhan-työtä Haminassa 2012; 6) 100-vuotias Päivö Parviainen saarnaa Haminassa; 7-8) Lähetysjuhlien 2012 pääteltasta 

Haminasta; 9) Singaporen-vieras Sally Lim Palmuilla Kaivokselassa kesäkuussa; 10) Tansanian-vieraat Kipangulat Helsingissä elokuussa; 

11-12) Perhetyön päivät Vivamossa heinä-elokuun taitteessa; 13-14) Kipangulat Palmujen kotona ja Palmurannan mökillä elokuussa;  

15) Anna-Kaarina Bangkokin lentoasemalla; 16-17) Saapuminen lentäen Phnom Penhiin; 18-19) Hotelli Phnom Penhissä, ja näkymä sieltä; 

20-23) Liikenteen vilinää Phnom Penhissä; 24-25) Phnom Penhin keskustorilla; 26) Kambodzhan lut. kirkon opiskelijaseurakunta koolla;  

27) ”Elämän puu” –seurakunnan sunnuntaikokous; 28) Neuvonpito Elämän puu –seurakunnan johdon kanssa; 29-30) Kambodzhan lut. kir-

kon ”edustaja” (paikallinen johtohenkilö) Pastori Daniel ja perhetyön käytännön asioista vastaava Mr. Sophal; 31) Neuvonpito Kambodzhan 

ev. lut. kirkon toimistolla; 32) ”Venäläisen torin” kujilta; 33) ”Palmukatu” Mekong-joen rannalla; 34) Buddhalaistemppelin vilskettä saman 

kadun iltapimeällä; 35) Lahjaksi saamamme upea hedelmäkori; 36) Vanhatpalmut mopotaksin kyydissä Phnom Penhissä elokuussa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanhatpalmut mopotaksin kyydissä Phnom Penhissä elokuussa 2012; 

”Palmukatu”, Mekong-joen rantabulevardi, ja näkymä samoilta paikoilta palatsin-pagodan suuntaan kaupunkiin päin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Kambodzhan perhetyön ja sen suunnittelun puolesta; 

- Kirkkojen ja niiden johtajien puolesta Kambodzhassa, 

buddhalaisuuden keskellä; 

- Perhetyön peruskursseilla olleiden pariskuntien puolesta; 

- Perhetyön osallistujan kirjan käännöksen tarkistuksen puo-

lesta, jotta siitä tulisi ymmärrettävä; 

- Avioliittojen ja perheiden puolesta kaikkialla maailmassa; 

- Viisautta perhetyön tulevaisuuden suunnittelussa; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  

* Paluumatka Suomeen 7-8.9.  

* AK opiskelujakso Jyväskylässä 13.-14.9. 

* Ensi vuoden toiminnan suunnittelua yms. 

 

 

 

 

 

 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan varjeluksesta lentomatkoilla Kambodzhaan ja 

liikenteessä Phnom Penhissä; 

- Hyvästä vastaanotosta, ystävällisistä ihmisistä ; 

- Sally Limin ja Soul Sophalin palvelualttiudesta; 

- Nuorista kristityistä kirkoissa; 

- Terveydestä matkan aikana; 

- Khmerinkielisen Perhetyön osallistujan kirjan käännös-

työn valmistumisesta; 

 

- Esirukoilijoista, kaikista työtä eri tavoin työtä tukevista; 
  

- Siitä, että Jumala edelleen tekee työtään eri kirkko-

jen välityksellä maailmassa!  
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