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  Vantaan Kaivokselassa 30.9.2012 
 
Rakkaat ihmiset, Syksyisen lämmin tervehdys Etelä-Suomesta. On ollut varsin mukavaa vilvoitella  

Suomen syksyn viileässä. Kuten monesti ennenkin, väsymyksen huomaa paremmin 
vasta oltuaan jonkin aikaa matkan jälkeen kotimaassa. – Palasimme suunnitelman mu-
kaisesti Suomeen 8.9. Nyt olemme siis olleet täällä Pohjolassa jo kolme viikkoa.  
 

Kuten Anna-Kaarina elokuun kirjeessämme kertoi, oh-
jelmassamme Kambodzhassa oli  mm. kaksi Avioliiton 
peruskurssia. Kerron niistä tässä kirjeessä, joka on samal-
la ”juhlakirjeemme”. Kuten ohessa näkyvästä numerosta 
voitte todeta, tämä kirje on järjestysnumeroltaan Nro 
300. Olemme lähettäneet syksystä 1974 alkaneen lähe-
tyskautemme aikana kuukausittain Ystäväkirjeitä, joita 
alkuvuosina kutsuimme kiertokirjeiksi. Onhan tässä siis 
juhlaan aihetta: 300 ulkomaantyön kuukauden ajan on 
Herra hyvin hoitanut! 
 
 

Koulutuksen portaista Kokemuksemme useammasta maasta on se, että perhetyön koulutus kannattaa järjes- 
tää kaksivaiheisesti. Jotta löydetään paitsi taidollisia, myös asialle innostuneita koulut-
tajia, on tarpeen ensin järjestää ”peruskursseja”. Niiden osallistujilla on mahdollisuus 
henkilö- ja pariskuntakohtaiseen ahaa-elämykseen siitä, että Tätä tarvitaan!  Tästä on 
hyötyä minulle ja meille!  Tätä haluan välittää muillekin! Peruskurssien osallistujista 
yleensä löytyy niitä kipinän saaneita, joita on mielekästä kouluttaa kouluttajiksi. Näin 
tapahtuikin vuoden 2012 peruskursseilla Kambodzhassa.  
 
Koska ohjelmamme tavoite on auttaa nuoria kirkkoja itse huolehtimaan perhetyön 
opetuksesta, on tarpeen järjestää perhetyön kouluttajakursseja. Sellaiset on tarkoitus 
pitää ensi toukokuussa Kambodzhassa. Siitä lähtien paikalliset kouluttajat voivatkin 
sitten opettaa omilla tahoillaan ja omalla kielellään perheasioista itsenäisesti, ilman 
ulkopuolista opettajavoimaa. Tekemämme ”Perhetyön (osallistujan) kirja” painetta-
neen khmerin kielellä vuoden 2013 alkupuolella, ennen ensimmäistä kouluttajakurssia. 
 

Opetusaineistosta Kouluttajakurssilaiset saavat opastusta siihen, miten hyödyntää tekemäämme opetus- 
aineistoa. Tuossa Perhetyön (kouluttajan tai osallistujan) kirjassa ei ole valmiita luen-
toja, vaan siinä esitetään kuin ”luuranko”, viitekehys perheaiheen käsittelyyn. Paikalli-
sen opettajan tehtävä on sitten ”panna lihat luiden päälle”, eli siinä tapahtuu paikalli-
seen kulttuuriin sopeuttaminen (kontekstualisointi), jota meiltä tasaiseen tahtiin tiva-
taan täällä Suomessa, kun kuljemme eri maissa opettamassa perheasioista.  
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Annamme kirjassamme vinkkejä siihen, miten opettaja voisi omassa ympäristössään 
yhdessä osallistujien kanssa etsiä soveltuvia malleja avioliitossa ja perheessä elämi-
seen. Lähtökohtana meillä on aina Raamattu, se kun on kaikkia kirkkoja ja kristittyjä 
yhdistävä yhteinen perusta. Emme siis todellakaan ole ”viemässä länsimaisia perhe-
malleja” mihinkään, vaan autamme etsimään malleja Raamatusta. Tätä lähtökohtaa 
järjestään kaikki nuoret kirkot pitävät paitsi hyvänä myös itsestään selvyytenä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avioliittokurssit pidettiin elokuussa 2012 Phnom Penhissä. 
Luterilaisen kirkon maaseutuseurakunta on Kampong Chhnangissa. 

 

 
Kaksi avioliittokurssia Pidimme elokuun lopulla Phnom Penhissä kaksi nelipäiväistä Avioliiton perus- 

kurssia, joilla oli mukana 12 + 11 pariskuntaa. Palaute oli, jälleen kerran, niin perin 
myönteistä, että se taas pitkäksi aikaa auttaa jaksamaan.  
 

23 pariskuntaa mukana Kurssilaisista osa oli paikan päältä, siis pääkaupungista, mutta useat olivat tulleet maa- 
kunnista, eri puolilta Kambodzhaa. Kurssit pidettiin aivan ”Kansanmurhamuseon” lä-
hellä olevassa ekumeenisessa keskuksessa. Kurssitila  - samoin kuin hotellihuoneem-
me - oli onneksi viilennetty. Asuimme hotellissa lyhyen kävelymatkan päässä. 
 

Neljä tiivistä päivää Molemmat kurssit kestivät neljä täyttä päivää, aamun 8.30:sta iltapäivän 17.30:een.  
Toisin kuin kouluttajakursseilla, missä kurssilaiset toisesta päivästä alkaen opettavat 
vuoron perään, näillä peruskursseilla me Palmut olemme remmissä kaiken aikaa. Toki 
teetämme eri kokoonpanoilla pari- ja ryhmätehtäviä, niin että emme me kaiken aikaa 
sentään ole äänessä.  
 
Päivä aloitetaan aina raamattutunnilla. Tutkistelemme Raamatun pariskuntien elämää 
nimenomaan parisuhdetta ja perhe-elämää silmällä pitäen. Kambodzhan-kursseilla ai-
heina olivat Aatami ja Eeva, Iisak ja Rebekka, Laulujen laulun pariskunta sekä Priscil-
la ja Aquila. Yllättävän paljon noista pariskunnista voimme oppia nykypäivänäkin.  
 
Muut aiheet nelipäiväisellä kurssillamme olivat seuraavat: Avioliiton perusta, Mitä 
odotan avioliitolta?, Puhuminen ja kuunteleminen, Tunteet, Avioliiton arki ja rakkau-
den osoittaminen siinä, Seksuaalisuus avioliitossa, Avioliiton uhkatekijät, Kirkon 
työntekijän (vastuunkantajan) palvelutehtävien ja perhe-elämän yhteensovittaminen, 
sekä Anteeksiantamuksen paikka avioliitossa.  
 

Kurssilla löydettyä Naisten ryhmistä: Odotan avioliitolta/aviomieheltä: 
Rakastaa ja tottelee Jumalaa, Rakastaa ja tukee vaimoaan aina vanhuuteen asti, Arvos-
taa ja rohkaisee, myös kotiäitiä, Uskollisuutta, keskinäistä luottamusta, Täyttää mo-
lempien tarpeet, Ei vain sanoja vaan myös tekoja, Antaa aikaa vaimolleen, On hyvä 
kuuntelija, Puhuu hyviä sanoja vaimolleen, Vie joskus ulos, Huolehtii myös lapsista, 
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Auttaa kotitöissä, Ymmärtää vaimoaan (esim. kuukautisten aikana), Antaa lahjoja, 
Keskustelee ennen päätöksen tekemistä, Ymmärtää vaimonsa tunteita, myös seksuaa-
lisia tunteita, On kärsivällinen, Ymmärtää vaimon vaikeudet seksin suhteen, Ei kiireh-
di seksissä, Ei pakota seksiin, Ei käytä väkivaltaa, Huolehtii ulkonäöstään ja pukeutu-
misestaan, Ottaa vastaan neuvoja, Ei valita ruuasta, Rakastaa myös vaimon sukulaisia, 
Luottaa vaimoonsa raha-asioissa, antaa rahaa, Haluaa ratkoa ongelmia yhdessä vai-
monsa kanssa, On hyvä esimerkki perheestä myös yhteiskunnassa. 
 
Miesten ryhmistä: Odotan avioliitolta/aviovaimolta: 
Rakastaa yli kaiken Jumalaa, Rukoilee miehensä puolesta, Tukee miehensä palvelu-
tehtävää, Ei ole kiivasluonteinen vihastuen miehen viipymisestä työtehtävissä, vaan 
sen sijaan ymmärtää ja tekee hyvää ruokaa, Tuntee vaimon ja naisen roolit, Täyttää 
miehen tarpeet, Pysyy kauniina, Pitää huolta ja opettaa lapsia, Tekee hyvää ruokaa, 
keksii myös uusia ruokia, Tasaveroista rakkautta miehen ja vaimon välillä, Uskolli-
suutta (talous- ym. asioissa), Ymmärtää, kun mies on pahoilla mielin, Kehumista, roh-
kaisua, Pitää miehensä onnellisena, Osoittaa rakkautta, Kiittää, kun mies on yrittänyt 
auttaa, Kehuu hyvin tehtyä työtä, Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä perheen asioiden hoi-
dossa, On vieraanvarainen, On tasapuolinen sukulaisten kohtelussa, Ottaa kantaa ja 
ehdottaa korjauksia, muttei nalkuta, Pysyy vahvana eikä ole vain riippuvainen miehes-
tä, pärjää myös omillaan, Ymmärtää, että papin palkka on pieni, Opettaa lapsille kris-
tillistä elämää, Neuvoo lapsia eikä vain ole heille vihainen ja rankaise heitä, Yhteistä 
aikaa, esim. aikaa lukea yhdessä Raamattua, Ei puhu tarpeettomia, ei juoruile toisten 
kanssa -  [Tähän tuli vaimojen vastakysymys: Mikä on ’tarpeetonta’ puhumista? Nai-
selle puhuminen on tärkeää ja hän tarvitsee kuulijoita. Paras kuulija on oma mies.] 
 

Palautetta Kurssilaisten sekä suulliset että kirjalliset palautteet olivat kovin  myönteisiä, osin jopa  
ylenpalttisen kiittäviä. Useampi mainitsi, että tämä kurssi on merkinnyt heille aviolii-
ton uudelleen alkamista. Vaikka tämä oli vasta peruskurssi, ei kouluttajakurssi, monet 
vakuuttivat, että he haluavat heti jakaa oppimaansa omissa seurakunnissaan. ”Ja eh-
dottomasti haluamme tulla valituiksi ensi vuoden kouluttajakurssille!”. 

 
Kokouksia, tapaamisia Kolmeen viikkoon mahtui myös useampia kokouksia ja monenlaisia tapaamisia.  

Kävimme moneen otteeseen neuvotteluja Singaporen lut. kirkon lähetysjohtajan Sally 
Limin kanssa. Hän on myös kirkkonsa Kambodzhan-lähetti ja toimii Kambodzhan 
perhetyötämme johtavan työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä piti välittömästi toi-
sen kurssin päätyttyä seurantakokouksen kaavaillen perhetyön jatkovaiheita.  Saimme 
myös tilaisuuden neuvotella perhetyöstä Lähetysseuran Mekongin työalueen uuden 
aluepäällikön Pauli Rantasen kanssa hänen vieraillessaan Phnom Penhissä.  
 

Maaseutuseurakunta Kambodzhan pienen lut. kirkon toinen seurakunta on pienessä maalaiskylässä  
Kampong Chhnang -maakunnassa noin 100 km pääkaupungista pohjoiseen. Vierai-
limme tuossa seurakunnassa päiväseltään vähän ennen Suomeen paluutamme. Saimme 
olla mukana kyläkierroksella, jonka varren vanhuksille ja vammaisille seurakunta ja-
kaa säännöllisesti ruokaa. Joka pysähdyspaikassa pidettiin ruokarukoukset ja samalla 
rukoiltiin yhdessä avunsaajien kanssa näiden (buddhalaisten) ihmisten ja heidän per-
hekuntiensa puolesta. Kirkolla taas ruokittiin iso ryhmä kylän köyhien lapsia. 
 

Kuumaa riitti Suomen (ja Etiopian) ilmastoon tottuneelle Kambodzhan lämpötilat ottivat voimille. 
Päivälämpötilat olivat koko ajan + 30-35 asteen paikkeilla. Kun sitten vielä olin pari 
päivää matkan loppuvaiheessa ihan kunnon mahataudissa, olivat voimat aika vähissä. 
Väsymystä Suomeen palattua taisi vielä lisätä se, että minun piti syödä antibioottikuuri 
yhden matkamuiston häätämiseksi elimistöstäni. Anna-Kaarinalta tuota bakteeria ei 
löytynyt, hän oli muuten vain huonovointinen aika pitkään. Mutta kuun lopulle tulles-
sa voimme taas molemmat hyvin, kiitos Herralle.  
 
Suomen syksy on ihanan kaunis! Siitä olemme iloinneet ja kiittäneet. 
Iloa, valoa, Jeesuksen läsnäolon tuntoa Sinullekin! 
 
Matti   (ja Anna-Kaarina) 
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”Tärkeintä on, että palvelemme Herraa ja että palvelemme juuri sillä paikalla ja sillä armolla, jonka hän on meille suonut.  
Herran työssä on vähän tuhannen kynttilän valolla varustettuja lamppuja. Useimmat meistä ovat vain vaatimattomia valoja,  

kuka kodissaan kuka seurakunnassa, kuka lähetyskentillä. Kullakin on oma valonsa ja tehtävänsä. Ei sairaan huoneeseen  
sovi suuri loistelamppu. Sinne tarvitaan vaatimaton valo, joka ei häikäise silmiä. Ole sinäkin uskollinen paikallasi.” 

 

Urho Muroma, Päivä kerrallaan, 28. syyskuuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 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: Palmuja, palmuja, monenlaisia palmuja… 2-3) Avioliiton peruskurssien 
ryhmäkuvat Phnom Penhissä; 4-5) Palmut opettamassa; 6-7) Naisten ryhmäkeskustelut; 8) Pariryhmäkeskustelu; 9-10) Miesten ryhmäkes-
kustelut; 11-12) Naisten… ja miesten raportti odotuksista avioliiton suhteen; 13-14) Avioliiton uhkatekijöitä kirjataan taululle; 15) Miesten 
keskusteluraportin kirjausta; 16-19) Parikeskusteluja; 20-22) Tunnekortteja haetaan… ja tunteista kerrotaan korttien avulla; 23-24) Pastori-
pariskunnan kurssitodistus… ja koko perhe kotikulmilla kurssin jälkeen; 25) Maaseutuseurakunta: Ohjelmaa lapsille ennen ruuanjakelua;  
26-29) Ruuanjakelu vanhuksille kylää kiertäen; 30-31) Punakhmerien kansanmurhamuseo Phnom Penhissä; 32-33) Anglikaaniseurakunnan 
messu Phnom Penhissä; 34) Kotimatkalla koneenvaihtoa odotellessa Bangkokin lentoasemalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avioliittokurssilaiset ryhmäkuvassa ja Palmut opettamassa elokuussa 2012 Phnom Penhissä. 
Luterilaisen kirkon maaseutuseurakunnan ruuanjakeluun liittyy aina ruokarukous. – Palmu palmujen joukossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Perhetyön ja sen suunnittelun puolesta Kambodzhassa; 
- Kambodzhan perheasiain työryhmän puolesta; erityisesti 

sen puheenjohtajan Sally Limin puolesta; 
- Kurssilaispariskuntien ja heidän perheidensä puolesta; 
- Khmerinkielisen Perhetyön osallistujan kirjan  painokun-

toon saattamisen puolesta; 
- Että perhetyön ensi vuoden kursseille löytyy varoja; 
- Avioliittojen ja perheiden puolesta kaikkialla maailmassa; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  
* Anna-Kaarinan opiskelujakso Helsingissä 4.-7.10. 
* Ensi vuoden – ja seuraavienkin vuosien - toiminnan 
suunnittelua yms. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan varjeluksesta Kambodzhan-matkallamme; 
- Suurenmoisesta, rohkaisevasta palautteesta kursseilla; 
- Kambodzhan perhetyöstä vastaavista työtovereista; 
- Perhetyön käsikirjan (ja Osallistujan kirjan) saamasta 

hyvästä vastaanotosta: kirja on nyt painettu 7 kielellä, 
käännös on valmiina 5 muulla kielellä ja käännös on 
meneillään vielä 3 muulla kielellä; 

- Syksyn kauneudesta, ruskan väreistä; 
- Siitä, että Anna-Kaarinalla on ollut voimia opiskeluun; 
- Esirukoilijoista, kaikista työtä eri tavoin työtä tukevista; 

  

- Siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus ja paik-
ka palvella Jumalaa. 
 

 


