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                                             Vantaan Kaivoksela 31.12.2009 
 
Ystävät, lähettäjämme,   

siunausta vuoteen 2010! 
 

Siunaustahan me kaikki tarvitsemme, siunausta ja kaikkea muuta välttämätöntä 
Häneltä, jolta kaikki hyvä tulee. Hyvä Jumalamme myös viisaasti tietää, mitä me itse  
kukin eniten tarvitsemme juuri nyt uuden vuoden alkaessa. 
 

Kipangulat Tapasimme kuun alkupäivinä tansanialaisen työtoveripariskunnan, Kipangulat, ensin   
Lähetysseurassa maailman aids-päivän ohjelmissa. Sitten saimme isännöidä heitä yh-
den koko päivän: kävimme ensin kirkkohallituksessa perheasiain toimistossa ja vie-
timme sitten leppoisasti aikaa meillä kotona. Olipa virkistävä tapaaminen ja tutustu-
minen! Toivomme, että lähivuosina voisimme tehdä heidän kanssaan yhteistyötä Tan-
sanian ev.lut. kirkon perhetyötä kehitellen. 

 
Muita työtovereita Olimme mukana kaksipäiväisillä SLS:n työntekijäpäivillä joulukuun toisella viikolla.  

Paljon on uusia kasvoja talossa, moneen tutustuminen jäi edelleen odottamaan aikaa 
parempaa. – Erityinen ilo oli, kun pidimme kodissamme pääkaupunkiseudun etiopian-
lähettien raamattupiirin. Meitä oli koolla 14 aikuista; kaikkiaan meitä näillä seuduin 
asuvia olisi ollut vielä puolisen tusinaa enemmän. Pidimme ensin nyyttäritapaan votti-
kestit, vaihdoimme tietysti kuulumiset ja sitten luimme ja rukoilimme yhdessä.  

 
Uusi hanke, esimieskin Joulukuussa olemme paneutuneet uuden perhetyön hankkeen valmisteluun. Olemme  

pähkäilleet näitä asioita kaksin, kolmin, nelisin jne. monin eri kokoonpanoin. Olemme 
iloinneet saatuamme tästä kuusta alkaen esimieheksemme Riitta Laakion. Hän on vii-
me vuodet ollut työssä Tansaniassa ja toimii nyt ohjelmakoordinaattorina Lähetysseu-
ran Helsingin-toimistolla. Yhdessä olemme pohtineet, minne ja millaisiksi ajoiksi olisi 
nyt alkuun hyvä matkoja suunnata, ja myös sitä, mihin kaikkeen meidänikäistemme 
voimat oletettavasti riittävät.  
 
Olemme myös kyselleet paikan päällä olevilta työtovereilta, miten näitä asioita tulisi 
nähdä niillä työalueilla, jotka ovat matkalistamme alkupäässä: Etiopia, Thaimaa, Tai-
wan, Nepal. Tarkoitushan ei ole se, että me menisimme mihinkään maahan suurina 
viisaina kertomaan, miten asiat pitäisi hoitaa. Menemme miettimään yhdessä paikallis-
ten vastuunkantajien kanssa, mitä ja miten perheasioiden kohdalla voisi kehittää. Jos 
sitten koulutusapua toivotaan, pyrimme siinä kohdin myös auttamaan. 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
 
 

8 – 2009 
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Juhla armahainen Yhteisistä jouluistamme olemme viettäneet valtaosan, kaikkiaan 23, Etiopiassa. Ne  

ovat näillä näkymin ohi. Nyt juhlimme - tällä vuosikymmenellä kolmatta kertaa - jou-
lua Suomessa. Saatoimmekin viettää oikeaa valkeaa joulua kunnon pakkassäässä.  
 

Joulun aikaan saimme tavata kaikki lastenlapsemme perheineen täällä Kaivokselassa. 
Myyrmäen kirkon joulukirkkoon pääsimme yhdessä 25.12. kahdeksalta poikiemme 
Laurin ja Jounin perheiden kanssa ja söimme sitten jouluaterian tässä kotona. Nuo-
rimmaisen perhe puolestaan tuli tapanina.  
 

Vanha uusi matka 12. tammikuuta olemme, jos Jumala suo ja elämme, lähdössä Etiopiaan. Olemmehan  
sinne 35 vuoden aikana aika monta kertaa lähteneet – ja kuitenkin tämä lähtö on eri-
lainen. Nyt olemme Etiopiassa vierailijoina, uudessa roolissa. Mekane Yesus -kirkon 
perhekasvatusohjelma on täysin kirkon omien, paikallisten vastuunkantajien käsissä. 
Kirkon pyynnöstä me vietämme siellä vielä vähän aikaa pohtien yhdessä paikallisten 
kanssa sitä, miten ja mihin suuntaan ohjelmaa nyt olisi hyvä kehittää.  

 

Esirukoukset ja muu Uusi vuosi, uudet haasteet – esirukoustuki on entistä tärkeämpää. Hyvin rukoiltu on 
tuki edelleen tarpeen! puoliksi tehty. Ystävät hyvät, esirukoilijamme: KIITOS tuestanne tähän asti! Kiitos  

myös siitä, että saamme uudenkin vuoden matkoille lähteä esirukoustenne turvissa.  
 

Vanhastaan on sanottu, että posti- yms. yhteys taustajoukkoihin on lähettien elinehto. 
KIITOS kaikenlaisesta tuesta ja yhteyden pidosta kuluneen vuoden aikana.  

                               

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

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Sorsat talvipimeällä pakkasella, sulavettä löytäneinä; 2) Kipangulat Pal-
mujen vieraina; 3) Etiopianlähettien raamattupiiri Palmuilla; 4) Benjamin ja Helen mummolassa piparkakkutalkoissa; 5) Benjaminin luokan 
todistustenjako; 6-8) Lumipyrykuvia Kaivokselasta ja Ukonpolun (Palmujen kodin) pihapiiristä; 9) Lyydia ja Hilda pukin sylissä; 10-11) 
Perhekuntaa yhdessä  joulupäivänä; 12-13) Hilda ja Helen lumessa, lastenlapsia tähtisadetikkuineen;14-15) Japanin palmulapsia Ukonpolun 
lumivuorella; Aimi hangessa; 16) Helen ja Aimi vaarin lukutuokiossa; 17) Jääpartaukko hiihtoreissulta tulossa. – KUVIA MENNEILTÄ 
KUUKAUSILTA: 18-19) Lähettitovereita: Hirvilammit Vihannissa, Peltoset Heinolassa; 20) Uskolliset lähettäjämme Karttulasta, Alma ja 
Niilo Karttunen; 21-23) Kalannin Palmujen sisarustapaaminen; 24-25; Matin syntymäkoti ja lapsuuden pappilakoti Kalannissa. 
 
 
 

 

”Vanhan testamentin Herran kansa tunsi Jumalan hyvin. Se odotti myös paljon Jumalalta. Herra oli osoittanut heille valtasuuruutensa.  
He tunsivat myös Jumalan käskyt. Mutta he eivät odottaneet Jumalan neuvoa. Kärsimättömiäkin he olivat. Jos herra ei suostunut toteuttamaan 
heidän aikeitaan, he vihastuivat häneen. 
 

Olemmeko me muka toisenlaisia? Meillekään ei ole lainkaan helppoa odottaa hänen neuvoansa, sillä se on täysin toisenlainen kuin meidän omat 
suunnitelmamme. Haluamme mukavaa oloa – hän vie meidät erämaahan. Me haluamme rauhaa – hän lähettää meidät taisteluun. Me haluamme 
kiertää Jerikon muurit – hän käskee kansansa odottaa päiväkausia muurien ulkopuolella. Me odotamme suuria asioita – hän suo meille vain vä-
häpätöisiä. Pyrimme korkealle – hän johdattaa meidät syvyyksiin. 
 

Hänellä on paljon aikaa. Hänen neuvoaan täytyy odottaa. Se kestää usein yöhön asti ja yhä aamuun asti. Ja kuitenkin hänen neuvonsa on hyvä. 
Erämaan tuolla puolen on luvattu maa. Ja tähän onneen tähtää hänen neuvonsa meille. Autuas se joka jaksaa odottaa hänen neuvoansa!”     
 

                                                        Wilhelm Bush kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 31.12. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Hyvästä, rauhallisesta joulusta pakkassäässä; 
- Mahdollisuudesta tavata perhekuntalaisia ja ystäviä; 
- Uskollisista esirukoilijoista ja lähettäjistä; 
- Ystävistä ja lähettävistä seurakunnista; 
- Uudesta perhetyön hankkeesta, jonka avulla on mahdol-

lista levittää kipinää eri puolille maailmaa; 
- Perhetyön ”kysynnästä” eri maissa; 
- Siitä, että Jumalalla on hyvä tahto ja hyvä suunnitelma 

niin yksilöitä kuin perheitäkin varten; 
 

- Verrattomasta Jeesus-nimestä, joka on turvamme ja 
tunnussanamme myös alkaneena vuonna! 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Tähänastisen perhetyön arvioinnin ja jatkosuunnitelmien 

puolesta Mekane Yesus -kirkossa; 
- Johdatusta, terveyttä, voimia matkustamisiin; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Matka Etiopiaan 12.1.-26.3.2009; neuvotteluja eri- 
   tyisesti kirkon perhetyön toimiston väen kanssa; 
* Mekane Yesus –kirkon lähetysyhdistyksen vuosijuhlat  
   Addis Abebassa 15-17.1.2010;  
* SLS-lähettien työntekijäkokous 25-28.1.2010  
   Langaanolla. 

Tämän joulukuun kirjeemme jatkeeksi liitämme oheen toimintakertomuksemme 2009 suomeksi. 



Etiopianpalmukirje 8-2009 (Joulukuu)  3 
 
ANNA-KAARINA JA MATTI PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 
 

TIIVISTELMÄ : A) ETIOPIASSA TAMMI-TOUKOKUUSSA    
 

 Palasimme Etiopiasta 10. työkaudelta Suomeen 27.5.2009, jolloin päättyi myös 
kymmenvuotinen työmme kirkon perhetyön neuvonantajina. Samalla päättyi 35 
vuotta sitten (1974) alkanut palvelumme Mekane Yesus -kirkon työntekijöinä.  

 

 Mekane Yesus -kirkon (EECMY) perhekasvatusohjelma on toiminut täydet  
kymmenen vuotta. SLS:n rahoittama ohjelma alkoi vuonna 2000. Toimimme pää-
toimisesti työparina kirkon perhetyön neuvonantajina. Toimipisteinämme oli-
vat kirkon keskusviraston seurakuntatyön osasto (DMT) ja Addis Abeban seura-
kunta (AAECMY). - Olimme ohjelman ainoat työntekijät vuoteen 2004, jolloin 
työhön liittyivät etiopialainen pariskunta rouva Aberash ja pastori Geneti. 2005 
alkaen pastori Geneti on vastannut kirkon perhetyöstä kaikkineen. 
 

Mekane Yesus -perhetyössä on viisi päälohkoa: 1) Avioliittoon valmistava ope-
tus nuorille, 2) Avioparityö, 3) Avioliitto- ja perheopetus eri kohderyhmille,  
4) Avioliitto- ja perheneuvonta, sekä 5) Perhetyöhön valmentava koulutus:  
kouluttajien kouluttaminen a) yleisesti perhetyöhön, b) nuorten opetukseen ja  
c) perheneuvontaan keskittyen. – Koulutusvastuussa ovat olleet Genetien ja Pal-
mujen lisäksi erityisesti nuortentyössä SEKL:n lähetit Helena ja Tapio Räisänen.  
– Vastuu perhetyön perusopetuksen järjestämisestä on jo vuosia ollut paikal-
listasolla. Kouluttajakurssin käyneet noin 500 etiopialaista järjestävät opetusta 
paikallistasolla, paikallisilla kielillä, kaikissa (21) hiippakuntayksiköissä. – Perhe-
työn opetus tavoittaa myös kirkon ulkopuolella olevia. 
 

Perhetyö (perhekasvatusohjelma) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kirkon  
työmuotona. Merkittävä virstanpylväs perhetyössä saavutettiin, kun kirkollisko-
kous päätti tammikuussa 2009 (sittemmin kirkonjohtajaksi valitun) pääsihteerin 
esityksestä seuraavasti: "Koska on todettu tämän työn hyödyllisyys ja tarpeelli-
suus, perhetyötä tulee tehdä osana säännönmukaista työtä ja palvelutehtävää 
kirkon toiminnan kaikilla tasoilla".– Käytännössä työmme tärkein saavutus 
lienee se, että vuosina 2008–2009 olemme kouluttaneet kolmella kouluttajakurs-
sien pitäjien kurssilla yhteensä 54 etiopialaista hiippakuntien työntekijää. Näi-
den kurssien myötä vastuu perhetyön tältäkin osalta on siirtynyt hiippakunnille.  
– Kirkon 10-vuotiaan perhetyön kokonaisarviointi, evaluaatio, on tehty loppu-
vuodesta 2009. Tulokset valmistunevat ensi vuoden alussa. 

 

 Me Palmut olemme erityisesti keskittyneet opetusaineiston tuottamiseen. Kir- 
joittamamme Perhetyön kouluttajan käsikirja  painettiin 2006 Suomessa eng-
lanniksi, 2008 Etiopiassa amharaksi (ja käännös oromoksi on viimeisteltävänä). 
Edelliseen liittyvä "Perhetyön osallistujan kirja" painettiin 2008 englanniksi Suo-
messa ja 2009 amharaksi Etiopiassa.  

 

B) SUOMESSA  Kesän ja syksyn aikana vierailimme kaikissa kuudessa nimikkoseurakunnas- 
KESÄ-JOULU- samme. Neljässä teimme noin viikon kierroksen, yht. 106 tilaisuutta tai tilannetta.  
KUUSSA  Suomessa olimme tänäkin vuonna mukana järjestämässä kesän avioliittoleiriä 

läheteille. Osallistuimme myös SLS:n perhetyön strategiaseminaariin. Olimme 
ulkomaanosaston perhetyön ohjausryhmän jäseniä, myös työalueella ollessamme. 

 

SLS:ssa on alkamassa uusi perhetyön hanke vuoden 2010 alussa. Tämän ”Perhe-
kasvatustyön tukiohjelman” kohdealueena ovat kaikki maat, joissa SLS:lla 
on yhteistyökumppaneita. Hankkeella vaikutetaan siihen, että yhteistyökumppa-
nit ottaisivat perhenäkökulman huomioon kaikessa toiminnassaan, ja tuetaan yh-
teistyökumppaneita niiden pyrkiessä kouluttamaan vastuuhenkilöitä perhetyön eri 
osa-alueille. – Siirrymme vuoden 2010 alusta uuden hankkeen työntekijöiksi.   
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[TOIMINTAKERTOMUS] 

 

A) ETIOPIASSA tammi-toukokuussa: Perhetyö Etiopian evankelisessa Mekane Yesus -kirkossa 
 

1. Päätehtävä ja laajempi työkokonaisuus  
 

 Palasimme Etiopiasta kymmenenneltä työkaudelta Suomeen 27.5.2009.  
Tämän työkauden loppuessa päättyi myös kymmenvuotinen toimintamme kirkon 
perhetyön neuvonantajina. Samalla päättyi 35 vuotta sitten (1974) alkanut palve-
lumme Mekane Yesus -kirkon työntekijöinä.  
 

1:3 Perhetyö Toimimme päätoimisesti työparina Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon  
perhetyön neuvonantajina. Tämä Suomen Lähetysseuran rahoittama perhekas-
vatusohjelma alkoi vuonna 2000. Toimipisteinämme ovat olleet kirkon keskusvi-
raston seurakuntatyön osasto (DMT) ja erityisesti perheneuvontaa ajatellen Addis 
Abeba Mekane Yesus -seurakunta (AAECMY). Keskusviraston perhetyön toimis-
tolla olimme pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa (keskittyen aineiston tuotta-
miseen kotitoimistossa), seurakunta-työpisteessä tarvittaessa. 
 

1:4 Työyhteisö Vuonna 2009 Mekane Yesus -kirkon perhetyön vastuunjako oli seuraava:  
Perhetyön kokonaisvastuun lisäksi erityisesti avioparityöstä vastasi pastori Geneti 
Wayessa työparinaan puolisonsa, rouva Aberash Tolossa. Eri kohderyhmien opet-
tamisesta vastasimme Genetin pariskunta ja Palmut yhdessä. Neuvonta- ja kriisi-
työn alueesta olivat vastuussa Palmut ja nuortentyön lohkosta Kansanlähetyksen 
lähetit Helena ja Tapio Räisänen. 
 

1:5 Tärkein tulos Perhetyö (perhekasvatusohjelma) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kirkon  
työmuotona. Merkittävä virstanpylväs perhetyössä saavutettiin, kun 50-vuotis-
juhliaan viettäneen Mekane Yesuksen kirkolliskokous päätti tammikuussa 2009 
(sittemmin kirkonjohtajaksi valitun) pääsihteerin esityksestä seuraavasti: "Koska 
on todettu tämän työn hyödyllisyys ja tarpeellisuus, perhetyötä tulee tehdä osana 
säännönmukaista työtä ja palvelutehtävää kirkon toiminnan kaikilla tasoilla". 
 

Vuosiraportti netissä Mekane Yesus -kirkon perhetyön (Perhekasvatusohjelman) vuosikertomukset ovat englanniksi  
luettavissa kotisivullamme http://etiopian.palmu.st/ - samoin kuin kuukausittaiset ystäväkir-
jeemmekin. Tämänvuotinen kertomus Family Ministry (Christian Family Life Education Prog-
ram, FLEP) Annual Report 2009 löytyy (piakkoin) pdf-muotoisena seuraavan linkin avulla: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/flep_annual_report_2009.pdf 
 

Seminaarien opiskelijat Kaikille kirkon teologisten seminaarien (4) opiskelijoille on järjestetty opintojen  
jossakin vaiheessa kahta opintoviikkoa vastaava Perhetyön perusteiden kurssi. 
Vuonna 2009 pidimme tämän kurssin Hosainan seminaarissa.  
 

Kouluttajakurssit Perhetyön kouluttajakurssin vuosien 2002–2009 aikana noin 500 etiopialaista  
opettivat perheasioita rovastikunta- ja seurakuntatasoilla, paikallisilla kielillä.  
 

Kouluttajien kouluttajat  (1:5) Käytännön tasolla työmme tärkein saavutus lienee se, että vuosina 2008– 
2009 olemme kouluttaneet kolmella kouluttajakurssien pitäjien kurssilla yh-
teensä 54 etiopialaista hiippakuntien työntekijää. Näiden kurssien myötä vastuu 
perhetyön tältäkin osalta on siirtynyt kirkon keskusvirastolta hiippakunnille.  
 

Opetusaineisto Olemme erityisesti keskittyneet opetusaineiston tuottamiseen. Kirjoittamamme  
Perhetyön kouluttajan käsikirja  painettiin 2006 Suomessa englanniksi, 2008 
Etiopiassa amharaksi, ja käännös oromoksi on viimeisteltävänä. [Käsikirjaamme 
käytetään myös muissa kirkoissa: kirja on käännetty myös mandariinin-kiinaksi  ja 
venäjäksi ja käännös on valmisteilla tai suunnitteilla lisäksi swahiliksi, thaiksi, 
mongoliksi, nepaliksi ja Kambodzhassa puhutulle khmerin  kielelle.] 



Etiopianpalmukirje 8-2009 (Joulukuu)  5 
 

Mainittuun käsikirjaan liittyvä "Perhetyön osallistujan kirja"  painettiin 2008 
englanniksi Suomessa ja 2009 amharaksi Etiopiassa. Perheneuvojien ja teologisten 
seminaarien kursseille olemme valmistaneet opetusmonisteita.  

 

Palvelu kotiseurakunnassa Vuonna 2007 aloittamamme kuukausittaisten avioliitto-opetustilanteiden sarja  
kotiseurakunnassamme (AAECMY) on vakiintunut seurakunnan työmuodoksi. 
Muutaman kouluttajapariskunnan voimin käsitellään joka kuukausi yhtenä lauan-
tai-iltapäivänä pari aihepiiriä perhetyön kouluttajan käsikirjasta.  
 

Neuvontatyö, työnohjaus Olemme jonkin verran toimineet avioliitto- ja perheneuvojina. – Anna-Kaarina 
Kaarina on palvellut työnohjaajana ja Matti puolestaan Etiopian suomalaisten(kin) 
pappina Addis Abebassa.  
 

1.4. Työtoverit, Mekane Yesus -kirkon perhetyön tavoitteita ovat kirkon avioliittoteologiaan 
oma osuus, tavoitteet vaikuttaminen, vastuuhenkilöiden herättäminen näkemään perhetyön välttämättö 

myys, perhetyön kurssien yms. järjestäminen vastuunkantajille, kirkon työnteki-
jöiden kouluttaminen sekä perhetyön opetusaineiston kerääminen ja luominen. 
 

Viime kädessä perhetyön päämääränä on vaikuttaa siihen, että kirkon jäsenten 
avioliitot ja perheet ovat entistä terveempiä ja onnellisempia, rohkaista parisuhteis-
saan tyytyväisiä työntekijäpariskuntia levittämään hyvää sanomaa elämänsä esi-
merkillä ja opetuksella, parantaa kristillisen perhemallin vahvistumisen myötä tyt-
töjen ja naisten asemaa, osaltaan auttaa maan järkyttävässä Aids-tilanteessa koros-
tamalla uskollisen parisuhteen merkitystä, sekä vaikuttaa siihen, että rauhantyön ja 
sovinnon siemen kylvetään lähisuhteissa: kotona, avioliitossa ja perheessä. 
 

Perhetyön päälohkot Mekane Yesus -kirkon perhetyössä on viisi päälohkoa:  
1) Avioliittoon valmistava opetus nuorille (Pre-marital teaching) 
2) Avioparityö (Programs for married couples)  
3) Avioliitto- ja perheopetus eri kohderyhmille (Teaching various target groups) 
4) Avioliitto- ja perheneuvonta (Marriage and Family Counselling) 
5) Perhetyöhön valmentava koulutus (Training for Family Ministry) -koulutus  
    a) yleisesti perhetyöhön, b) nuorten opetukseen ja vielä c) perheneuvontaan. 
 

Työ paikallisissa käsissä Määrällisesti ehdottoman valtaosan työstä tekivät perhetyöhön koulutetut paikalli- 
set vastuunkantajat, joille jo vuosia sitten olemme siirtäneet vastuun avioliittoon ja 
perheeseen liittyvän perustason opetuksen järjestämisestä. Perhetyön opetusta on 
ollut jokaisessa (21) hiippakuntayksikössä (eli synodissa).  
 

Tavoitteena on lähimpien vuosien kuluessa saada perhetyön kouluttaja (tai  
-pariskunta) jokaiseen rovastikuntaan tai 10 seurakunnan ryhmään - eli yh-
teensä noin 900 kouluttajaa. Perimmäinen tavoite on saada avioliitto- ja perheope-
tus ja muu tuki itsestään selväksi osaksi toimintaa kirkon työn kaikilla tasoilla.  
 

2.  Työn arviointia Mekane Yesus -perhetyön kautta tavoitetaan vuosittain kymmeniä tuhansia, sata- 
kin tuhatta ihmistä. Eräs mittari on kysyntä: perhetyön kursseille olisi jatkuvasti 
enemmän tulijoita kuin mihin nykyiset opettajavoimat riittävät.  
 

Avioliittojen ja perheiden vahvistumisen mittaamiseen ei helposti löydy mittaria. 
Tuloksista kertovat usein saadut suulliset ja kirjalliset, myönteiset palautteet toi-
minnan piirissä olleilta. Toistuvasti saapuu myös viestejä siitä, että tällaista opetus-
ta tarvittaisiin kipeästi myös kirkollisten piirien ulkopuolella, "tavallisten kansa-
laisten" joukossa. Työkutsuja tulee runsaasti paitsi omasta kirkosta, myös muista 
paikallisista kirkoista, sekä muilta tahoilta. Tarvetta tuntuu olevan laajalti, erilaisia 
ja uusiakin toimintamuotoja aika ajoin toivotaan.  
 

Kirkon 10-vuotiaan perhetyön kokonaisarviointi, evaluaatio, on tehty loppu-
vuodesta 2009. Tulokset valmistunevat ensi vuoden alussa. 
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2.1. Tavoittavuus Mekane Yesus -kirkon perhetyötä tehdään kirkon kaikissa 21 hiippakunnassa  

(synodissa). Perhetyön kouluttajakurssin käyneet noin 500 henkilöä opettavat omil-
la alueillaan, monilla paikallisilla kielillä. Kirkko tarvitsee runsaasti lisää koulutta-
jia, mutta jo nyt opetusta ja tukea on melko kattavasti saatavilla kirkon piirissä. Li-
säksi on todettu, että perhetyön opetus tavoittaa myös kirkon ulkopuolella ole-
via. Eräskin kouluttajapappi kertoi, miten musliminaapurit olivat aktiivisesti toivo-
neet saavansa opetusta omille perheilleen – neuvot kun kuulemma olisivat heille 
”muslimeille vielä enemmän tarpeen kuin kristityille konsanaan”.  
 

Etiopian sosiaaliministeriö on kutsunut Mekane Yesus -kirkon mukaan perhetyö-
tä suunnittelevaan työryhmäänsä. Valtion edustajat ovat todenneet, että kirkko on 
edennyt perhetyössään pitkälle siihen suuntaan, mihin valtio toivoisi etenevänsä. 
Palmujen kirjoittama Perhetyön käsikirja on luovutettu myös ministeriölle. 
 

2.2. Työn tuomia muutoksia köyhien ja syrjittyjen elämään 
 

Etiopia on maailman köyhimpiä maita; kirkon työn kohteena ovat näin ollen val-
taosin köyhät. Perhetyön opetukseen sisältyviä aiheita ovat mm. perheen talou-
denhoito, tasa-arvo perheenjäsenten kesken, kaikkien tasapuolinen kohtelu, yms. 
Opetus on tuottanut tulosta monien perheiden arkeen esimerkiksi (Etiopiassa ei-
totunnaisen) talouden suunnittelun myötä. Merkittäviä muutoksia on nähtävissä 
myös naisen (vaimon) ja tyttöjen asemassa. Naiset ovat rohkaistuneet jatkamaan 
koulunkäyntiä ja innostamaan tyttöjään koulutielle.  
 

2.3. Työn tuomia muutoksia ympäristön ihmisoikeustilanteessa 
 

Kirkon perhetyö on määrätietoisesti taistelemassa erilaisia haitallisia tapoja ja 
perinteitä vastaan. Naisten sukupuolielinten silpominen on tämän päivän Etiopi-
assa edelleen vallitseva käytäntö. Tilannetta ei voida muuttaa kriminalisoinnin 
avulla, mutta kärsivällisen ja laaja-alaisen opetuksen kautta tuloksia on jo nähtä-
vissä. Muita merkittäviä haitallisia tapoja ovat esim. lapsiavioliitot, vaimoksi ryös-
tämiset, lähisuhdeväkivalta, jne.  
 

2.4. Kumppanin omaehtoisuus 
 

Alusta, vuodesta 2000 alkaen on pyritty siihen, että perhetyö paikallistasolla ei 
ole riippuvainen ulkopuolisesta tai ulkomaisesta tuesta. Lähetysseuran rahoi-
tuksella on katettu ensisijaisesti kouluttajakurssit ja työn yleinen tuki kirkon kes-
kusviraston taholta, mutta varsinainen perustyö hiippakunnissa ja erityisesti seura-
kunnissa on alun pitäen ollut näiden omalla vastuulla. Vuoden 2010 merkittävä ta-
voite on jalkauttaa työ entistä selkeämmin seurakuntiin keventämällä kirkon kes-
kusviraston perhetyön toimiston osuutta työn kokonaisuudessa. 
 

2.5. SLS:n uuden strategian toteutuminen Mekane Yesus -kirkon perhetyössä 
 

Tasa-arvo lähtee perheestä! Perhetyössä korostetaan voimakkaasti sukupuolten 
välisiä tasa-arvokysymyksiä, samoin lasten keskinäistä tasa-arvoa yms. Suuressa 
osassa perhetyön kursseista naisia ja miehiä on ollut mukana yhtä paljon (osallistu-
jien tullessa pariskuntina). Vammaisten oikeuksia on vahvistamassa mm. kuuro-
jen yhteisössä järjestettävä perhekasvatustyö. Kirkon perhetyö on mitä suurimmas-
sa määrin myös taistelua hiv-aidsia vastaan; molempien osapuolten uskollisuus 
parisuhteessa suojaa tartunnoilta. Omaehtoisuus toteutuu hyvin, sillä opetusta 
saaneet toimivat vapaaehtoispohjalta jakaen auliisti oppimaansa omassa ympäris-
tössään. Ympäristö ja kestävä kehitys ovat asioita, joihin voisi paneutua jatkossa 
enemmänkin; perheen taloudenhoidon opetuksessa toki ovat esillä mm. lainarahal-
la elämisen haitat ja säästäväisyys (köyhäkin voi tuhlata!). Perheen kaikinpuolinen 
hyvinvointi tarjoaa hyvän lähtökohdan myös kestävälle kehitykselle. 
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B) SUOMESSA KESÄ-JOULUKUUSSA 
 
B.1. SLS-ulkomaanosaston perhetyöstä Suomessa 
 
Avioliittoleirit Olemme vuosittain (1995 alkaen) olleet vastuunkantajina lähetystyöntekijöille  

tarjottavilla avioliittoleireillä. Heinäkuussa 2009 olimme mukana Kalajoen opistol-
la Kansanlähetyksen SLS:n kanssa järjestämällä avioliittoleirillä yhtenä vetäjä-
parina. Toimitimme talvella kutsun tälle leirille kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen 
ja Fidan kotimaahan palaaville läheteille. Leiri oli aivan täysi; mukana oli 18 leiri-
läis- ja kuusi ryhmyripariskuntaa ja suuri joukko lastenleirin väkeä. Leiriläisissä 
oli viisi lähettipariskuntaa viideltä eri työalueelta (Japani, Lähi-itä, Keski-Aasia, 
Venäjä ja Viro), kolmesta eri järjestöstä (SLS, SEKL, Wycliffe). Meillä oli ryh-
mänvetämisen ja muun ohjelmavastuun lisäksi kolme luentoa. Saimme tauoilla 
iloita isovanhempana olosta, kun leirillä olivat myös poikiemme Laurin ja Jounin 
perheet, eli mukana oli kuusi seitsemästä lapsenlapsestamme. 
 

SLS-perhetyön strategiaseminaari 
 
Vuosina 2002–2008 on vuosittain järjestetty Perhetyön päivät työalueiden perhe-
työn tukemiseksi. 2009 järjestettiin perhetyön strategiaseminaari osana SLS:n 
uuden strategian hahmottamistyötä. Elokuun seminaarissa oli mukana yhteensä 
24 osanottajaa. Eri työalueilta tulleet työntekijät (lähettejä seitsemältä työalueelta: 
Botswana, Etiopia, Israel, Taiwan, Tansania, Thaimaa ja Venäjä) yhdessä ulko-
maanosaston johtajan ja joidenkin muiden Helsingin toimiston työntekijöiden 
kanssa pohtivat perhetyön asemaa Lähetysseuran työn kokonaisuudessa. 

 
Seminaarissa pohdittiin, millä tavalla jo olemassa olevassa työssä voidaan parem-
min ottaa huomion perhenäkökulma tässä muuttuvassa maailmassa? Perhe on 
edelleenkin yhteiskunnan perusyksikkö. Sen hyvinvointi on tärkeää kestävän kehi-
tyksen kannalta. Perhe- ja avioliittoinstituutio on murroksessa eri puolilla maail-
maamme, ja siksi juuri perhetyö on uusi haaste kirkoille. 
 

Perhetyön ohjausryhmä  Olemme edelleen olleet myös Lähetysseuran ulkomaanosaston perhetyön  
ohjausryhmän jäseniä, myös Etiopian-työkautemme aikana, Matti ohjausryhmän 
sihteerinä. Vuoden lopulla ohjausryhmä oli muotoutumassa uudelleen vuoden 
2010 alkavan uuden perhetyön tukiohjelman käynnistyessä. 
 

B.2. Perhetyöstä joissakin Lähetysseuran yhteistyökirkossa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taiwan Olemme vuoden 2009 aikana olleet mukana kehittelemässä perhetyön suunni- 

telmia Etiopian lisäksi muutamilla muillakin työalueilla. Jo toisena maaliskuuna 
peräkkäin olimme Taiwanissa perhetyön koulutus- ja neuvottelumatkalla,  
tälläkin kerralla sikäläisen ev.lut. kirkon (Lutheran Church of Taiwan) ja sen teo-
logisen seminaarin (China Lutheran Seminary) kutsusta. Pidimme kaksi kurssia ja 
tapasimme eri tilanteissa lukuisia työntekijöitä. Vastaanotto oli erittäin myöntei-
nen. Kirkko on toivonut jatkoa yhteistyölle tulevina vuosina.  
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Olimme mukana ideariihipäivässä kirkon keskustoimistolla pohtimassa kirkon tu-
levaa perhetyön kehittämistä. Kirkko perustikin saman tien työryhmän asian jatko-
käsittelyä varten. Avainasemassa tulevia suunnitelmia ajatellen ovat kirkon lähetit 
Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen ja Hsinchun teologisen seminaarin hallintojohtaja 
Mr. Joseph Lu.  
 

Hongkong Meno- ja tulomatkalla EtiopiastaTaiwaniin poikkesimme Hongkongin työalueel- 
la. Pidimme vierailijaluennon Hongkongin teologisessa seminaarissa. Seminaarin 
opiskelijat tulevat monista eri kirkoista Etelä-Aasiasta; sittemmin onkin ilmaantu-
nut kysyntää Perhetyön käsikirjan mahdollisista käännöksistä Mekong-alueen 
maiden kielille. Manner-Kiinan tilanteesta kuulimme Wuhanin teologisen semi-
naarin vararehtorilta.  – Saimme myös tilaisuuden tavata Hongkongin luterilaisen 
kirkon piispan.  
 

Thaimaa Matkallamme poikkesimme myös Bangkokissa. Opetimme perhetyöstä teologi- 
sessa seminaarissa ja olimme mukana ideariihipäivässä kirkon toimistolla pohti-
massa perhetyön haasteita ja mahdollisuuksia Thaimaan luterilaisessa kirkossa. 
 
 

B.3. Tulevasta perhetyöstä Lähetysseuran yhteistyökirkoissa 
 
Kotimaassa olemme kesän ja syksyn mittaan olleet suunnittelemassa ulkomaan-
osaston uutta perhetyön hanketta, joka on alkamassa vuoden 2010 alussa. Tämä  
”Perhekasvatustyön tukiohjelma” kohdistuu ohjelmapohjaisena ilman maantie-
teellistä rajausta useisiin maihin, joissa Suomen Lähetysseuralla on yhteistyö-
kumppaneita. Hankkeella vaikutetaan siihen, että yhteistyökumppanit ottaisivat 
perhe-näkökulman huomioon kaikessa toiminnassaan, ja tuetaan yhteistyökump-
paneita niiden pyrkiessä kouluttamaan vastuuhenkilöitä perhetyön eri osa-alueille.  
 
Siirrymme vuoden 2010 alusta uuden hankkeen työntekijöiksi.  
 

 
B.4. Vierailut nimikkoseurakunnissa kesällä-syksyllä 2009 
 

Meillä on kuusi nimikkoseurakuntaa, kotiseurakuntamme Vantaankosken lisäksi 
viisi savolaisseurakuntaa: Karttula, Siilinjärvi, Kuopion Männistö, Suonenjoki  
ja Pieksämäki. Vierailimme kesän ja syksyn aikana kaikissa mainituissa. Varsi-
naiset vierailukierrokset teimme neljässä seurakunnassa, yhteensä 106 tilaisuutta 
tai tilannetta neljän viikon aikana. Karttulan ja Vantaankosken vuoro on keväällä. 

 
 
C) Anna-Kaarina Palmun henkilökohtainen osa 

 
Arviota omasta työstä  Olen saanut tehdä mielekästä ja varsin haastavaa työtä, joka helposti ”vie mennes- 

sään”. Kun pääasiallisesti teemme työtä kotitoimistossa, on työn ja vapaa-ajan 
erottaminen välillä ollut varsin vaikeaa.  Niinpä näenkin, että työn rajaaminen ja 
ajankäyttö on yksi suurista haasteita myös tulevaisuudessa työn laajetessa uusille 
alueille, ja uusien haasteiden odottaessa. 
 
Etiopiasta on tullut toinen kotimaa niiden yli kolmenkymmenen vuoden aikana, 
jolloin se on ollut osa elämääni. Työ ja elämä siellä ei aina ole ollut helppoa, mutta 
monenlaista olen saanut kokea ja oppia näiden vuosien aikana. On hyvä saada ir-
rottautua Mekane Yesus -kirkon perhetyöstä vähitellen, sillä kirkko on pyytänyt 
meitä vielä rinnalla kulkijoiksi muutaman tulevan vuoden aikana. 
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Työnohjaajana Jatkoin jo aiemmin aloittamaani ohjausta ohjattavani kotimaahan paluuseen 

saakka. – Oma lokakuussa 2006 alkanut työohjaukseni jatkui joulukuun puolivä-
liin. Etiopiasta kirjoitin sähköpostia periaatteessa noin kerran kuukaudessa Suo-
messa olevalle työnohjaajalleni. On ollut helpottavaa pohtia erilaisia oman työn 
kysymyksiä ulkopuolisen henkilön kanssa. Suomeen palattuani kävin vielä keskus-
telemassa työnohjaajan kanssa kahden viikon välein.  
 

Seksuaaliterveyden maailmankongressi 
 

Kesäkuussa sain mahdollisuuden osallistua Göteborgissa, Ruotsissa, pidettyyn vii-
sipäiväiseen Seksuaaliterveyden maailmankongressiin. Osanottajia oli ympäri 
maailmaa. Ohjelma käsitteli seksuaalisuutta eri näkökulmista. Paljon painoarvoa 
annettiin seksuaalioikeuksille ja niiden toteutumiselle eri maissa. Sain kongressista 
”eväitä” myös tulevaa työtämme varten, sen laajetessa eri maihin. 

 
Seurakuntavierailut Suomeen palattuamme seurakuntavierailut huolestuttivat minua etukäteen, sillä en  

koe niitä oikein ”omaksi tehtäväkseni”. Kokonaisuutena ne olivat kuitenkin erit-
täin myönteinen ja rohkaiseva kokemus. Oli hyvä kokea yhteyttä lähettäjien kans-
sa ja kohdata ihmisiä, jotka kertovat rukoilevansa työmme puolesta. 
 
 

D) Matti Palmun henkilökohtainen osa 
 
 

Koulutustehtävissä Alkaessamme 10 vuotta sitten Mekane Yesus -kirkon perhekasvatusohjelmaa  
totesimme pian, että tavoitteet saavuttaaksemme meidän pitää tehdä itsemme tar-
peettomiksi kouluttamalla paikallisia vastuunkantajia. Koemme nyt saavutta-
neemme tuon tavoitteen! Noin 500 kouluttajakurssin käynyttä ja erityisesti parina 
viime vuonna koulutetut 54 kouluttajakurssien pitäjää ovat ne "opetuslapset", joi-
den käsiin olemme nyt luovuttaneet perhetyön vastuun Etiopiassa.  
 

Mielekästä työtä Olemme saaneet olla luomassa isoon, yli viisimiljoonaiseen kirkkoon rakenteet  
työlle, joka voi merkittävästi olla rakentamassa kaikkea kirkon työtä. Olemme 
saaneet olla vaikuttamassa siihen, että ”etulinjassakin” työtä tekevät yhtä hyvin 
kuin tukijoukotkin voisivat elää ja palvella ilman tarpeettomia kotihuolia. Perhetyö 
on näin tukemassa voimakkaasti kasvavan nuoren kirkon kehitystä. 
 

Seurakuntapappinakin Perhekasvatusohjelman ohella olen palvellut myös etiopialaisen paikallisseura- 
kunnan työssä. Olen ollut vapaaehtoisena, avustavana pappina kotiseurakunnas-
samme, Mekane Yesus -kirkon ”Äitikirkossa” eli Addis Abeban Mekane Yesus -
seurakunnassa. Viime vuodet tämä seurakunta on ollut myös toinen "virkapaik-
kamme". Olemme Anna-Kaarinan kanssa olleet kappalaisen tukena hänen kehitel-
lessään seurakunnan sielunhoitotyötä, perhetyötä ja sen osana perheneuvontatoi-
mintaa. Olemme järjestäneet perheneuvojakoulutusta ja olleet mukana myös yksi-
lötason perheneuvontatyössä. – Hiukan olen palvellut myös Etiopian suomalaisten 
pappina. Suurella ilolla palvelin mm. suomalaisia perhemessuja järjestämällä. 

 
 
Uuden työn edessä Viimeisen Etiopian-vuotemme ahdistava alakuloni siitä, mikä on SLS:n perhetyön  

tulevaisuus, oli Suomeen palattuamme kuin pois pyyhkäisty. Saimme suorastaan 
”lennosta” ryhtyä valmistelemaan uutta, eri työalueille suuntautuvaa perhetyön 
hanketta. Olen asiasta ollut suunnattoman huojentunut – ja samalla koen pienuute-
ni isojen haasteiden edessä. Jumala minua ja meitä näissä haasteissa auttakoon! 
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E) Yhteiseksi lopuksi Etiopia on ollut ”kolmas kotimaamme” 35 vuoden ajan. Lähdimme 25-vuotiaina  

ensimmäiselle työkaudellemme 1974. Tänä vuonna olemme kotimaahan palattu-
amme saaneet juhlia yhteisiä 120-vuotisjuhliamme – se on suurta Jumalan armoa. 
 
Etiopia ja Mekane Yesus -kirkko ovat tulleet rakkaiksi. Läheltä näkee myös rak-
kaan puutteet ja heikkoudet – esirukouksia ja muuta tukea tarvitaan edelleen.  
 
Olemme kiitolliset saamastamme kaikenlaisesta tuesta. Siirtyessämme nyt palve-
lemaan muitakin lähetyksen työalueita pyydämme, että voisimme edelleen olla  
esirukousten ja muun tuen kohteena.  

 
 
Vantaan Kaivokselassa 21.12.2009               Anna-Kaarina ja Matti Palmu 

 
 
 
 
 
 
 
 


