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 Addis Abebassa uudenvuodenaattona 2006  

 
Rakkaat ihmiset, iloitkaa kanssamme: PALMUT OVAT ONNELLISESTI TAKAISIN ETIOPIASSA! 
 

Lensimme turvallisesti Amsterdamin ja Khartumin kautta ja saavuimme Addis 
Abebaan 28.12.2006 alkamaan kymmenettä työkauttamme Etiopiassa. Nyt on 
jo kolme hyvin ja pitkään nukuttua yötä takana täällä vuori-ilmastossa, eläm-
mehän vuorten ympäröiminä yli kahden kilometrin korkeudessa. Olemme tul-
leet KOTIIN, kolmanteen kotimaahamme! 
 

Aina olemme lähteneet! Näin totesin yhdelle ja toiselle, joka ihmetteli pakkausten viimevaiheen tiuk-
kuutta. Loppupäivien tunnelmista kertoo erään lähettitoverimme lausahdus: 
”Viimeiset kaksi viikkoa saisi jättää pois!” Monesti olen todennut, että lähetys-
työntekijät ovat naimisissa pakkaamisen kanssa, mutta se EI ole rak-
kausavioliitto! Mutta niin vain taas lähdimme, mitä nyt jokunen yö lyheni. 

 
Sota? Jotkut ihmettelivät lähtömme alla, miten saatoimme tosiaan lähteä, vaikka uuti-

set kertoivat kiivaista taisteluista Somaliassa. No, ensinnäkin voi todeta, että 
täältä Addis Abebasta on ainakin tuhat kilometriä sinne rintamalle. Toisaalta, 
jos ajattelemme Etiopian-vuosiamme alkaen 1974, olemme eläneet täällä eri-
näiset vuodet emme sodan keskellä, mutta kuitenkin maassa, joka käy sotaa. 
Emme koe olevamme millään tavalla sankareita tänne tullessamme, elää täällä 
paikallistakin väestöä tuollaiset 77 miljoonaa. Meistä ulkomaalaisista kuitenkin 
pidetään paljon parempaa huolta kuin konsanaan noista miljoonista.  

 
Aurinkoa  Suuressa osassa Etiopiaa on nyt ns. kuiva kausi, sateita ei niillä seuduilla ole, 

aurinko paistaa joka päivä. Juuri Suomesta tulleelle se on merkillistä, tulimme-
han Suomen lyhimpien päivien keskeltä tänne häikäisevän kirkkaaseen aurin-
gonpaisteeseen. Tänään käydessämme kirkkomatkalla vottilounaalla emme  
saaneet tummaa autoamme (Lähetysseuran 4Runner-maasturi) varjoon. Pois 
lähtiessä penkit polttivat selkää – ja tuon auton ilmastointi ei toimi!  

 
Paljon uusia taloja on ilmaantunut katukuvaan puolessatoista vuodessa. Tie  
keskustasta tänne Mekanissaan, Lähetysseuran vierastalolle, on perusparannuk- 
sen alaisena, ja se tietää rankkoja ruuhkia tuolle viiden kilometrin matkalle.  

 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
Addis Abebassa joulukuun päättyessä 2006 
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Etiopianpalmukirje ”Addis Abeba 2006”  2 
 
Uusi koti hakusessa Kävimme kirkkomatkalla katsomassa sitä, mikä vielä on jäljellä entisestä ko-

distamme Palmurinteestä. Sen ohi kulkevaa tietä levitetään niin, että koko etu-
piha sisääntuloportaiden paikkaa myöten on jäämässä tiealueeksi. Piharaken-
nuksestakin on purettu parin huoneen verran pois - näky oli tosi ankea.  

 
 Nyt siis etsimme uutta taloa, jonka toivomme löytävämme kirkon keskusviras-

ton suunnalta kaupunkia. Tehtävä ei ole vallan helppo, täältä kun ei ole yksin-
kertaista löytää taloa, missä ei olisi kosteusvaurioita eikä hometta. Meidän taas 
pitäisi välttämättä löytää homeeton talo Anna-Kaarinan astmaakin ajatellen. 
Toisaalta emme voisi asua kovin kaukana, kun istuminen ruuhkassa bensankat-
kussa ei sekään ole perin terveellistä.  

 
Kotoista  Tulimme torstaina, ja heti perjantaina kävimme uusimassa vanhentuneet ajo-

korttimme. Se tapahtui alle puolessa tunnissa! Oli nimittäin (muslimien) juhla-
päivän aatto ja virkailijat kiirehtivät ajoissa pois töistä. Saimme myös Matin 
kännykän käyttökuntoon, eli ostimme siihen puheaikaa. Muuten olemme otta-
neet alun rauhallisesti, johan tämä korkea ilmanalakin aluksi väsyttää.  

 
 Juuri Suomesta tulleen silmissä yksi ja toinen kohta täällä näyttää sanoisinko 

hiukan ränsistyneeltä. Mutta silmä tottuu pian. Nyt viikonloppuna on ollut jo 
pari sähkökatkosta ja tänä iltana näköjään alkoi vesikatkos… 

 
Millä mielellä? Olemme hyvissä voimissa ja hyvällä mielellä. Odotamme innolla sitä, että pää-

semme käsiksi perhetyön vanhoihin ja uusiin kuvioihin. Mutta sitä ennen on 
saatava koti. Emme siis lähde heti huomisaamuna toimistolle! 

 
SIUNATTUA UUTTA VUOTTA!  
 
  lämpimin Etiopian-terveisin Matti   (ja Anna-Kaarina) 
 
 J.K. Ohessa jatkosivuina meidän molempien toimintakertomukset 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa uusituilla kotisivuilla!): 1) LUONTOKUVA: Pihapalmu Lähetysseuran vierastalolla;             
2) Palmut lentoasemalla Etiopiaan lähdössä; 3) Olemme juuri ylittäneet Niilin! 4) Perhetyön käsikirjan luovutus Kes Genetille Addiksessa;  
5-6) Palmujen tulolounas vierastalolla; 7) Joulukirkko Suomen-kotiseurakunnassamme, Myyrmäen kirkossa; 8) Uudenvuodenaaton kirkko 
Etiopian-kotiseurakunnassamme Äitikirkossa; 9) Äitikirkon kappalainen Kes Markos alttarilla; 10) Ruhjottu Palmurinne Addiksessa. 
 

”Me Herran nimeen luotamme, myös uuteen vuoteen kantaa se. Sen suojaan jäämme toivossa, et hylkää meitä Jumala.” 
                    Virsi 38:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Onnistuneesta Suomen-jaksosta 2005-2006; 
- Turvallisesta matkasta Etiopiaan 28.12.2006; 
- Rauhasta ja järjestyksestä Addis Abebassa; 
- Kotiseurakunnasta, Mekane Yesus –Äitikirkosta, läm-

pimästä vastaanotosta siellä 31.12.2006;  
 
- Siitä, että turvamme kaikissa olosuhteissa ja uutena-

kin vuotena on Jeesuksessa, Rauhan Ruhtinaassa! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Lastemme perheiden puolesta Suomessa ja Japanissa; 
- Rauhaa Etiopiaan, ja sen naapurimaihin Somaliaan, Erit-

reaan ja Sudaniin! 
- Perhetyön käsikirjan käännöstöiden loppuunsaattamisen 

puolesta, valtaosa on jo käännetty amharaksi; 
- Johdatusta uuden kodin etsintään Addis Abebassa; 
- Ymmärrystä määriteltäessä uuden työkautemme tehtäviä 

ja vastuunjakoja. 
 



Etiopianpalmukirje ”Addis Abeba 2006”  3 
 
Suomen Lähetysseura   TOIMINTAKERTOMUS  
Etiopian työalue, Anna-Kaarina Palmu   
 
ANNA-KAARINA PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 
 
1. Työn kuvaus Olen ollut kuluneen vuoden kotimaanjaksolla. Olen palaamassa takaisin Etiopiaan kym- 

menennelle työkaudelle 28.12.2006, jos Jumala suo. Olen koko Suomessa oloajan ollut 
ulkomaanosaston työntekijänä. Pääasiallinen tehtäväni kuluneen vuoden aikana on ollut 
opiskelu. Olen opiskellut Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan 
kehittämisyksikössä seksologiaa. Koulutus on ollut ns. monimuoto-opiskelua, johon on 
sisältynyt lähiopetusjaksoja Jyväskylässä ja välillä itsenäistä opiskelua. Aloitin opintoni jo 
viime vuoden puolella. Alkuvuodesta sain päätökseen Seksuaalisuus asiakastyösä -kurssin 
ja Lasten turvataitokasvatuksen kurssin. Maaliskuussa aloitin seksologian perusteiden 
opinnot, jotka päättyivät marraskuun lopussa. Opinnot antoivat seksuaalineuvojan päte-
vyyden. Yhteensä olen suorittanut 40 opintopistettä. 
 
Toukokuussa osallistuin yhdessä Matin kanssa Kataja ry:n järjestämään Solmuja suhtees-
sa -kurssien ohjaajakoulutukseen. Nuo kurssit on tarkoitettu kriisissä oleville pariskun-
nille. Kun uudelle työkaudelle palattuamme yksi uusi haasteemme on kirkon perheneuvon-
tatyön kehittäminen, voimme mahdollisesti soveltaa solmukurssien menetelmiä ja materi-
aaliakin tuossa työssä. Syyskaudella osallistuin myös erilaisiin koulutuspäiviin, jotka ta-
valla tai toisella liittyivät parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Olin mukana myös 
Aids-tukikeskuksen “Monikulttuurisuus ja HIV” -seminaarissa. 
 
Opintojeni tarkoitus on ollut saada uusia ajatuksia, uutta tietoa Etiopian Mekane 
Yesus -kirkon Perhekasvatusohjelman kehittämiseen. Etiopiassa kursseja pitäessäni ja 
ihmisten kanssa keskustellessani huomasin, että seksuaalisuuden alueella tarvittaisiin ki-
peästi ohjausta ja neuvontaa, koulutustakin. Samalla kuitenkin totesin, että omat tietoni 
tästä aihepiiristä olivat varsin rajalliset. Siksi hakeuduin kotimaanjaksolla opiskelemaan 
juuri seksologiaa. Olen kirjallisissa töissäni yrittänyt perehtyä tarkemmin naisten ja tyttö-
jen sukupuolielinten silpomisen (“ympärileikkaus”) kysymyksiin ja myös seksuaalisuuden 
haasteisiin afrikkalaisissa kulttuureissa. Viimeksi mainitusta aiheesta tein 42-sivuisen kir-
jallisen työn teemana “Seksuaalisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet afrikkalaisissa 
kulttuureissa - Ajatuksia ja kokemuksia Etiopiasta”. 
 
Olen jäsenenä SLS:n perhetyön ohjausryhmässä, missä on mietitty perhetyön osuutta 
SLS:n uudessa toimintastrategiassa, sen sijoittumista ulkomaisen työn eri ohjelmiin jne. 
Perhetyön ohjausryhmä on järjestänyt vuosittain perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät, 
mitkä tänä vuonna pidettiin elokuussa Järvenpään seurakuntaopistolla. Ohjausryhmän si-
säisen työnjaon mukaan Matti ja minä vastaamme työalueilla tapahtuvan perhetyön sisäl-
töön, aloittamiseen yms. liittyvistä kysymyksistä. 
 
Heinäkuussa olin mukana Kalajoen kristillisellä opistolla pidetyllä avioliittoleirillä yhtenä 
vetäjänä, luennoitsijana ja ryhmänohjaajana. Leiri on Keski-Pohjanmaan Kansanlähetyk-
sen ja Lähetysseuran yhdessä järjestämä. Sinne kutsutaan myös kotimaassa olevia lähette-
jä, joille on kaksi omaa pienryhmää. Marraskuussa olimme Kokkolassa suunnittelemassa 
taas ensi kesän vastaavaa leiriä. 
 
Etiopialaiset työtoverimme pastori Geneti Wayessa ja rouva Aberash Tolossa vieraili-
vat Tampereen seurakuntayhtymän kutsumina Suomessa elo-syyskuussa. Olimme 
heidän kanssaan yhdessä Perhetyön päivillä Järvenpäässä ja parissa tamperelaisten jär-
jestämässä tilaisuudessa toimien myös heidän tulkkeinaan. Erityisen merkittävänä koin 
sen, että saimme yhdessä heidän kanssaan vierailla elo-syyskuun vaihteessa nimikko-
seurakunnissamme. Seurakunnat myös siunasivat meidät, kaikki neljä yhdessä, perhe-
työhön Etiopiaan. 
 

2. Työn vaikuttavuuden arviointi 
 

Odotan mielenkiinnolla uutta työkautta päästäkseni käytännössä kokeilemaan, miten koti-
maanjakson aikana oppimiani asioita voi soveltaa käytäntöön perhetyössä Etiopiassa.  
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Seksuaalisuus on Etiopiassa hyvin vahvasti tabu, joten siitä opettaminen tulee tehdä hyvin 
varovaisesti edeten, jottei tulisi tehneeksi ylilyöntejä. Toisaalta olen tähänastisessa työssä-
ni huomannut, että tarve ohjaukseen ja neuvontaan tälläkin elämänalueella on ilmeinen. 
Monen ongelmaisen parisuhteen taustalla näyttäisivät olevan erilaiset seksuaalisuuteen ja 
seksuaalielämään liittyvät vaikeudet, vaikka niistä ei juuri puhuta ääneen. 
 
Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät ovat yrittäneet pitää esillä perhetyön näkökulmaa 
Lähetysseuran ulkomaan työssä. Ne on tarkoitettu työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita 
perhetyöstä ja jotka tekevät tai haluaisivat tehdä perhetyötä omilla työalueillaan. Tämän 
vuoden perhetyön päivien yhtenä teemana oli Mekane Yesus -kirkon perhetyö. Mutta on 
ollut ilahduttavaa ja rohkaisevaa kuulla, miten eri työalueilla ollaan aloittamassa perhe-
työtä muodossa tai toisessa. Uskon, että nyt maailmassamme on laajemmaltikin herätty 
huomaamaan perheiden hyvinvoinnin merkitys niin kirkoille ja seurakunnille kuin koko 
yhteiskunnille. SLS:n perhetyössä on haluttu myös painottaa lähettien oman perhetilanteen 
merkitystä ja hoitoa. 
 
Marraskuussa tuli vihdoin kirjapainosta Perhetyön kouluttajan käsikirja: “Strengthening 
the Family – A Handbook for Family Ministry”, mitä olemme muun työmme ohessa 
Matin kanssa työstäneet useamman vuoden ajan. Teimme kirjan englannin kielellä sitä 
varten, että sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää paitsi Etiopiassa myös muilla työalueilla 
perhetyön apuna. Kirjan käännöstyö amharan kielelle on meneillään Addis Abebassa. Kir-
ja on tarkoitus kääntää myös oromo-kielelle. - Yksi kirja on jo toimitettu Namibiaan, toi-
nen on lähdössä Botswanaan. Olemme myös keskustelleet perhetyön aloittamisen kysy-
myksistä Taiwanille uudelle työkaudelle lähdössä olevan pariskunnan kanssa. Kirja mat-
kannee sinnekin heidän mukanaan. 
 

2.2. Miten perhetyö toteuttaa SLS:n ulkomaisen työn ohjelmien tavoitteita? 
 

Perhetyö on sisällytetty SLS:n uudessa ohjelmadokumentissa “Rauha ja sovinto”  
-ohjelmakohtaan, mutta todellisuudessa sen voidaan sanoa sisältyvän niihin kaikkiin. 
Etiopian Mekane Yesus -kirkkoa ajatellen perhetyö toimii seurakuntatyön osaston alaisuu-
dessa. Kirkon teologisissa seminaareissa ja myös raamattukouluissa perhetyön osiota ol-
laan liittämässä osaksi koulutusohjelmaa. Perhetyön työnäyn yhtenä tärkeänä osana on 
edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. Alusta alkaen työn kehittämisessä on pyritty pitä-
mään mielessä se, ettei se voi jatkossa perustua ulkomaisten avustusten varaan, vaan sen 
on oltava osa seurakuntien omaa työtä. Ja edelleen, Etiopian Mekane Yesus  -kirkon per-
hetyössä  pyritään “auttamaan maan järkyttävässä aids-tilanteessa korostamalla uskollisen 
parisuhteen ja kristillisen perhe-elämän merkitystä”. 

 
3. Yhteistyö Kotimaanjaksomme ajan olemme olleet sähköpostitse yhteydessä etiopialaisen työpa- 

rimme kanssa. Heidän Suomen vierailunsa aikana yritimme jonkin verran yhdessä miettiä 
ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa ja luonte-
vaa, mutta samalla myös suorastaan hauskaa. 
 
Opiskeluihini liittyen olen yrittänyt myös luoda jonkinlaista verkostoa, mihin voin ottaa 
yhteyttä ja tarvittaessa saada konsultaatioapua erityiskysymyksissä. Olen myös aloittanut 
työnohjauksen, minkä toivon tukevan työssä jaksamista. Alkuvuodesta olin pari kuukautta 
sairauslomalla uupumisen takia, ja siksi olen Suomessa oloni aikana myös miettinyt keino-
ja työssä jaksamisen vahvistamista varten. Olen kiitollinen Suomen Lähetysseuran ulko-
maisen työn osastolle mahdollisuudesta opiskella osana työtäni kotimaanjaksoni aikana. 
 
Lähin yhteistyökumppanini on kuitenkin ollut ja tulee jatkossakin olemaan oma puolisoni, 
sillä teemme työtä yhdessä työparina. Mielestäni olemme hyvin löytäneet meille sopivan 
yhteisen työskentelyn mallin. 
 
Aluekoordinaattori Päivi Anttilan kanssa olemme useamman kerran kuluneen puolentoista 
vuoden aikana tavanneet ja keskustelleet työhömme liittyvistä kysymyksistä. Olen kiitolli-
nen siitä tuesta ja ymmärryksestä, mitä olen saanut näissä keskusteluissa. 
 
Vantaan Kaivokselassa 15. joulukuuta 2006 
 
Anna-Kaarina Palmu 
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Suomen Lähetysseura   TOIMINTAKERTOMUS  
Etiopian työalue, Matti Palmu   
 
TIIVISTELMÄ: Palasimme vaimoni Anna-Kaarinan kanssa Etiopiasta toukokuussa 2005.  

Olemme vuoden 2006 opiskelleet, ollen ulkomaanosaston palveluksessa. Lähetysseuran 
hyväksymässä opintosuunnitelmassani oli pääosin perhetyöhön liittyviä opintoja, mutta 
kaikkiaan tehtävieni kokonaisuus oli melko kirjava. 
 
Perhetyöhön liittyviä opintoja, neuvotteluja sekä työharjoittelua oli monenlaista. Ope-
timme Perhetyön peruskurssilla Keltossa, Inkerin kirkossa, ja tutustuimme vetäjäparina 
meille uuteen avioparityön muotoon Aviopariretriittissä Heponiemen Hiljaisuuden kes-
kuksessa. ”Solmuja suhteessa?” -ohjaajakoulutus antoi toimivan mallin kriisissä olevi-
en parien auttamiseen.  
 
Harjoitin perhetyötä tukevia tietotekniikan opintoja.  Opettelin tekemään kotisivuja, 
käyttämään kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmia. Loppuvuodesta tein (poikani avustuksella) 
Etiopianpalmujen kotisivut http://etiopian.palmu.st/   - Olen toiminut ulkomaanosaston 
Perhetyön ohjausryhmän sihteerinä. Toukokuussa valmistui ”Suomen Lähetysseuran 
ulkomaanosaston Perhetyö” -esite. Heinäkuussa olimme vaimoni kanssa yhtenä vetäjä-
parina avioliittoleirillä Kalajoella. Olemme järjestäneet tietoiskuja perhetyöstä lähetys-
kurssilaisille ja ”Lähetyskurssi kakkosen” osallistujille.  
 
Olimme yksinä vastuunkantajina Lähetysseuran perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäi-
villä Järvenpäässä. Olemme vaimoni kanssa vastanneet (ja tulemme Etiopiassakin olles-
samme vastaamaan) ”työalueilla tehtävän perhetyön kehittämiseen ja soveltamiseen liitty-
vistä kysymyksistä”.  
 
”Etiopian Palmuilla” on tällä hetkellä viisi nimikkoseurakuntaa: Karttula, Siilinjärvi, 
Kuopion Männistö, Suonenjoki ja Pieksämäen kaupunkiseurakunta. Kaikki nämä 
seurakunnat siunasivat meidät alkavalle uudelle työkaudellemme yhdessä etiopialaisen 
työparimme, rouva Aberashin ja pastori Genetin kanssa. Vierailimme elo-syyskuun tait-
teessa lähettävissä seurakunnissamme  
 
Olemme vaimoni Anna-Kaarinan kanssa useiden Etiopian-vuosien aikana yhdessä kirjoit-
taneet Perhetyön kouluttajan käsikirjan. Käsikirjan saattaminen painokuntoon oli yllät-
tävän suuri työ. Kirja tuli Suomessa painosta marraskuussa. Englanninkielinen käsikirja on 
tarkoitettu eri työalueilla nuorissa kirkoissa tehtävän avioliitto- ja perhetyön opetusmateri-
aaliksi.  
 
Jos Jumala suo, palaamme Etiopiaan 28.12.2006 Etiopian evankelisen Mekane Yesus –
kirkon (EECMY) perhetyön (perhekasvatusohjelman) neuvonantajan tehtäviin.  Mainittu 
perhetyö toteuttaa varsin suoranaisesti Lähetysseuran ulkomaisen työn ohjelmien tavoittei-
ta, kaikkien viiden ohjelman osalta! 
 

 
 
MATTI PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 
 
 
A) SUOMESSA TAMMIKUUSTA JOULUKUUN LOPULLE 
 
A) 1.  Työn kuvaus Palasin vaimoni Anna-Kaarinan kanssa Etiopiasta puolitoista vuotta sitten,  

toukokuun lopussa 2005. Tehtyämme vierailut viidessä nimikkoseurakunnassamme siir-
ryimme vuoden 2006 alusta opiskelijan kirjoihin, ollen edelleen ulkomaanosaston palve-
luksessa.  
 

Päätehtäväni  Olen ollut koko vuoden ajan ensisijaisesti opiskelija. Lähetysseuran hyväksymässä 
opiskelusuunnitelmassani oli pääosin perhetyöhön liittyviä opintoja, mutta kaiken kaikki-
aan työtehtävieni kokonaisuus oli lopulta melko kirjava. 
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A. Perhetyöhön liittyviä opintoja, neuvotteluja sekä työharjoittelua 
− (tammikuu) Kouluttajana A-K Palmun ja Kaija Karjalaisen kanssa Inkerin kirkon Per-
hetyön peruskurssilla Keltossa sekä tutustumista kirkon keskustoimistoon ja Inkerin kir-
kon työhön Pietarissa. 
− (maaliskuu) Meille uuteen avioparityön muotoon perehtyminen: Toisena vetäjäparina 
Aviopariretriittissä Helsingin diakonissalaitoksen Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa 
Karjalohjalla. 
− (huhtikuu) Kirkon perheneuvojien koulutuksen väliseminaari, ”Perheasioiden sovit-
telu”, kirkkohallituksessa Helsingissä. 
− (toukokuu) Kataja ry:n ”Solmuja suhteessa?” –ohjaajakoulutus Solmuja suhteessa? 
on parisuhdekurssi, joka on tarkoitettu kriisissä oleville pareille. 
− (lokakuu) ”Väkivallasta sovintoon” –foorumi kirkkohallituksessa Hgissä. 
B) Perhetyötä tukevia tietotekniikan opintoja 
Kurssi www-sivut ja HTML-perusteet (Helsingin työväenopisto), FrontPage 2003 –
peruskurssi (Helsingin aikuisopisto), kuvankäsittely Paint Shop Pro -ohjelmaa käyttäen 
(Helsingin työväenopisto) ja itseopiskeluna Ms Publisher -julkaisuohjelma. 
 
C) Lähetysseuran ulkomaanosaston perhetyötä 
− Olen toiminut ulkomaanosaston Perhetyön ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä on 
vuoden aikana kokoontunut seitsemän kertaa. Maaliskuussa järjestettiin ”Perhetyön päivä” 
Lähetysseuran Helsingin-toimistolla. Toukokuussa valmistui ”Suomen Lähetysseuran ul-
komaanosaston Perhetyö” –esite. 
− Heinäkuussa olimme vaimoni kanssa (kuten joka kesä alkaen 1995) yhtenä vetäjäpa-
rina Kalajoen opistolla Kansanlähetyksen yhdessä SLS:n kanssa järjestämällä avioliitto-
leirillä. Olimme toimittaneet kutsun tälle leirille kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen koti-
maahan palaaville läheteille. Meillä oli luento- ym. ohjelmavastuuta sekä oma lähettien 
pienryhmä. Leirillä oli 18 osallistuja- ja kuusi vetäjäparia. Leiriläisten joukossa oli yhteen-
sä viisi lähettipariskuntaa, 4-5 maasta, kahdesta eri lähetysjärjestöstä (SLS ja Fida).  
− Olemme saaneet tilaisuuksia levittää perhetyön näkyä myös lähetyskurssilaisille.  
Toukokuussa pidimme tietoiskun Kirkon Lähetystyön Keskuksen järjestämällä kaikkien 
lähetysten yhteisellä lähetyskurssiviikolla. Elokuussa kävimme samoin KLK:n järjestämäl-
lä ”Lähetyskurssi kakkosella” kertomassa perhetyöstä. 
− Olimme elokuussa yksinä vastuunkantajina Lähetysseuran perhetyön neuvottelu- ja 
koulutuspäivillä Järvenpäässä (yht. 34 osallistujaa). Mukana oli 20 lähettiä 10 eri työalu-
eelta: (SLS) Etiopia, Tansania, Botswana, Namibia, Israel, Taiwan, Venäjä; (SEKL) 
Etiopia, Egypti; (ELK) Bangladesh ja Japani. Mukana olivat myös etiopialaiset työtove-
rimme, rouva Aberash ja pastori Geneti. Nämä järjestyksessä jo viidennet perhetyön neu-
vottelupäivät olivat hyvä mahdollisuus pohtia yhdessä, mitä perhetyö lähetysten työalueil-
la on, mitä se voisi olla ja miten sitä voitaisiin edistää, miten työalueilla tehtävään perhe-
työhön voi kouluttautua, jne. 
− Perhetyön ohjausryhmässä sovitun vastuunjaon mukaisesti olemme vaimoni kanssa 
vastanneet (ja tulemme Etiopiassakin ollessamme vastaamaan) ”työalueilla tehtävän per-
hetyön kehittämiseen ja soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä”. Olemme vuoden mittaan 
pitäneet yhteisiä neuvotteluhetkiä eri työalueilla tehtävästä perhetyöstä sitä alkaneiden 
tai sitä suunnittelevien muutamien lähettitoveriemme kanssa (Namibian Hankelat, Bots-
wanan Haltiat, Taiwanin Heiskaset ym). 
 
D) Nimikkolähettinä lähettävissä seurakunnissa 
− ”Etiopian Palmuilla” on tällä hetkellä viisi nimikkoseurakuntaa: Karttula, Siilinjär-
vi, Kuopion Männistö, Suonenjoki ja Pieksämäki.  
− Iloitsemme erityisesti siitä, että kaikki nämä seurakunnat siunasivat meidät alkavalle 
uudelle työkaudellemme yhdessä etiopialaisen työparimme, rouva Aberashin ja pastori 
Genetin kanssa. Vierailimme elo-syyskuun taitteessa lähettävissä seurakunnissamme 
(Pieksämäki oli mukana Suonenjoella tapahtuneessa matkaan siunaamisessa) kaikki neljä. 
Se, että olimme yhdessä alttarin edessä siunattavina, oli silminnähtävä todistus siitä, että 
lähetystyö on lähettien ja paikallisten työtoverien yhteistyötä lähetyksen Herran palveluk-
sessa, nuoren kirkon tukemiseksi. 
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E) Perhetyön kouluttajan käsikirja 
Olemme vaimoni Anna-Kaarinan kanssa yhdessä kirjoittaneet Perhetyön kouluttajan käsi-
kirjan [Strengthening the Family – A Trainer’s Handbook for Family Ministry, Published 
in cooperation with Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) and Ethiopian Evange-
lical Church Mekane Yesus (EECMY).] 
Käytimme aineistoa Etiopiassa vuosia vähitellen kehittyvänä monistelaitoksena. Kulloisel-
lekin kouluttajakurssille monistettua aineistoa lisättiin ja kehiteltiin kurssi kurssilta, osal-
listujien palautteiden pohjalta muokaten. 
 
Käsikirjan saattaminen painokuntoon oli yllättävän suuri työ. Kirja tuli Suomessa painosta 
marraskuussa. Englanninkielinen käsikirja on tarkoitettu eri työalueilla nuorissa kirkoissa 
tehtävän avioliitto- ja perhetyön opetusmateriaaliksi. Kirjassa on 30 oppijaksoa avioliiton 
ja perheen elämän osa-alueilta ja lisäksi 15 raamattutuntia Raamatun pariskunnista.   

 
A) 2.  Työn vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointia 
 

Kotimaanjaksomme tavoitteena oli paitsi lepo ja palautuminen myös opiskelun ja harjoit-
telun kautta valmistautua tulevaan työjaksoon Etiopiassa. Nämä tavoitteet ovat varsin hy-
vin toteutuneet. Saimme olla (menneiden muutamien vuosien tiukkaa perhetyöputkea aja-
tellen) riittävän pitkän palautumisjakson Suomessa. Saimme kunnolla paneutua opiskelui-
hin, ”hajauttaen” meidän kahden opintosuuntia saaden työparina monia uusia valmiuksia 
perhetyön eri lohkojen kehittelyä varten.  
 
Tehty opiskelutyöni tulee hyödyttämään Mekane Yesus –kirkon perhetyötä ja kirkkoa laa-
jemmaltikin. Olen saanut paljon uusia vaikutteita ja näkökulmia, joita haluan ja voin välit-
tää työtovereille Etiopiassa.  

 
 
B) ETIOPIASSA JOULUKUUN LOPULTA ALKAEN 
 
 
B) 1.  Työn kuvaus Jos Jumala suo, palaamme Etiopiaan 28.12.2006 alkamaan kymmenettä työkauttamme. 

Asuinpaikkamme tulee edellisen työkauden tavoin olemaan Addis Abeba. Sijoituspaik-
kamme on Etiopian evankelisen Mekane Yesus –kirkon (EECMY) keskusvirastossa 
seurakuntatyön osastolla (Department for Mission and Theology, DMT) oleva perhe-
työn toimisto. Tulemme jatkossakin toimimaan työparina vaimoni Anna-Kaarina ja minä, 
yhdessä etiopialaisen työparimme, rouva Aberash Tolossan ja pastori Geneti Wayessan 
kanssa. Tehtävänämme on edelleen toimia Mekane Yesus -kirkon perhetyön (perhekas-
vatusohjelman) neuvonantajana.  Pastori Geneti ja vaimonsa ovat vastanneet koko oh-
jelmasta meidän ollessamme kotimaanjaksolla.  
 
Perhekasvatusohjelman Family Ministry - Family Life Education Program (FLEP) vuosi-
raportit vuosilta 2000-2005 (samoin kuin kuukausittaiset ystäväkirjeemme) ovat luettavis-
sa kotisivuillamme http://etiopian.palmu.st/  
 
 
EECMY:N PERHEKASVATUSOHJELMAN TYÖNÄKY:   
• vaikuttaa siihen, että kirkon jäsenten avioliitot ja perheet ovat entistä terveempiä ja 

onnellisempia;  
• rohkaista parisuhteissaan tyytyväisiä työntekijäpariskuntia levittämään hyvää sa-

nomaa elämänsä esimerkillä ja opetuksella,  
• parantaa kristillisen perhemallin vahvistumisen myötä tyttöjen ja naisten asemaa, 

sekä  
• osaltaan auttaa maan järkyttävässä Aids-tilanteessa korostamalla uskollisen parisuh-

teen merkitystä.  
 
Olemme myös osaltamme mukana perhetyön näyn levittämisessä Lähetysseuran muil-
lekin työalueille ja niiden kirkkoihin. 

 
 



Etiopianpalmukirje ”Addis Abeba 2006”  8 
 
B) 2. Miten Mekane Yesus -perhetyö toteuttaa SLS:n ulkomaisen työn ohjelmien tavoitteita? 
 

(1) Julistus- ja seurakuntatyön ohjelma 
Perhetyö Etiopiassa kuuluu seurakuntatyön osaston alaisuuteen. Perhetyö on mm. kirkon 
jäsenyyden laajentamista ja siihen tähtäävää koulutusta, kristillistä kasvatusta ja vastuu-
henkilöiden kouluttamista omaehtoiseen toimintaan. Kun avioliitot ja perheet voivat hy-
vin, vastuuhenkilöillä on mahdollisuus olla hyvänä esimerkkinä ihmissuhteissaan, myös 
avioliitollaan ja perhe-elämällään. 
 
(2)  Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma 
Perhetyöllä vaikutetaan merkittävästi mm. lasten ja naisten aseman paranemiseen yhteis-
kunnassa ja kirkossa. Naisten ja lasten asema kohentuu kristillisen perhe-elämän vahvis-
tumisen myötä. 
 
(3) Omaehtoisuuden kehittämisohjelma 
Perhetyössä on alusta alkaen pyritty toimintamalliin, missä seurakunta- ja rovastikuntata-
son toiminta ei ole sidoksissa ulkomaiseen rahoitukseen. Perhekasvatusohjelmassa pyri-
tään luomaan kestäviä, omaehtoisia rakenteita, joiden avulla voidaan ratkaisevasti vaikut-
taa kirkon työhön kaikilla sen tasoilla. 
 
(4) Rauhan ja sovinnon ohjelma 
Perhetyön eri työmuotoja hyväksi käyttäen perheiden ja pienyhteisöjen sisäinen sovinto 
vahvistuu. Tällöin voidaan todeta, että rauhantyön ja sovinnon siemen kylvetään kotona, 
avioliitossa ja perheessä! 
 
(5) HIV/AIDS-ohjelma  
Perhetyöllä vaikutetaan HIV/aidsin ennaltaehkäisyyn ja syiden tiedostamiseen. Perhetyös-
sä korostetaan uskollisen parisuhteen merkitystä aidsin leviämisen ehkäisemisessä. Nuoril-
le ikäluokille pyritään antamaan riittävän varhaisessa vaiheessa opetusta kristillisestä elä-
mänmallista. Täten voidaan todellisesti vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret välttyvät 
HIV-tartunnalta. 
 

Lopuksi Kristillinen perhetyö kantaa sisällään toivon kipinää. Perhetyön eräänä tavoitteena  
on auttaa kirkon vastuunkantajia elämään onnellisina avioliitoissaan ja perheissään. Näin 
he voivat antaa myös täysipainoisen panoksen työssään ja palvelutehtävissään. Näin per-
hetyö liittyy laajalti kirkon työn eri osa-alueisiin. On suurenmoista saada olla mukana tä-
män näyn toteuttamisessa ja levittämisessä!  

 
 

Vantaan Kaivokselassa 15. joulukuuta 2006 
 
 
Matti Palmu 

 
 
 


