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Tervetuloa avioliittoleirille kesällä 2013 ! 
 
Avioliittoleiri  Lähetysseura järjesti 1988–97 avioliittoleirejä läheteille Kirsti Ijäksen aloitteesta.1998 

alkaen me Etiopianpalmut olemme koettaneet huolehtia siitä, että läheteille edelleen 
tarjotaan avioliittoleirejä. Olemme olleet asiassa yhteydenpitäjinä eri lähetysjärjestöjen 
ja tahojen suuntiin. Nyt taas kutsumme eri järjestöjen lähettejä kaikille avoimelle avio-
liittoleirille. Viime vuoden vastaavalla leirillä oli mukana neljä lähettipariskun-
taa/perhettä Kansanlähetyksen ja Lähetysseuran työalueilta Etiopiasta, Hongkongista, 
Keski-Aasiasta ja Virosta.   
 
Kansanlähetys ja Lähetysseura järjestävät avioliittoleirin Kalajoen opistolla 10-14.7. 
2013 (keskiviikko-sunnuntai). Leiri on suunniteltu "tavallisille pariskunnille", mutta 
omissa ryhmissään lähettiparit voivat käsitellä lähettien avioliiton erityiskysymyksiä. 
 
Leireistä vastaa työryhmä, johon kuuluvat lähettijäseninä Lähetysseuran namibianlä-
hetit Hankelat ja botswananlähetit Haltiat. Me Palmut olemme leirillä mukana vain 
parina päivänä (luennoitsijoina ja jokusessa muussa ohjelmavastuussa), mutta vas-
taamme muun muassa yhteydestä lähetysjärjestöihin ja leirin lähettiryhmäasioista.  

 
Miksi avioliittoleirille? 1. Avioliiton pääomaa kannattaa hoitaa. 2. Avioliittoleiri(e)n perustavoite on  

parisuhteen myönteisten asioiden vahvistaminen. Jos "menee hyvin", kannattaa pyrkiä 
vahvistamaan sitä hyvää! 3. Parisuhteen onni ja yksilönä kasvaminen kulkevat käsi 
kädessä. 4. Lapset tarvitsevat kotia - vanhempiaan. "Vanhempien hyvä suhde on lasten 
paras koti." 5. Avioliittoleiri on myös lomaa koko perheelle - täysihoitoa! 

    
Lapsille on oma leirinsä, ei vain "hoitoa". – Kannattaa ilmoittautua (lähetit meille) 
AJOISSA! Läheteille on maksimissaan kaksi ryhmää (á kolme paria), mutta lähettejä 
voi toki tulla myös muihin kuin varsinaisiin lähettiryhmiin.  
– Kerromme mielellämme lisää sähköpostitse.  
 
Itse kukin lähetti hoitaa leiriä koskevan muun yhteydenpidon (lähetysjärjestön mah-
dollinen taloudellinen tuki, tms.) oman järjestönsä kanssa.  
 
Avioliittoleirin ohjelmaluonnos löytyy seuraavan linkin avulla:  
 

http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Avioliittoleirin_ohjelma_2013.pdf 
 
Terveiset nyt vielä Vantaalta. Helmi-maaliskuussa olemme jHs perhetyön koulutus- ja 
konsultaatiomatkalla Nepalissa ja vähän maaliskuun alussa myös Bangladeshissa. 
Etiopian-työjaksomme päätyttyä (toukokuussa 2009) olemme tehneet 2010 alkaen 
Suomesta käsin näitä matkoja SLS:n eri työalueille. Viime vuonna kävimme Israelissa, 
Tansaniassa ja Kambodzhassa. Tänä vuonna ohjelmissamme on Nepalin ja Bangla-
deshin lisäksi Kambodzha, Thaimaa, Israel ja Palestiinalaisalueet sekä Tansania. 
 
Iloa, voimia ja siunausta näihin aikoihinne toivottaen  

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
J.K. Jos olet avioliittoleirin lisäksi kiinnostunut myös Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivistä Lohjan Vivamossa 
6.-8.8.2013 (ti – to) katso tästä kutsukirje ja ohjelma:  
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/kutsu_2013_perhetyon_paiville.pdf 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Perhetyon_paivien_2013_ohjelma.pdf 


