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Tervetuloa perhetyön päiville kesällä 2013 ! 
 
Perhetyön päivät Suomen Lähetysseura järjestää Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät 

Lohjan Vivamossa elokuun alussa 6.-8.8.2013 (viikko 32, ti-to).  
 
SLS on järjestänyt Perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäiviä vuosittain elokuussa, alkaen 
vuodesta 2002, eli viime vuoden päivät olivat järjestyksessä yhdennettoista. Päiville on 
kutsuttu mukaan perhetyötä tekeviä tai sitä haluavia lähettejä, perheellisiä ja yksineläviä, 
eri lähetysjärjestöistä ja eri työalueilta (sekä lähetysten näistä asioista vastaavia työn-
tekijöitä Suomesta). Vaihdamme kokemuksia, pohdimme yhdessä perhetyön aloitta-
misen ja vahvistamisen mahdollisuuksia eri työyhteyksissä, ja tietysti virkistymme 
yhteydestä, yhteisestä tehtävästä, yhteisestä uskosta.  
 
”Perhetyöllä” tarkoitetaan tässä yhteydessä monenlaista toimintaa, ei vain avioliittoon 
ja parisuhteeseen suoranaisesti liittyvää työtä, vaan laajasti ymmärtäen erilaisia työ-
muotoja esim. terveydenhuollon, terveyskasvatuksen, HIV/aids -työn, opetustyön, 
seurakuntatyön eri lohkojen, diakonian, kummilapsityön, sosiaalisen työn, huumetyön 
ym. viitekehyksissä. Perhetyöstä puhuttaessa on hyvä muistaa sekin, että lähetyksen 
kohdemaissa ”perhe” usein tarkoittaa ns. sukuperhettä, johon kuuluvat myös isovan-
hemmat, sedät, tädit, serkut jne. 
 
Tämän vuoden päivillä yleisaiheena on ”Perhetyön palikat”. Tutustumme erilaisiin  
”palikoihin” (Parisuhteen palikat, Seurustelun palikat, Vanhemmuuden palikat,  
Isovanhemmuuden palikat) ensin Kataja ry:n toiminnanjohtaja Liisa Välilän  
ohjaamina. Sitten Taiwanin lähetit Heiskaset esittelevät palikoiden käyttöä  
työalueellaan. Palikoista etenemme sitten monenlaisiin muihin työvälineisiin,  
joita voimme hyödyntää perhetyössä. 
 

Perhetyön päivien ohjelmaluonnos löytyy seuraavan linkin avulla:  
 

http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Perhetyon_paivien_2013_ohjelma.pdf 
 
Terveiset nyt vielä Vantaalta, matkavalmisteluiden keskeltä. Helmi-maaliskuussa 
olemme, jos Jumala suo, perhetyön koulutus- ja konsultaatiomatkalla Nepalissa (ja 
vähän maaliskuun alussa myös Kylväjän työalueella Bangladeshissa). Etiopian työ-
jaksojemme päätyttyä (toukokuussa 2009) olemme tehneet 2010 alusta lukien Suomesta 
käsin näitä matkoja SLS:n eri työalueille. Viime vuonna vierailimme Israelissa, Tan-
saniassa ja Kambodzhassa. Tänä vuonna ohjelmissamme on Nepalin ja Bangladeshin 
lisäksi Kambodzha, Thaimaa, Israel/Palestiinalaisalueet sekä Tansania. 
 
Tapaamisiin kesällä! 
 
Iloa, voimia ja siunausta näihin aikoihinne toivottaen  

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
J.K. Jos olet Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivien lisäksi kiinnostunut avioliittoleiristä Kalajoen opistolla 
10-14.7. 2013 (keskiviikko-sunnuntai, omat ryhmät lähettipariskunnille), katso tästä kutsukirje ja ohjelma: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/kutsu_2013_avioliittoleirille.pdf 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Avioliittoleirin_ohjelma_2013.pdf 


