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EECMY-perhekasvatusohjelman työryhmä kesään 2009 asti 

PERHETYÖ TUO TOIVOA! 
 

Kristillinen perhetyö aidsin runtelemassa Afrikassa 
kantaa sisällään toivon kipinää. Kasvatustyö on aina 
hidasta, mutta se kannattaa. Kirkkojen on hyvä myös 
jakaa kokemuksiaan ja soveltaa toinen toisensa löytöjä 
ja työmenetelmiä omaan elämäänsä ja työhönsä. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harjoitustunti meneillään  perhetyön kouluttajien jatkokurssilla 

 
Mekane Yesus -kirkon perhetyön (perhekasvatus-
ohjelman) tavoitteena on auttaa kirkon vastuunkan-
tajia elämään onnellisina avioliitoissaan ja perheis-
sään. Näin he voivat antaa myös täysipainoisen panok-
sen työssään ja palvelutehtävissään. 
 

Etiopialaisen kirkon perhekasvatusohjelma pyrkii 
siihen, että avioliitto- ja perheopetus ja muu tuki 
olisi itsestään selvä ja välttämätön osa toimintaa 
kirkon työn kaikilla tasoilla. Tämä voisi olla tavoite 
muuallakin? 
 
SINUN TUKEASI TARVITAAN 
 
Perhekasvatusohjelma on Mekane Yesus –kirkossa mel-
ko uusi työmuoto. Kaikenlainen tuki on tarpeen. Rukoi-
le tämän työn puolesta! Tarjoa apuasi eri tavoin, mah-
dollisuuksiesi mukaan myös taloudellisesti 
(lähetysjärjestön yhteystiedot ohessa). Yhdessä voimme  
palvella Herraa, myös perhekasvatustyössä! 
 

(Päivitetty 9 / 2009 )  

 



TAUSTAA   
 

Etiopian Mekane Yesus -kirkko (EECMY) on nopeasti 
kasvava afrikkalainen kirkko. Jäsenluku on noussut kir-
kon syntyajan (1959) 20.000:sta vuoden 2008 noin   vii-
teen miljoonaan kirkon 50-vuotisjuhlavuoteen tullessa. 
Kirkko on voimakkaasti panostanut evankeliointiin, uusi-
en ihmisten tavoittamiseen. Haasteeksi on noussut se, että 
kasvun aikanakin tulisi panostaa myös jo olevan jäsen-
kunnan  hoitoon eri tavoin. - Avioliittojen ja perheiden 
hyvinvoinnin edistäminen on alue, joka on selkeästi jää-
nyt vähälle huomiolle menneinä vuosina.  
 

KIRKON PERHETYÖ KASVAA 
 

 Mekane Yesus –kirkko aloitti vuonna 2000 perhetyön 
ohjelman, joka nykyisin on osa keskusviraston seurakun-
tatyön osastoa (Department for Mission and Theology, 
DMT). Perhetyön viisi päähaaraa ovat: 1) Nuorten 
ikäluokkien seurustelu– ja avioliitto-opetus; 2) Aviopari-
en opettaminen; 3) Erilaisten kohderyhmien avioliitto– ja  
perheopetus, 4) Avioliitto– ja perheneuvonta sekä 5) Per-
hetyön kouluttajien koulutus..  
 

Keskusviraston perhetyön toimistolla palvelevat pappis-
pariskunta Kes Geneti Wayessa ja rouva Aberash Tolos-
sa. Kes Geneti vastaa  koko kirkon perhetyöstä. Suomen 
Lähetysseura antoi vuosina 2000-2009 ohjelman kehittä-
jiksi perhetyön kouluttajat Anna-Kaarina ja Matti Pal-
mun. SLS on myös rahoittanut ohjelman vuosittaisella 
noin 10-17.000 euron määrärahalla. - Nuorten ikäluokki-
en perheopetuslohkosta vastaavat kirkon läntisten hiippa-
kuntien alueella Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen 
(SEKL) lähetit Helena ja Tapio Räisänen.  
 
PERUSTA, TAVOITTEET,  PÄÄMÄÄRÄT 
 

EECMY –kirkon perhetyö lähtee Raamatun perustalta. 
 

Perhekasvatusohjelman tavoitteita ovat mm.:  
• herättää vastuuhenkilöt näkemään perhetyön tarve,  
• kouluttaa kirkon työntekijöitä perhetyöhön,  
• järjestää vastuunkantajille avioliittokursseja yms.,  
• vahvistaa avioliitto– ja perheneuvonnan rakenteita, 
• kerätä ja luoda perhetyön aineistoa. 

Ohjelman päämääränä on kouluttaa mahdollisimman 
monia etiopialaisia pariskuntia, jotka voivat muiden teh-
täviensä ohella tehdä myös avioliitto- ja perhetyötä.  
 
TOIMINTA-ALUEENA KOKO KIRKKO 
 

Ohjelman toiminta-alueena ovat kirkon 21 hiippakuntaa 
(ja uudet työalueet), 4 teologista seminaaria ja yli 30 raa-
mattukoulua. Kohderyhmiä ovat kirkollisten tahojen 
ohella myös yläasteet ja lukiot. Työn laajentamisen avain-
haaste on paikallisten kouluttajien kouluttaminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opetusharjoittelutilanne perhetyön kouluttajakurssilla  

 
Alkuvuosina perhekasvatusohjelma järjesti ainakin  yhden  
avioliiton peruskurssin kaikissa hiippakuntayksiköissä. 
Kaikkien teologisten seminaarien opiskelijoille järjestetään 
kerran heidän opiskeluaikanaan perhetyön kurssi.  
 
Perhetyön kouluttajakurssien kautta saadaan perus– eli 
seurakuntatason perhetyön opettajiksi paikallisia pariskun-
tia. Kesään 2009 mennessä 20 kurssin yhteenlaskettu osan-
ottajamäärä oli noin 500 henkilöä. He opettavat myös ro-
vastikunta- ja seurakuntatasoilla, ja kunkin alueen paikalli-
sella kielellä. 2008-2009 koulutettiin kuhunkin hiippakun-
taan kouluttajakurssien pitäjät, jotta päästään tavoitteeseen: 
ainakin yksi perhetyön kouluttaja kutakin 10 seurakuntaa 
kohti. Näin laskien kouluttajia tarvitaan yli 900. - Perheneu-
vojien ja nuorten perheopetuksesta vastaavien kouluttami-
nen ovat myös alkanut vuonna 2008. 

PERHEKASVATUSOHJELMAN TYÖNÄKY:   
 
• rakentaa tervettä seurakuntaa ja yhteiskuntaa 

rakentamalla tervettä avioliittoa ja perhettä; 
• rohkaista parisuhteissaan tyytyväisiä  työntekijä-

pariskuntia levittämään hyvää sanomaa elämänsä 
esimerkillä ja opetuksella,  

• parantaa kristillisen perhemallin vahvistumisen 
myötä tyttöjen ja naisten asemaa, sekä  

• osaltaan auttaa maan järkyttävässä AIDS-tilan-
teessa korostamalla uskollisen parisuhteen ja 
kristillisen perhe-elämän merkitystä.  

• raamatullisen perheopetuksen myötä vaikuttaa 
nuorten seksuaalikäyttäytymiseen: pidättäytymi-
nen avioliittoon asti ja liitossa uskollisuus yhdelle 
puolisolle 

• vahvistaa seurakuntien perheneuvontavalmiuksia. 
 
MITÄ ON ”PERHETYÖ”?     
 

Etiopialaisessa  yhteisössä on tavallista ajatella, että jo-
kainen jossain vaiheessa menee naimisiin, ajatus yk-
sinelävästä aikuisesta on vieras. Niinpä perhetyön katso-
taan aina liittyvän jollakin tavalla avioliittoon. Etiopias-
sa, kuten paljolti muutenkin Afrikassa, ”perhe” tarkoit-
taa sukuperhettä, ydinperhettä laajempaa yhteisöä.  
 
Avioliitto- ja perheopetusta tarvitaan monille kohde-
ryhmille: Nuoret, kihlaparit, kaikenikäiset pariskunnat, 
vanhemmat ja  isovanhemmat - monet jo leskiä - sekä 
ns. sinkkujen kasvava joukko. Kohderyhmiä ovat myös 
erilaiset opetus-, kasvatus- ja terveydenhuoltotyössä 
olevat työntekijät, muuallakin kuin kirkon piirissä.  
 
”Perhetyö” käsitteenä merkitsee varsin laajaa aluetta 
kirkon työn kokonaisuudessa. Se on ennakoivaa, vahvis-
tavaa opetusta erilaisille kohderyhmille, mutta se on 
myös korjaavaa kriisityötä niin nuorten kuin aikuisten-
kin parissa.  
 

Suomen kielellä tätä afrikkalaisen nuoren kirkon perhe-
työtä sopivat hyvin kuvaamaan nimikkeet 
”Perhekasvatustyö” tai ”Avioliitto- ja perhetyö”.  


