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Lähetysseuran perhetyön neuvottelu– ja koulutuspäivät  
pidettiin 2005 Lähetystalolla Helsingissä 

 
Yhteystiedot: 

 

Suomen Lähetysseura,  
Ulkomaanosasto / Perhetyö 
PL 154, 00141 HELSINKI 

Puhelin: (09) 12971 (keskus) 
Internet: www.mission.fi 

 
Kysy lisätietoja:  

 
* Lähettien kouluttautumisesta  

ulkomaanosaston perhetyön tehtäviin:  
Jarmo Kulonen, jarmo.kulonen@mission.fi  

(09) 1297 390 tai 050 443 3161  
 

* Työalueilla tehtävän perhetyön  
mahdollisuuksista ja sovelluksista: 

Anna-Kaarina ja Matti Palmu,  
etiopian@palmu.st tai  

matti.palmu@felm.org 040 581 7068 
 

* Tietoa erilaisista parisuhde- ja perhetyöhön  
liittyvistä kursseista ja koulutustapahtumista  
löydät myös Kataja - Kestävän parisuhteen  

kasvu ry:stä www.katajary.info tai  
Kirkon perheasiain yksiköstä (KP)  

www.evl.fi  
 

PERHETYÖN PUITTEET   

* Perhetyö on osa Suomen Lähetysseuran työn    
kokonaisuutta.   
 

*  Tässä tarkoitettu perhetyö on ulkomaanosas-
ton toimintaa, joka niveltyy osaston tavanomaiseen 
työhön.   
 

*  Muun työn tavoin perhetyön hallinnosta suhteessa 
työalueisiin vastaavat aluekoordinaattorit toimien 
yhdessä yhdyssihteerien ja yhteistyökirkkojen kanssa.   
 

*  Ulkomaanosaston johtaja on nimittänyt perhetyön 
suunnittelu– ja seurantavastuuta varten perhetyön oh-
jausryhmän.  
 

Perhetyön ohjausryhmä jakaa tarpeen mukaan tehtäviä 
asettaen erikseen vastuuhenkilöitä työalueilla tehtävän 
perhetyön kehittämiseksi ja soveltamiseksi sekä Suo-
messa tapahtuvan koulutuksen järjestämiseksi. 
 
Perhetyön ohjausryhmän jäsenet 2006-2007: 
 

Jarmo Kulonen pj., Janne Hassinen, Erkki Helminen, 
Kirsti Ijäs, Raila Mantere, Minna Peltola, Anna-
Kaarina Palmu, sekä Matti Palmu, sihteeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perhetyön kurssi Keltossa, Venäjän työalueella 
 

                
   Teksti: Perhetyön ohjausryhmä, toukokuu 2006 
   Kuvat ja taitto:  Matti Palmu (Päivitetty 12-2006) 



TAUSTAA   
 

Lähetysseuran työalueilla on tehty perhetyötä eri muo-
doissaan alusta alkaen käyttämättä ’perhetyö’-nimeä. 
"Kysymys lähetystyöstä avioliiton uudistajana ei sinänsä 
ole uusi, vaan yhtä vanha kuin itse työkin". (Teinonen, 
Lähetystyö avioliiton uudistajana Ambomaalla, 1949).  
 

Monet lähetit, perheelliset ja perheettömät, ovat läpi vuo-
sien eri työalueilla eri tavoin toimineet avioliittojen ja 
perheiden hyväksi. Niinpä ’perhetyö’ voi tarkoittaa 
monenlaista toimintaa esimerkiksi terveydenhuollon, 
terveyskasvatuksen, HIV/aids –työn, opetustyön, seura-
kuntatyön eri lohkojen, diakonian, kummilapsityön, sosi-
aalisen työn, huumetyön ym. viitekehyksissä.  
 
Lähetyskurssilla on jo pitkään käsitelty perheen kysy-
myksiä. Kurssille pyrittäessä niitä on työstetty sukupuun 
avulla. - Lähettien avioliittoleirejä järjestettiin 1988-
1997 Kirsti Ijäksen toimesta. 1998 lähtien lähettejä on 
vuosittain kutsuttu mukaan lähetysjärjestöjen yhdessä 
järjestämille avioliittoleireille. - 1990-luvulla järjestettiin 
myös ns. Naislähettien päiviä (yksineläville) läheteille. 
 
Lähetysseurassa järjestettiin 2001 Perhe- ja avioliittotyön 
neuvottelupäivä. Siitä saivat alkunsa Perhetyön neuvot-
telu- ja koulutuspäivät ja Perhetyön ohjausryhmä. 
 
Perhetyön eri muotoja edustavat mm. Hongkong (Ethel 
Witting), Venäjä (mm. Ijäksien perheseminaarit), Bots-
wana (Theraplay) ja Namibia (uusia suunnitelmia 2006).  
Merkittävä uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 
2000 Anna-Kaarina ja Matti Palmun aloittaessa Etiopian 
Mekane Yesus –kirkon ’Perhekasvatusohjelman’. 

PERHETYÖN TARKOITUS 
 

Lähetysseura on koko olemassaolonsa ajan työskennellyt  
perheiden keskuudessa ja niiden hyväksi. Perhetyön paino-
tukset ovat vaihdelleet eri aikakausina. Viime vuosina tarve 
tehdä perhe-, avioliitto- ja parisuhdetyötä on entisestään 
korostunut arvopohjan rakoillessa ja perheiden eheyden 
heiketessä. Ilmiö on maailmanlaajuinen.   
 

HIV/aids -pandemia varjostaa ihmiskuntaa ja on kasvava 
haaste myös lähetystyölle. Yhteiskuntaan ja arvopohjaan 
liittyvät muutokset luovat paineita perhe-elämälle. Tämä 
koskee niitä ihmisiä ja perheitä, joita tavoitamme lähetys-
työssä, mutta toki myös lähettämiämme työntekijöitä.  
 

Ulkomaisen työn ohjelmapohjaisuus avaa uusia mahdolli-
suuksia myös perhetyön kehittymiselle.  
 
 

Perhetyön tarkoituksena on  
- yhteistyökirkkojemme   tavoin  Raamattuun tukeutuen -  
 

1 - Lähetystyöntekijöiden omassa elämässä tarjota mah-
dollisuuksia vahvistaa omaa avioliittoa ja perhe-elämää    
ja / tai asemaa suhteessa omaan sukuun / ihmissuhteisiin. 
 

2 - Lähetyksen eri työalueilla tukea perhetyön näyn 
vahvistumista yhteistyökirkoissa.  
- Lähetystyössä eletään paikallisten kirkkojen toimintaym-
päristössä ja kulttuuritaustassa. Evankeliumin eteenpäin-
viemisen perusajatukseen - ja Suomen Lähetysseuran työnä-
kyyn - sisältyy se, että evankeliumi eheyttää, parantaa ja 
muuttaa ihmistä ja paikallista kulttuuria. - Lähetysseura 
pyrkii innostamaan ja kouluttamaan lähettejä perhetyöhön 
ja tukemaan yhteistyökirkkoja kansallisten työntekijöiden 
kouluttamisessa siihen.  
 

3 - Luoda yhteyksiä perhetyön edistämiseksi,  hyödyntä-
en verkostoitumisen avulla jo olemassa olevia rakenteita. 

PERHETYÖN TAVOITTEET 
 

Perhetyössä toimitaan kolmella tasolla, joita kaikkia 
pyritään edistämään ja kehittämään samanaikaisesti: 
 
* Lähetystyöntekijällä on mahdollisuus omaan myöntei-
seen kokemukseen siitä, että perhe-elämän / ihmissuhtei-
den laatua voi ja kannattaa parantaa.   
 
* Lähetystyöntekijä tekee ja edistää perhetyötä työalu-
eellaan.   
 
* Paikallinen kirkko mieltää  perhetyön omaksi työkseen 
ottaen sen ohjelmaansa. 
 
 
Perhetyön tavoitteena on  
 
1 - Lähetystyöntekijöiden omassa elämässä 
*  auttaa lähettejä voimaan ihmissuhteissaan hyvin, 
myös avioliitossa ja perheenä;   
*  herättää lähettien kiinnostusta perhetyöhön;   
*  järjestää läheteille perhetyöhön liittyvää koulutusta 
niin henkilökohtaista elämää kuin työalueilla tehtävää 
työtä varten. 
 
2 - Yhteistyökirkoissa vaikuttaa siihen, että  
*  perhetyö on oleellinen osa kirkon työtä ja opetusta;  
*  avioliitot ja perheet voivat hyvin;   
*  vastuuhenkilöt ovat hyvänä esimerkkinä ihmissuhteis-
saan, myös avioliitollaan ja perhe-elämällään; 
*  perhetyöhön löytyy avainhenkilöitä, jotka koulutetaan 
kouluttamaan muita;   
*  ymmärretään perhetyön ja uskollisen parisuhteen ko-
rostamisen merkitys aidsin leviämisen ehkäisemisessä;   
*  naisten ja lasten asema kohentuu kristillisen perhe-
elämän vahvistumisen myötä; 
*  rauhantyön ja sovinnon siemen kylvetään kotona, 
avioliitossa ja perheessä! 
 
3 - Yhdistää voimia perhetyön vahvistamiseksi ver-
kostoitumalla kotimaassa ja kansainvälisesti.  


