
Suomen Lähetysseura, Ulkomaanosasto VUOSIRAPORTTI 2012 
Perhekasvatustyön tukiohjelma  
 

– Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 
Taustaa ”Perhekasvatustyön tukiohjelma 2010–2014” on hanke, joka ilman maantie- 

teellistä rajausta ohjelmapohjaisena kohdistuu sellaisiin maihin, joissa Suo-
men Lähetysseuralla on yhteistyökumppaneita. Hanke kannustaa yhteistyö-
kumppaneita ottamaan perhenäkökulma huomioon kaikessa toiminnassaan, ja 
tukee yhteistyökumppaneita niiden kouluttaessa vastuuhenkilöitä perhetyöhön.  
 
Pilottivuoden 2010 ajan hanke oli 60-prosenttisesti kehitysyhteistyöhanke. 
2011 hankkeeseen saatiin vielä vähän tukea toimintakuluihin KYT-varoista. 
2012 alkaen hanke on ollut kokonaan seurakuntarahoitteinen. – Hanke suunni-
teltiin alun alkaen nelivuotiseksi, mutta vuoden 2012 alussa päätettiin, että se 
pitenee viisivuotiseksi, eli kokonaisajaksi tulee näin 2010–2014. 
 
Perhetyön kouluttajien Anna-Kaarina ja Matti Palmun konsultaatiomatkojen 
kohdemaat 2010-11 olivat Etiopia, Venäjä, Thaimaa (2x), Nepal (2x), Israel, 
(Hongkong ja) Taiwan, Kambodzha sekä Singapore. Lisäksi Marja ja Jussi 
Hankela tekivät koulutusmatkan Namibiaan syksyllä 2011. 
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Kolmannen toimintavuoden kohdemaat olivat 1) Israel (neljä viikkoa), 2) Tansania 
(3½ viikkoa), 3) Etiopia (1½ viikkoa) ja 4) Kambodzha (3½ viikkoa). Ulkomaan 
matkapäiviä kertyi yhteensä 91 (ed. vuosina 127+103), kotimaassa lisäksi 23 päivää 
(ed. v. 23+27). Koko vuoden aikana oli (yhteisiä) 114 matkapäivää (ed. v. 150+ 
130). Lisäksi Anna-Kaarinalla oli vuoden aikana 18 opiskelu-matkapäivää. 
 

A) Neljä työmatkaa ulkomaille 2011; Arviointia perhetyön tilanteesta SLS:n näillä työalueilla 
 
1) Israel  Teimme nyt toisen koulutusmatkamme Israeliin ja Palestiinalaisalueille. 
7.2.–7.3.2012 Useissa tilanteissa olimme yhdessä israelilaisen yhteistyökumppanimme, Machaseh  

-järjestön johtajan Lena Levinin kanssa, palestiinalaisohjelmissa Riitta Luumen, Bet-
lehemissä Diar Consortium ”Young Families” -ohjelman johtajan Raida Mansourin 
kanssa. Etiopialaisten kanssa yhteistyö toimi parhaiten Natanian pastori Rivka Ayeli-
nen kanssa. Paljon olimme myös kahden; paikallisissa järjestelyissä oli ongelmia. 
 
Lähetysseuran strategiassa korostetaan, että Seura toimii ”vähemmistöjen oikeuksien 
turvaamiseksi”. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla perhetyö on edistämässä noilla alu-
eilla syrjäytyneiden tai syrjittyjen aseman kohentumista.  
 
Perhetyön kaikki kolme kohderyhmää ovat Israelissa ja Palestiinalaisalueilla syr-
jittyjä vähemmistöryhmiä: 1) Etiopialaiset, 2) Messiaaniset juutalaiset, ja 3) Pa-
lestiinalaiset kristityt. Kaikki nuo ympäristössään pienet vähemmistöryhmät ovat, 
joskin kukin eri syistä, syrjittyjä ja sorrettuja. Kaikkien mainittujen vaikea elämänti-
lanne on myös väistämättä johtanut ja yhä johtaa eritasoisiin ongelmiin parisuhteissa 
ja perheissä. Näiden ryhmien parissa toimittaessa voidaan erinomaisen selkeästi näh-
dä, miten (SLS:n perhetyön tavoitteita lainaten) ”naisten ja lasten asema kohentuu 
kristillisen perhe-elämän vahvistumisen myötä”, ja ”rauhantyön ja sovinnon siemen 
kylvetään kotona, avioliitossa ja perheessä!”. Perhetyön mainittujen ryhmien parissa 
tulee väistämättä olla kulloisenkin kansanryhmän ja kulttuurin ”näköistä”. Muotojen 
tulee olla erilaisia, mutta tarve on jokaisen kohdalla perin selvä. 
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Etiopialaisten seurakuntien toiminta- ja hallintokulttuuri on monimutkainen vyyhti. 
Perhekuvioissa on paljon vahvistettavaa ja korjattavaakin. Toiveena on, että koulutta-
jakursseja voitaisiin jatkaa 2013. - Messiaanisten pastorien suhtautuminen yleisesti 
perhetyöstä opettamisen asiaan oli kyllä ystävällinen, mutta epävarmaa on, päästäänkö 
asiassa koulutusyhteistyöhön. Jos sellaista joskus tulee, se jää Lena Levinin varaan. 
Hänen verkostonsa on yllättävän laaja. - Palestiinalaiskristittyjen taholla kohtasim-
me aivan riemastuttavan avointa  asennetta. Taybeh’issä, ”koko Palestiinan ainoassa 
sataprosenttisesti kristittyjen asuttamassa kylässä” vastaanotto oli ylenpalttinen. 
- Avoin kysymys on perhetyön mahdollisuus Israelin arabikristittyjen parissa, esim. 
Haifassa. Machaseh-järjestö on valmis yhteistyöhön kaikkien mainittujen kanssa.  
 
Piispan johtaman luterilaisen kirkon (ELCJHL) suhtautuminen perhetyöhön jäi täy-
deksi kysymysmerkiksi. Diar Consortium (joka oikeasti tarttui toimeen) on Betlehe-
missä mainitun kirkon yhteydessä, mutta itsenäisenä  toimijana. Diarin toiminta Pales-
tiinalaisalueilla ainakin ”Young Families” -ohjelman osalta on hyvin ekumeenista.  
 
Lena Levin pyrkii siihen, että tekemämme Perhetyön kouluttajan käsikirja käänne-
tään sekä hepreaksi että arabiaksi. Hän on aineistoa käyttänyt ja katsoo sen soveltuvan 
käytettäväksi Israelissa. Hepreankielinen käännös on nyt Casparin hoidettavana, SLS 
on työn jo maksanut. Arabiankielisen käännöksen asiaa pohdittiin neuvottelussamme 
Casparilla. Sitä voisi käyttää sekä Palestiinalaisalueilla että Israelin arabikristittyjen 
parissa; Lena Levin kertoi, että tarvetta olisi myös raamattukoululla Egyptissä.  
 

2) Tansania Tämä oli ensimmäinen koulutusmatkamme Tansaniaan. Lähes kaikissa ohjelmissa 
10.4.-5.5.2012 olimme yhdessä Tansanian ev. lut kirkon (ELCT) Pastori Anthony ja Mama Esther 

Kipangulan kanssa. 
 
Perhetyötä ei ELCT-kirkossa paljoa ole. Pastori Kipangulan (Tumaini-yliopiston) 
Changing Cultures –projektin alue on Iringan ja Eteläisen hiippakunnan alueella, 
mutta projektin linkit hiippakuntiin ja alemmille tasoille ovat melko heikot. Sen 
seurauksena tämänvuotisten kouluttajakurssien opiskelijavalinnat olivat meidän näkö-
kulmastamme hiukan ongelmallisia: mukana oli hyvin vähän ”avainhenkilöitä”. 
 
Peruskurssien (Morogoro ja Iringa) palaute oli hyvin myönteistä. Perhetyön hank-
keen päätavoitteitahan on kouluttajakurssien järjestäminen, mutta työn käynnis-
tämiseksi olemme eri maissa joutuneet pitämään myös peruskursseja. Tansaniassa Ki-
pangulat ovat jo pitäneet parikymmentä ”avioliittoseminaaria”. - Pastori Kipangula on 
kääntänyt (tai käännättänyt) Kouluttajan käsikirjamme swahiliksi. Käännös tarkis-
tettiin Tumaini-yliopistolla ja kirja painettiin joulukuussa 2012. 
 
Pitkällä juoksulla ihanne on se, että kullakin työalueella olisi paikallinen vastuun-
kantaja huolehtimassa perhetyöstä. Pastori Kipangulassa olisi erinomainen mahdol-
lisuus tällaiseksi henkilöksi ELCT-Tansanian kohdalla. Miten asia voisi käytännössä 
isossa, itsenäisten hiippakuntien kirkossa toteutua, on oma haasteensa. Mutta ajatellen 
kuuden miljoonan väkipohjaa, kohta yli 20 hiippakunnan kirkkoa, voi varmuudella sa-
noa, että perhetyössä olisi kokoaikaista työtä enemmällekin kuin yhdelle pariskunnal-
le. Tällainen mahdollisuus olisi hyvä ottaa jo nyt mukaan lähivuosien budjettikaavai-
luja tehtäessä. Voisiko löytyä rahoitus perhetyöstä vastaavalle paikalliselle pariskun-
nalle esim. vuodesta 2014 tai viimeistään 2015 alkaen? 
 
Myös Mwanzan suunnalla toivottaisiin perhetyön koulutusta. Jos perhetyö siellä pää-
sisi alkuun, kyseessä olisi jo neljäs ELCT-hiippakunta näissä perhetyön kuvioissa. 
Olisi mielekästä järjestää neuvonpito myös ELCT-keskusviraston kanssa, jotta perhe-
työn asia tulisi kirkossa laajemminkin tutuksi. - Tiedossa on, että SLS:n taloustilanne 
on vaikea. Kysymys nyt on, katsotaanko perhetyö Tansanian kohdalla sellaiseksi 
uudeksi tulevaisuuden työmuodoksi, että sille voitaisiin löytää lisärahoitusta.  
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3) Etiopia Tansanian-matkalta palatessamme poikkesimme lyhyesti myös Etiopiassa. Edellisen 
6.-15.5.2012 työmatkamme teimme sinne 2010. Kotimme oli Etiopiassa 1974–2009 -välillä. 

 
Etiopian evankelinen kirkko (EECMY) esitti 2009 SLS:lle pyynnön lähettää meidät 
vielä koulutusmatkoille parina seuraavana vuonna. Näin tapahtui 2010, mutta myö-
hemmät koulutusmatkat sinne eivät eri syistä ole toteutuneet.  
 
Vuonna 2010 teimme EECMY-DMT:n (seurakuntatyön osaston) johtajan, pastori Yo-
nas Yigezun toimeksiannosta kirkon perhetyön viisivuotissuunnitelman (Strategic 
Plan for EECMY Family Ministry 2011-2015). Nyt oli mielekästä pohtia yhdessä kir-
kon perhetyöstä vastaavien kanssa, miten strategian toteuttaminen on edennyt. 
 
Pastori Geneti Wayessa johtaa Family Ministry –työtä yhdessä vaimonsa Aberash 
Tolessan kanssa. EECMY -perhetyössä on vuosien 2002-2011 aikana järjestetty 
kaikkiaan 34 perhetyön kouluttajakurssia (Training of Trainers for Family Minist-
ry). Koulutettuja on kaikkiaan noin 1200 henkilöä. Kirkon tavoitteena on saada 
perhetyön kouluttaja jokaiseen seurakuntaan ja saarnapaikkaan (yht. noin 10.000). 
 
Perhetyön toimiston tähänastisten tehtävien siirto hiippakunnille ei ole toteutunut 
siinä määrin kuin 2010-vuoden strategiapaperissa tavoitteeksi asetettiin.  
Lähetysseura on vuodesta 2000 alkaen rahoittanut EECMY-perhetyötä. Seuralta tule-
van vuosiavustus kattaa tätä nykyä lähinnä vain Genetin pariskunnan palkkakulut. 
Näin ollen uusiin avauksiin tarvittaisiin uusia tulonlähteitä, ja niitä ei ikuisessa rahapu-
lassa olevilta hiippakunnilta hevillä löydy.  
 
Tapasimme varsin monia EECMY-kirkon vastuuhenkilöitä ja työtovereita, mm. kir-
konjohtajan, Rev. Dr. Wakseyoum Idosan, kirkon pääsihteerin, Rev. Dr. Berhanu Of-
ga’an ja kirkon apulaispääsihteerin, Ato Paulus Shunen. Kävimme monia keskusteluja  
pastori Genetin ja rouva Aberashin sekä kirkon perhetyön työryhmään kuuluvien 
SEKL-lähettien Helena ja Tapio Räisäsen kanssa.  
 
Mekane Yesus –kirkon seurakuntatyön osaston (DMT) johtajan, past. Yonas Yigezun 
kanssa kävimme erittäin hyvän, avoimen keskustelun Lähetysseuran tähänastisesta ja 
mahdollisesta tulevasta roolista kirkon perhetyön tukijana. Pastori Yonas oli aikanaan 
esimiehemme, joka hyvin tietää perhetyön vaiheet ja niiden taustat.  
 
Niin perhetyön johtaja kuin osastonjohtajakin toivat esille sen, että kirkko toivoo 
edelleen saavansa SLS:n tukea. 5-vuotisstrategiassa hahmoteltua ylimmän tason 
perhetyö-koulutusta kirkko ei ole kyennyt saamaan alkuun, koska se olisi tarvinnut 
siihen tietotaito-tukea ja suoranaista koulutustukeakin. - Palmujen tekemän perhetyön 
Osallistujan kirjan amharankielinen ensipainos on loppunut, eikä varoja ole löytynyt 
uusintapainokseen. – Vuosien odotuksen jälkeen tänä vuonna kirkko painatti sekä per-
hetyön Käsikirjan ja Osallistujan kirjan oromon kielellä. - Räisästen kirjoittama Käsi-
kirja (nuorten opettamiseen seurustelu- ja avioliitto-asioissa) on juuri valmistumassa. 
 

4) Kambodzha Matka oli Anna-Kaarinalle ensivierailu, Matille toinen vierailu Kambodzhaan. 
16.8. -8.9.2012 Lähetysseura on aiemmin ollut Kambodzhan-työssä mukana lähinnä kehitysyhteistyö- 

tä tekevän ICC -järjestön työyhteydessä. Nyttemmin Seura on pyrkinyt aktiivisesti tu-
kemaan myös seurakuntatyötä maassa. FELM on mukana Mekong Mission Forumissa 
ja sitä kautta Cambodia Cooperation (MMF-CC) -yhteistyössä. – Etsittäessä mahdolli-
suuksia seurakuntatyöhön Kambodzhassa perhetyö on varsin luonteva – ja selkeästi 
myös tarpeellinen – uusi päänavaus seurakunnalliseen työhön. 
 
Matti Palmu teki viikon mittaisen tunnustelumatkan Kambodzhaan syyskuussa 2011. 
Silloin todettiin, että ICC:n projekteissa on joitakin perhetyön elementtejä, mutta mis-
sään projektissa ei ole ollut suoranaisesti avioliittoa, parisuhdetta ja sitä kautta perhettä 
ja sukuperhettä vahvistavaa työtä. Seurakuntatyössä toimivat kertoivat tuolloin, että 
perhetyötä kipeästi tarvittaisiin, mutta sitä ei heidän tietääkseen tee maassa kukaan. 
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Kirkollinen tai seurakunnallinen kenttä Kambodzhassa on hyvin sirpaleinen. Singapo-
ren LCS-kirkon perustama Kambodzhan luterilainen kirkko (Lutheran Church in 
Cambodia, LCC) on hyvin nuori ja pieni kaksine seurakuntineen. Missouri-taustainen 
toinen luterilainen kirkko ELCC on muutaman vuoden ikäinen ja isompi kuin LCC.  
 
Yhteistyökuviot, joita Matti vuosi sitten kaavaili, eivät ottaneet tuulta. Kambodzhan 
Evankelisten tahojen yhteisö (Evangelical Fellowship of Cambodia, EFC) oli kyllä 
kiinnostunut, muttei ole toiminut.  Samoin kävi metodistien raamattukoulun kohdalla, 
eikä suurin koulutuslaitos Phnom Penh Bible School sekään ole ollut aktiivinen.  
Danmissionin lähettipastori Anne-Mette Jürgensen sen sijaan on tarttunut toimeen. 
Hänen CEPA-ohjelmansa on erinomainen yhteistyötaho pyrittäessä saamaan perhe-
työn koulutukseen jo työssä olevia seurakuntatyöntekijöitä. 
 
Pastori Joseph, joka on kääntänyt Perhetyön (osallistujan) kirjan khmerin kielelle, on 
ollut ja jatkossakin on ensiarvoisen tärkeä monesta syystä. Hän on paikallisten 
joukossa melko pitkälle koulutettu (M. Div. -tutkinto, LTS-Hongkong, missä hän ”syt-
tyi” perhetyölle jo 2009). Joseph on paneutunut aineistoomme varsin hyvin. Hän on 
myös taitava verkostoituja, mm. hänellä on toimiva yhteys molempien luterilaisten 
kirkkojen pastoreihin. Josephin Tree of Life -seurakuntaverkosto (17 srk:aa) on hyvä  
ja innolla jo mukaan lähtenyt ryhmä perhetyön koulutuksen käynnistysvaiheessa. Pas-
tori Joseph pitää parhaillaan perhetyön opetussarjaa paikallisessa kristillisessä FM-
radiossa, missä hän viikoittaisten ohjelmiensa aikana kävi kesä-marraskuun aikana 
läpi kaikki kirjamme 30 oppijaksoa avioliiton ja perheen peruskysymyksistä. 
 
Lähetysseura valmisteli keväällä 2012 yhteistyösopimuksen Singaporen LCS-
kirkon (ja sitä kautta Kambodzhassa toimivien Lutheran World Missionin / LCC:n) 
kanssa. Sopimuksen käsittely SLS:ssa on viivästynyt. Kambodzhan perhetyötä kui-
tenkin on alettu toteuttaa suunnitelman mukaisesti. LCS-lähetysjohtaja (Missions Di-
rector) Mrs. Sally Lim on toimen nainen, jonka johdolla paikalliset LCC-pastorit ja 
hallintotehtäviin palkattu Mr. Sophal hoitivat hyvin kurssien käytännön järjestelyt. 
 
Kambodzhan perhetyöstä vastaa nyt sikäläinen Perhetyön työryhmä (Family 
Ministry Working Group) Mrs. Sally Limin johdolla. Jäsenet ovat asialle innostuneita, 
toimellisia. SLS:n budjettitukea tälle työlle tarvitaan useampia vuosia tästä eteenpäin. 
2011–2013 Kambodzhan perhetyön vuosibudjetti työalueella on ollut 5.000 euroa.  
 
Kambodzhan tapaisessa sirpaleisen seurakuntakentän maassa verkostoituminen on 
ensiarvoisen tärkeätä, aivan erityisesti perhetyön tapaisessa uudessa työmuodossa. 
Olisi toivottavaa, että perhetyön koulutuksiin saataisiin jatkossa mukaan myös kehi-
tysprojektien työntekijöitä - kannattaisihan perhenäkökulma ottaa huomioon ohjel-
massa kuin ohjelmassa. Vuoden 2012 kursseilla oli mukana yksi ICC:n työntekijä.  
 
Opetusaineiston saatavuus ja käyttö on elinehto perhetyön kehittämiselle. Tekemäm-
me Perhetyön (osallistujan) kirjan khmerinkielinen käännös on viimeisteltävänä.  
 
Alusta alkaen tavoitteena on ollut paikallisten kirkkojen vastuunkantajien koulut-
taminen tekemään perhetyötä. Koulutus on juuri sitä, mitä SLS-perhetyön ohjelma 
on pyrkinyt tarjoamaan. Tätä työtä ei Kambodzhassakaan pidä rakentaa ulkomailta tu-
levan ohjauksen varaan, vastuu pitää siirtää paikallisille niin pian kuin mahdollista.  
 
Kokemuksemme useammasta maasta on se, että perhetyön koulutus kannattaa jär-
jestää kaksivaiheisesti. Jotta löydetään paitsi taidollisia, myös asialle innostuneita 
kouluttajia, on tarpeen ensin järjestää ”peruskursseja”. Niiden osallistujilla on 
mahdollisuus henkilö- ja pariskuntakohtaiseen ahaa-elämykseen siitä, että Tätä tarvi-
taan!  Tästä on hyötyä minulle ja meille!  Tätä haluan välittää muillekin! Peruskurssi-
en osallistujista yleensä löytyy niitä kipinän saaneita, joita on mielekästä kouluttaa 
kouluttajiksi. Näin tapahtuikin vuoden 2012 peruskursseilla Kambodzhassa.  
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Kambodzhan perhetyön koulutusrakenne näyttää nyt seuraavalta:  
A)  2012: Kaksi Avioliiton peruskurssia elokuussa; niiden osallistujista (mukana  
 oli  12+11 pariskuntaa) valitaan osallistujat kouluttajakoulutukseen;  
B)  2013: Kaksi Perhetyön kouluttajakurssia toukokuussa (á 8-9 pariskuntaa); 
C1) 2014: Kouluttajakurssin käyneiden ”harjoittelukausi” vuonna 2014 kirkoissaan; 
C2) 2014: Perhetyön työryhmän organisoimana vuoden aikana kaksi uutta Avioliiton  
 peruskurssia uusille pariskunnille, ehkä myös uusista kirkoista tuleville;  
D1) 2015: Jatkokurssi (Refresher Course) kouluttajakurssin 2012 käyneille, ja   
D2) 2015: Kouluttajakurssi vuoden 2014 peruskurssin käyneiden ryhmälle. 
 
Tavoitteena on koko ajan se, että perhetyön koulutus- ja toteutusvastuu kaikkineen tu-
lee olemaan paikallisten kirkkojen/seurakuntien käsissä. Kysymys vuoden 2015 kou-
luttajista on toistaiseksi avoin, mutta suunnitelmiin tuo koulutus kannattaa sisällyttää. 
 

B) Perhetyön opetusaineistosta 
 

Perhetyön kasvamisen ja juurtumisen kannalta koulutusaineiston saatavuus on ratkai-
sevan tärkeä tekijä. Laatimamme Perhetyön kouluttajan käsikirja (ja/tai siihen liit-
tyvä Osallistujan kirja) on (joulukuussa 2012) saatavana useilla eri kielillä: 
 

 
 
 
 
 
A) Painettu:  1) englanti, 2) amhara (Etiopia), 3) mandariini-kiina  

    (traditionaaliset sanamerkit), 4) venäjä, 5) mongoli,  
6) oromo (Etiopia), 7) nepali, 8) swahili (Tansania) 

 

B) Käännös valmiina:  9) khmer (Kambodzha), 10) vietnam, 11) indonesia, 
12) mandariini-kiina (yksinkertaiset sanamerkit) 

  

C) Käännös tekeillä:  13) tagalog (Filippiinit), 14) thai, 15) heprea  
 

E) Käännös suunnitteilla:  16) arabia. 
 
Lisäksi Namibian ELCIN-kirkossa on valmisteilla Avioliittoon aikovien opaskirja 
useiden kirjoittajien yhteistyönä. – Etiopian Mekane Yesus -kirkossa on pian me-
nossa painoon Helena ja Tapio Räisäsen kirjoittama Strengthening the Youth - A 
Trainer’s Handbook for Teaching the Young People About Love, Sex, Dating 
and Marriage, eli Käsikirja nuorten opettamiseen. 
 

C) Ulkomaanosaston perhetyöstä Suomessa 
 
1) Avioliittoleirit Lähetysseuran perhetyön alkuna Suomessa voi pitää Kirsti Ijäksen aloittamia 
 lähettien avioliittoleirejä, joita pidettiin vain SLS:n läheteille 1988–1997.  

Vuodesta 1998 alkaen avioliittoleiritarjontaa on pidetty yllä ns. tavallisten avioliitto-
leirien viitekehyksissä. 2000-luvun alkuvuosista alkaen paikaksi on vakiintunut Kala-
joen kristillinen opisto, missä leirit järjestää Kansanlähetys yhdessä SLS:n kanssa.  
Avioliittoleirit ovat olleet hyödyllisiä, paitsi osallistujapariskunnille itselleen, myös 
sytyttäjänä ja innostajana perhetyön tekemiseen työalueilla.  
 
Me Palmut olimme vuosittain 1995–2011 vastuunkantajina lähetystyöntekijöille  
tarjottavilla avioliittoleireillä. Olemme vuosittain toimittaneet kutsut tälle leirille 
kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen ja Fidan kotimaahan palaaville läheteille.  
 
Kesän 2012 leiristä alkaen vastuunkanto siirtyi meiltä Marja ja Jussi Hankelalle. 
Lähettiryhmien vetäjä-luennoitsijoina toimivat 2012 paitsi Hankelat myös Botswanan-
lähetit Maarit ja Eero Haltia. Lähettipariskuntia oli mukana neljä, Kansanlähetyksen 
ja Lähetysseuran työalueilta Etiopiasta, Hongkongista, Keski-Aasiasta ja Virosta.   

 

Anna-Kaarina & Matti Palmu, 
 

1) “Strengthening the Family – A Trainer’s Handbook for Family Ministry", 
 

2) Learning together How to Strengthen the Family – A Participant’s Book for Family Ministry 
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2) Perhetyön päivät Vuodesta 2002 alkaen on vuosittain järjestetty perhetyön koulutus- ja neuvottelu- 

päiviä, joita voi pitää myös pienimuotoisina TOT eli Training of Trainers -tyyppisinä 
kursseina. Nyt 11:nnettä kertaa järjestetyt päivät pidettiin Lohjan Vivamossa.  
Tänä vuonna pohdittiin erityisesti lähetystyön kokonaisuutta, kehitysyhteistyön ja ju-
listustyön suhdetta ja perhetyön asemaa tässä kokonaisuudessa. Päivien teemana oli 
”Lähetys – kehitys – perhe”. – Luennoitsijoina ja konsultteina olivat mukana Merja ja 
Aku Kaura. Ulkomaisina vieraina olivat mukana työtoverimme ja yhteistyökump-
panimme Tansaniasta, pastori Anthony ja rouva Esther Kipangula. Heidän panoksensa 
päiviin koettiin varsin myönteisenä.  
 
Tälläkin perhetyön osa-alueella yhteistyö on voimaa ja verkostoituminen on tärkeää. 
Päiville oli kutsuttu perhetyöstä kiinnostuneita tai sitä tekeviä työntekijöitä kaikista lä-
hetysjärjestöistä. Mukana oli 13 SLS-lähettiä ja muiden lähetysjärjestöjen edustajina 
viisi lähettiä kolmesta eri järjestöstä (SEKL 2, ELK 1, Fida 2). Kaikkiaan yhdeksän eri 
työaluetta oli edustettuina: Etiopia, Israel, Kenia, Malawi, Senegal, Tansania, Thai-
maa, Venäjä ja Viro. Mukana oli myös koulutussihteeri Kirsti Sirviö Kirkon lähetys-
työn keskuksesta. Osallistujia oli kaikkiaan 28 henkeä.  

 
3) Ohjausryhmä SLS:n ulkomaanosastolla toimii Perhetyön ohjausryhmä. Puheenjohtajana oli maa- 

liskuun loppuun asti Riitta Laakio, Palmujen siihenastinen Suomen-esimies. Huhti-
kuun alusta alkaen puheenjohtajana on ollut Janne Hassinen ja varapuheenjohtajana 
Palmujen uusi Suomen-esimies Kari Salonen. Jäseninä ovat olleet Palmujen lisäksi 
Marja ja Jussi Hankela. Ohjausryhmä kokoontui 2012 viisi kertaa. 
 

D) Henkilökohtaista ja lopuksi 
 
Anna-Kaarina Palmu Kuluneen vuoden aikana suoritin työn ohessa Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa 

Seksuaaliterapian ammatillisen täydennyskoulutuksen opinnot ja valmistuin joulu-
kuussa seksuaaliterapeutiksi. Koulutus muodostui yhdeksästä lähijaksosta Jyväskyläs-
sä sekä erilaisista kirjallisista tehtävistä ja terapiaharjoittelusta jaksojen välillä. Kevään 
aikana jouduin työmatkojen takia olemaan poissa kahdelta lähijaksolta, jotka jouduin 
sitten syksyllä korvaamaan osallistumalla nelipäiväiseen Pohjoismaiseen seksuaaliter-
veyskonferenssiin Helsingissä. 
 
Kouluttaessamme perhetyön kouluttajia eri maissa seksuaalisuuden kysymykset nou-
sevat joka kerta esiin. Tietoa seksuaalisuudesta ei ole riittävästi. Niinpä moni paris-
kunta sinnittelee vaikeuksissa, joihin olisi aika helposti löydettävissä apua, jos niistä 
rohjettaisiin puhua. Kaikki tämä sai minut hakeutumaan lisäopintoihin. Olen eri vai-
heissa opiskelujen aikana yrittänyt miettiä, miten erilaisia terapiamenetelmiä voisi 
hyödyntää esimerkiksi ”ympärileikattujen” naisten neuvonnassa. – Lopputyössäni kä-
sittelin perhetyön kehittämistä Tansaniassa: ”Voiko ja saako kulttuuria muuttaa? Per-
hekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muu-
toksiin.” 
 

Lopuksi Viisivuotisen ”Perhekasvatustyön tukiohjelman” kolmas vuosi on nyt takana. Vuosi  
oli tiivis ja voimia kysynyt, aivan erityisesti Anna-Kaarinalle koko vuoden kestänei-
den opintojen vuoksi. Lähetystyöntekijöille suunniteltu TYK-kuntoutuskurssi on ollut 
hyvänä apuna työssä jaksamisen tukemisessa. Kolmivaiheisen vuosille 2010–2012 si-
joittuneen, yhteensä runsaan 30-päiväisen kuntoutuksen päätösjakso oli tammikuussa.  
 
Olemme kiitolliset Jumalalle hänen avustaan ja huolenpidostaan, voimista ja riittäväs-
tä terveydestä. Kiitos myös Lähetysseuralle siitä, että meille on edelleen annettu mah-
dollisuus palvella kansainvälisen perhetyön monipuolisissa kuvioissa.  
 
Vantaan Kaivokselassa 19.12.2012              Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 

 
 [Kooste perhetyön näkymistä Lähetysseuran työalueilla sivuilla 7-10] 
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E) KOOSTE - Perhetyön nykyisiä ja tulevia näkymiä SLS:n työalueilla eri puolilla maailmaa 
 

Nyt on perhetyön aika, eri puolilla maailmaa. Jumala on avannut ja on yhä avaa-
massa uusia ovia perhetyölle, eri maissa eri muodoissa. 
 

VENÄJÄ Venäjällä Lähetysseuran yhteistyökirkko, Inkerin kirkko, aloitti perhetyön jo pari  
vuosikymmentä sitten. Perhetyötä ovat johtaneet vuoroin useat Lähetysseuran lähetys-
työntekijät, tätä nykyä Elina Heikkilä, toimien diakoniatyön osaston nais- ja perhetyön 
toimikunnan kanssa. Tällä hankkeella pyritään tukemaan jo olemassa olevaa kirkon 
perhetyötä tarjoamalla koulutus- ja suunnittelutukea niissä muodoissa ja niissä määrin 
kuin Inkerin kirkossa tarpeelliseksi nähdään. Eräs suuri haaste on saada perhetyö 
osaksi Kelton teologisen instituutin opetusohjelmaa, jotta kirkon tulevat johtajat olisi-
vat perillä perhetyön haasteista ja mahdollisuuksista. 
 

VIRO Viron ev. lut. kirkko EELK (Viron evankelis-luterilainen kirkko, Eesti Evangeelne  
Luterlik Kirik) on kutsunut Pia Ruotsalan kirkon perhetyön koordinaattoriksi vuoden 
2013 alusta lukien. Hän laatii perhetyön hankesuunnitelman toimien Viron kirkon 
kirkkohallituksessa. – Hanke käynnistyi, kun Euroopan Kirkkojen Konferenssi nosti 
esille perheen merkityksen kirkkojen työssä alkuvuodesta 2012. EELK:n ulkoasiain-
osasto pyysi Pia Ruotsalan asiantuntijaksi Viron perhetyön kartoitukseen. Myöhem-
min arkkipiispa kutsui koolle perhetyön neuvottelutyöryhmän; näin syntyi alustava 
hankesuunnitelma, jota hallinnoi EELK. Päävastuun kantaa arkkipiispa Andres Põder, 
EELK:n kirkkohallitus ja kumppaneina ovat Viron Kirkkojen Neuvosto, Viron Sosiaa-
liministeriön perheosasto ja eri järjestöt sekä EELK:n Teologinen Instituutti.  
 

ISRAEL / Palestiinalaisalueet 
 

Perhetyö Israelissa ja Palestiinalaisalueilla pyrkii antamaan tukea erityisesti kolmel-
le syrjitylle kansanosalle: a) messiaaniset juutalaiset, b) etiopialaiset messiaaniset, ja 
c) palestiinalaiskristityt. Palmut vierailivat Israelissa 2011 ja 2012 ja vierailevat vielä 
syksyllä 2013. Kaikkiin kolmeen ryhmään on luotu yhteyksiä perhetyön merkeissä: 
 

a) Messiaaniset juutalaiset: Lähetysseuran Shalhevetja-toimintakeskuksessa Jerusa-
lemissa toimii Machaseh-järjestö (Machaseh Family Work, the Diakonia Work of 
FELM Shalhevetyah Center in Jerusalem). Merkittävä osa Machaseh’n työtä on per-
heasioissa kriisiin ajautuneiden tukitoiminta. Järjestön johtaja, Mrs. Lena Levin oli to-
dennut, että vakavien kriisien välttämiseksi tulisi järjestää ennakoivan, vahvistavan 
perhetyön koulutusta paikallisille toimijoille. Tässä tarkoituksessa hän kutsui Palmut 
auttamaan perhetyön koulutuksessa ja huolehti siitä, että Palmujen ”Perhetyön koulut-
tajan käsikirja” käännetään heprean kielelle. SLS on maksanut Caspari-keskukselle 
käännöstyön. – Lena Levin on auttanut solmimaan yhteyksiä merkittävimpiin messi-
aanisten juutalaisten johtaviin pastoreihin: Ruven Berger, Oded Shoshani ja Meno Ka-
lisher, sekä etiopialaisyhteisön ”johtava pastori” Brille Belay. 
 

b) Etiopialaisten seurakunnat: SLS ei aikaisemmin ole tehnyt työtä Israelissa asuvi-
en etiopialaisten keskuudessa. Lena Levin auttoi luomaan yhteyksiä tähän ryhmään, 
johon vuonna 2012 kuuluu 10 seurakuntaa, jotka kokoontuvat 16 eri toimipisteessä. 
Palmut ovat vierailleet 8 seurakunnassa Jerusalemissa, Tel Avivissa, Nataniassa ja 
Haifassa pitäen ”perustason” perheopetusjaksoja. Vuonna 2012 he pitivät Nataniassa 
perhetyön kouluttajakurssin alkujaksoja viidestä eri seurakunnasta tulleille osallistujil-
le. Natanian seurakunnan pastori Rivka Ayeline on ollut tärkeä yhteyshenkilö koulu-
tuksia järjestettäessä.  – Etiopialaisten parissa on voitu käyttää Palmujen molempia 
kirjoja, paitsi englanninkielisiä myös Etiopiassa painettuja amharankielisiä versioita. 
 

c) Palestiinalaiskristityt: Silloinen kehitysyhteistyökoordinaattori Karita Laisi järjesti 
2011 Palmuille tapaamiset piispa Munib Yonanin ja Vanhankaupungin kirkkoherran, 
pastori Ibrahim Azarin (Barhoomin) kanssa. Piispa delegoi asian edelleen Betlehmiin, 
missä pastori Mitre Raheb sitten delegoi perhetyön asiat Kansainvälisen keskuksen 
Diar Consortiumin diakonissalle, Mrs. Raida Mansourille. Viimeksi mainittu johtaa 
Young Families -ohjelmaa, johon Palmut toivottiin kouluttajiksi. Palmut ovat pitäneet 
”perustason” perheopetusjaksoja ryhmille Betlehemissä, Nabluksessa ja Taybeh’ssa.  
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ETIOPIA Etiopian Mekane Yesus -kirkolla, toisella SLS:n suurimmista yhteistyökirkoista, on  

noin 6 miljoonaa jäsentä; koko maan väkiluku on noin 85 miljoonaa. Mekane Yesus   
-kirkolla on 21 hiippakuntaa (täsmällisesti sanottuna synodia) ja 10.000 seurakuntayk-
sikköä (laskien mukaan ns. saarnapaikat). SLS on pääosin rahoittanut kirkon perhe-
kasvatusohjelman sen alusta eli vuodesta 2000 alkaen.  
 
Perhetyö on Etiopiassa vakiintunut kirkon työmuodoksi, ja se on hyvissä, lukuisissa 
paikallisissa käsissä. Perhetyön kouluttajakurssin (TOT) käyneitä on noin 1200 ja 
ylemmän tason ”kouluttajien kouluttajakurssinkin” (TOT-T) käyneitä on yli 50.  
– Palmut valmistelivat 2010 EECMY-kirkon Perhetyön kokonaisstrategian 2011–
2015, joka antaa hyvät pohjat perhetyön jalkauttamiselle seurakuntatasolle. Lähetys-
seuran tukea tarvitaan enää kirkon perhetyön ohjelman budjettitukena (maksimissaan 
2015 asti, noin 7-8.000 euroa vuodessa) ja ehkä yhden konsultaatiomatkan verran lä-
hivuosina. – Vuoden 2012 keväällä Palmut vierailivat lyhyesti Etiopiassa tavaten per-
hetyön vetäjiä (pastori Genneti Wayessa ja vaimonsa) sekä EECMY-kirkon johtoa. 
– Palmujen tekemät ”Perhetyön osallistujan kirja” sekä ”Perhetyön osallistujan kirja” 
painettiin etiopialaisella oromo-kielellä vuoden 2012 aikana. 
 

TANSANIA  Tansanian ev. lut. kirkko ELCT on toinen SLS:n suurimmista yhteistyökumppaneista. 
Sen 20 hiippakunnassa on yhteensä 6 miljoonaa jäsentä; Tansanian väkiluku on 38 
miljoonaa. ELCT:n ylläpitämän Tumainin yliopiston Iringan yksikön puitteissa päättyi 
vuonna 2010 hiv-aids -projekti. Sen jatkoksi käynnistyi vuoden 2011 alussa uusi 
”Kulttuurien muuttaminen” -hanke. Uuden hankkeen suunnittelivat aikaisemman 
hankkeen vetäjä, Kati Kemppainen, ja uuden hankkeen vetäjä Rev. Anthony Kipangu-
la. Vuonna 2012 Palmut pitivät yhdessä Kipanguloiden kanssa kaksi perhetyön pe-
ruskurssia (Morogorossa ja Iringassa) ja kahden kouluttajakurssin alkuosat 
(Makambakossa ja Mafingassa). Lisää kouluttajakursseja on tarkoitus pitää Palmujen 
toisella vierailujaksolla syksyllä 2013. – Anthony ja Esther Kipangula olivat elokuussa 
2012 SLS:n perhetyön päivien ulkomaisina vieraina Vivamossa. – Palmujen tekemä 
”Perhetyön osallistujan kirja” on painettu swahiliksi vuoden 2012 lopulla. 
 

NAMIBIA  Namibiassa ennakoiva perhetyö alkoi 2006–10, kun SLS lähetti Marja ja Jussi Hanke- 
lan kehittämään työtä. He loivat Namibian ev.lut. kirkon (ELCIN) perhetyölle toimi-
van rakenteen ja saivat työn vauhtiin järjestämällä mm. perhetyön kouluttajakursseja. 
Työn suunnitteluun osallistui 20 ELCIN-kirkon työntekijää. Heistä 14 oli osallistunut 
1996/1997 Suomen kirkon perheasiain keskuksen (KPK, Martti Esko, Liisa Tuovinen 
ym.) vetämiin lyhytkursseihin. Työtä on sittemmin johtanut kirkkohallituksen asetta-
ma johtokunta; työ on kirkon koulutus- ja kasvatusyksikön alaista.  
 
– Ennakoiva perhetyö on löytänyt paikkansa Namibian kirkossa. Perhetyön tarve on 
laajalti tunnistettu, ja kirkon johto tukee työtä. Kirkko on lähettänyt työntekijän perhe-
työn jatko-opintoihin; työstä vastaa nyt pastori Haufikun opintojen ajan pastori Eeva-
Liisa Shitundeni. 

 
ANGOLA  Angolan ev. lut. kirkko (IELA) on aktiivisesti toivonut perhetyön aloittamista siellä. 

Jo syksyllä 1999 kirkko esitti virallisen kutsun SLS:lle, jotta Palmut lähetettäisiin 
opettamaan perhetyötä kirkon teologisessa seminaarissa. Suunnitelma ei toteutunut, 
kun Palmut pääsivätkin palaamaan Etiopiaan. – Sittemmin piispa Ndawanapo kertoi 
(pari vuotta sitten) että kirkko on pyytänyt SLS:aa lähettämään Palmut opettamaan 
perheasioita Angolan kirkossa. – Hankeloiden Namibian-konsultaatiomatkan 2011 ai-
kana pidettiin syksyllä myös perhetyön yhteistyöseminaari. Mukana olivat Angolasta 
IELA-kirkon presidentti (sittemmin piispa) Tomas Ndawanapo puolisoineen ja kirkon 
sihteeri pastori Dionisio Popawa. Angolan kirkko on pyytänyt Namibian kirkolta apua 
perhetyön aloittamiseen – maassa on valtavia ongelmia parisuhde- ja perheasioissa. – 
Samassa yhteydessä oli esillä mahdollisuus, että Angolan lähetit Kukkoset voisivat 
myös olla mukana perhetyötä kehiteltäessä.  Lähetysseuran apua tarvitaan työn alku-
vaiheen rahoittamiseen. – IELA-kirkolle on lähetetty heidän pyynnöstään Palmujen 
Perhetyön kouluttajan kirjoja.  
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BOTSWANA   Yhteistyökirkkomme Botswanan ev.lut. kirkko (ELCB) on ilmaissut kiinnostuksensa  

ennakoivan perhetyön aloittamiseen. Tarve on suorastaan huutava. Sen ovat ilmaisseet 
myös Maarit ja Eero Haltia, jotka tekivät vuosia sivutoimisesti perhetyötä Botswanas-
sa. He pyrkivät vaikuttamaan siihen, että kirkko olisi ottanut perhetyön omaksi työ-
muodokseen. Botswanan aids-tilanne on hyvin vaikea, avioliittoinstituutio on siellä 
lyhyessä ajassa lähes tyystin kadonnut, ja parisuhteiden-perheiden tilanne on hälyttä-
vän ongelmallinen. Kirkon tilanne on kuitenkin eri syistä ollut jo pitkään sellainen, 
etteivät tämän tapaiset uudet avaukset ole olleet mahdollisia. – SLS:n kansainvälisen 
perhetyön hankkeen alkuvaiheessa (2010-) kehitysyhteistyökoordinaattori Karita Laisi 
ehdotti, että Palmut vierailisivat Botswanassa vaikkapa tutustumassa sikäläiseen katu-
lapsityön KYT-hankkeeseen, ja pääsisivät sitä kautta tunnustelemaan muunkin perhe-
työn aloittamismahdollisuuksia. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, kun kirkolta ei 
asianmukaista kutsua ollut. – Syksyllä 2011 Hankelat järjestivät Namibiassa yhteistyö- 
ja suunnitteluseminaarin, johon oli kutsuttu kolmen kirkon (Namibian ELCIN, Ango-
lan IELA ja Botswanan ELCB) edustus. Botswanan kirkko halusi lähettää edustajansa. 
Ikävä kyllä Botswanan edustajat eivät kuitenkaan tulleet paikalle.  
 

NEPAL Nepalissa alkoi 2010 siellä suunniteltu nelivuotinen Perhetyön koulutushanke, jossa  
paikalliset seurakunnat ovat yhdistäneet voimiaan yli seurakunta- tai kirkkokuntarajo-
jen. Nepalissa perhetyön projektin ”Family Ministry Training Project” on suunnitellut 
eri kirkkojen ja järjestöjen edustajien työryhmä. Projektista vastaa Manoj K Prad-
hananga (Director of LTD /NCFN, National Churches Fellowsip of Nepal) vaimonsa 
Anjilan kanssa. - Palmut ovat vierailleet Nepalissa kahdesti 2010 ja 2011 (ja vieraile-
vat vielä kahdesti 2013 ja 2014) pitäen Pradhanangan pariskunnan kanssa perus- ja 
kouluttajakursseja. Tavoitteena on noin 50 pariskunnan kouluttaminen. Koulutetut 
opettavat paitsi omissa kirkoissaan kutsuttaessa myös kehitysyhteistyöprojekteissa.  
– Palmujen tekemä ”Perhetyön osallistujan kirja” painettiin nepaliksi 2012. 

 
THAIMAA Thaimaassa yhteistyökirkkomme (Evangelical Lutheran Church of Thailand, ELCT)  

on pieni ja johtajavaltainen. Palmut pitivät kirkon Luther-seminaarilla Bangkokissa 
2010 noin viikon mittaisen "Basics of Family Ministry" -kurssin ja sen jälkeen lyhyen 
avioparikurssin. 2011 pidettiin avioparileiri kirkon työntekijäpariskunnille ja vielä 
perheneuvonnan seminaari, jonka järjestäjinä oli ELCT Grace Counseling Ministries 
(jonka toiminta on ikävä kyllä sittemmin loppunut). – Karjalaisten on toivottu (Singa-
poresta käsin) pitävän aviopariseminaareja maaseutualueilla, mutta siihenkin tarvittai-
siin aloitteita Thaimaan kirkolta. Se ei kuitenkaan ole tarttunut toimeen perhetyön asi-
oissa. – Jotta perhetyö voisi oikeasti kasvaa, tarvittaisiin välttämättä kouluttajakoulu-
tusta, ja jo meneillään olevan Perhetyön kouluttajan kirjan käännöstyön loppuunsaat-
tamista. Kirkko ei kuitenkaan ole toistaiseksi nimennyt perhetyölle vastuuhenkilöä. 
Helteiden palattua joulukuussa 2011 Suomeen on epävarmaa, miten Thaimaan perhe-
työn jatko varmistetaan. Jää nähtäväksi, josko perhetyön järjestäytyminen kehittyy tu-
levien vuosien aikana. – Palmut tekevät keväällä 2013 lyhyen tilanteentarkistus- ja 
rohkaisukäynnin Bangkokiin palatessaan koulutusmatkalta Kambodzhasta. 
 

KAMBODZHA Kambodzhan-työssä Lähetysseura on aiemmin ollut mukana lähinnä kehitysyhteis- 
työtä tekevän ICC -järjestön työyhteydessä. Nyttemmin Seura on pyrkinyt aktiivisesti 
tukemaan myös seurakuntatyötä maassa. FELM on mukana Mekong Mission Foru-
missa ja sitä kautta Cambodia Cooperation (MMF-CC) -yhteistyössä. – Etsittäessä 
mahdollisuuksia seurakuntatyöhön Kambodzhassa perhetyö on varsin luonteva - ja 
selkeästi myös tarpeellinen - uusi päänavaus seurakunnalliseen työhön.  
– Kambodzhan perhetyön lähtökohta oli Hongkongin luterilaisessa seminaarissa  
opiskelleen kambodzhalaisen pastori Josephin into kääntää SLS:n (Palmujen) opetus-
aineistoa khmerin kielelle. Mekongin silloinen alue-edustaja Tero Norjanen vaikutti 
merkittävästi siihen, että perhetyö saatiin alulle Kambodzhassa. Matti Palmu teki tun-
nusteluvierailun Kambodzhaan 2011 ja Palmut yhdessä ensimmäisen koulutusmatkan 
2012. Vuonna 2012 Kambodzhan perhetyöstä otti kokonaisvastuun Singaporen LCS-
kirkon perustama Lutheran Church of Cambodia. LCS:n lähetysjohtaja Mrs. Sally Lim 
on ollut merkittävä vastuuhenkilö. Hänen lisäkseen muut Kambodzhan perhetyön  
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komitean jäsenet ovat Pastor Joseph (Keo Thuy), Rev. Anne Mette Jürgensen (Dan-
mission), Leena Waismaa (FELM), LCC:n paikallinen vastuuhenkilö Pastor Daniel 
Orn sekä LCC:n hallintoasiain työntekijä Mr. Sous Sophal. – Keväällä 2013 Palmut 
pitävät kaksi kouluttajakurssia Phnom Penhissä; tavoitteena on n. 16 pariskunnan kou-
lutus. Koulutuksiin pyritään saamaan mukaan myös kehitysprojektien työntekijöitä. 

 
SINGAPORE Lähetysseura on tukenut Singaporen kirkkoa (Lutheran Church of Singapore, LCS)  

erityisesti thaisiirtolaisten parissa tehtävässä työssä. Viime vuodet siinä työssä ovat ol-
leet entiset Thaimaan-lähetit, sittemmin myös Inkerin kirkossa Venäjällä palvelleet 
Kaija ja Tapio Karjalainen. – Matti Palmu teki tunnusteluvierailun Singaporeen 2011, 
jolloin järjestettiin perhetyön ohjelmia paitsi thai-seurakunnassa myös LCS-kirkon 
työntekijöille ja muille vastuunkantajille. – Singaporen LCS-kirkko perusti 2011 sosi-
aalisen työn palvelujärjestönsä (Lutheran Community Care Services, LCCS) yhteyteen 
”Perhetyön yksikön”. – LCS-kirkko tekee lähetystyötä Kambodzhassa; kirkon lähe-
tysjohtaja Sally Lim on myös osa-aikaisesti Kambodzhan-lähetystyöntekijä ja toimii 
aktiivisesti perhetyön hyväksi siellä. – Kirkko tekee lähetystyötä myös Manner-
Kiinassa; siinä työssä mukana olevat vapaaehtoiset pyysivät, että Palmujen Perhetyön 
käsikirja käännettäisiin myös mandariini-kiinan yksinkertaisille sanamerkeille. Piispa 
Terry Leen toimesta niin tapahtuikin 2012. Näin ollen Singaporen kirkon työ voi olla 
yksi tulokulma ajateltaessa perhetyön mahdollisuuksia Manner-Kiinassa.  
 

TAIWAN  Taiwanin yhteistyökirkkomme Lutheran Church of Taiwan (LCT) pyysi vuosia 
sitten SLS:n apua kirkon perhetyön aloittamiseksi. SLS vastasi pyyntöön lähettämällä 
kokeneet taiwaninlähetit Tuija-Riitta ja Jouni Heiskasen sinne perhetyöhön. Palmutkin 
ovat kolmesti tehneet sinne koulutusmatkan Heiskasten työn tukemiseksi. Kirkko on 
kuitenkin ollut hidas ryhtymään perhetyöhön. Hsinchun seminaari (CLS) kyllä kään-
nätti Palmujen Perhetyön kouluttajan käsikirjan mandariini-kiinaksi (perinteisin sana-
merkein).  – Heiskaset ovat toisella perhetyö-työkaudellaan saaneet hyvään vauhtiin 
”Parisuhteen palikoiden” käyttämisen ja siihen kouluttamisjärjestelmän. Taiwanissa 
tarvitaan ehdottomasti verkostoitumista toisten luterilaisten ja muidenkin kirkkojen 
kanssa. Siihen ovat Heiskaset jo löytäneet joitakin lupaavia alkuja, mm. yhteistyössä 
Mr. Brandonin perhetyöjärjestön kanssa. - LCT-kirkko on nimennyt perhetyöstä vas-
taavaksi työntekijäksi pastori Chen Hui-Long’in. Hän on tutkinut Taiwanissa muiden 
perhetyön toimijoiden palveluita ja alkanut kehitellä kirkon perhetyöhön sellaista ra-
kennetta, että mahdollisimman monet voisivat osallistua koulutukseen. Seurakunnissa 
järjestettävistä perhetyön kursseista vastaavat kesään 2013 asti Heiskaset. 

 
HONG KONG – Manner-Kiina 
 

a) Yhteistyökirkkomme Hongkongissa on Evangelical Lutheran Church of Hong 
Kong (ELCHK). Perhetyö Hongkongissa alkoi 1996 Lähetysseuran eläkkeellä olevan 
lähetin Ethel Witting-Chow’n toimesta. Työ alkoi osana SLS:n huumetyötä, mutta se 
on jatkossa ollut kiinteästi liitoksissa paikallisen ELCHK - Tsing Yi Carpenter Luthe-
ran Church (Ling Cheung) -seurakunnan työhön. Ethel Wittingin mies Dr. Simon 
Chow on Hongkongin luterilaisen seminaarin rehtori. – Palmut pitivät vierailijaluen-
non seminaarilla keväällä 2009. Jo tuolloin oli nähtävissä, että seminaari voisi toimia 
sillanpääasemana perhetyön leviämisessä paitsi Manner-Kiinaan myös useisiin muihin 
Kaakkois-Aasian maihin. Eräs esimerkki seminaarin välittäjäroolista perhetyön saralla 
on se, miten yksi opiskelijoista vei seminaarilta perhetyön kipinän Kambodzhaan! 
 
b) Lähetysseuralla on paljon yhteyksiä Manner-Kiinaan. Kiinan aluepäällikkönä ke-
sään 2013 asti toimiva Jouni Heiskanen on Taiwanin perhetyötä tehneenä avainase-
massa Manner-Kiinankin perhetyötä kaavailtaessa. - Eräs yhteistyökumppani voisi ol-
la Rev. Xiao Anping, Wuhan Theological Seminary’n vararehtori, jonka Palmut tapa-
sivat Hongkongissa 2009. Rev. Xiao oli kiinnostunut jonkinlaisen perhetyön koulu-
tuksen aloittamisesta seminaarissaan. Hän myös vei mukanaan saamansa Palmujen 
mandariinin-kiinankielisen käsikirjan.  

                                                               * * * * * 


