
TULE FELM  
VOLUNTEERIKSI!

Muuta maailmaa
vapaaehtoisena.



MIKÄ ON FELM VOLUNTEER -OHJELMA?
Suomen Lähetysseura lähettää Felm Volunteer -ohjelman kautta vuosittain kymmeniä Felm Volunteereja 
ulkomaan vapaaehtois- tai harjoittelutehtäviin yhteistyökumppaniensa palvelukseen. Vapaaehtoisjakso 
kestää 2–12 kuukautta ja tehtäviä on pääasiassa Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Felm Volunteeriksi voivat 
hakea Lähde liikkeelle -koulutuksen suorittaneet ja yli 20-vuotiaat, yläikärajaa ei ole. Tehtävien täyttämises-
sä ja sisällöissä huomioidaan sekä lähtijän osaaminen ja toiveet että vastaanottavan yhteisön tarpeet.

FELM VOLUNTEER -OHJELMA TARJOAA

• mahdollisuuden olla mukana vahvistamassa ilon, 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista 
maailmassa 

• antoisaa sisältöä työ- ja opintoelämään sekä elä-
män taitekohtiin (täydennyskoulutus, kehitysmaa- 
ja monikulttuurisuuskokemus) 

• mahdollisuuden osallistua Lähetysseuran ja 
yhteistyökumppanin toiminnan kehittämiseen 
myös kouluttamisen, opinnäyte- tai tutkimustyön 
laatimisen myötä 

• matka- ja majoituskulut tehtäväkohteessa 

• Felm Volunteer –ohjaajan ja työyhteisön tuen 

• monikulttuurisen vapaaehtoistyökokemuksen sekä 
todistuksen, jolla on painoarvoa työelämässä.

EDELLYTÄMME SINULTA

• Lähde liikkeelle -koulutuksen suorittamista (5op 
monimuoto-opinnot) 

• sitoutumista Lähetysseuran ja yhteistyökumppa-
nin arvoihin, työhön, tavoitteisiin ja ohjeistuksiin 

• riittävää kielitaitoa sekä valmiuksia ja intoa itsenäi-
seen toimintaan 

• henkilökohtaisten kustannusten kattamista 

• sopeutumiskykyä ja hyvää terveyttä 

• lasten parissa toimivien osalta suostumusta rikos-
rekisteriotteen tilaamiseen ja esittämiseen  

• kotimaahan palaamisen jälkeen kokemusten jaka-
mista 2–3 vierailulla seurakuntiin, oppilaitoksiin 
tai muiden tahojen tilaisuuksiin. Lähetysseura voi 
kutsua sinua myös omiin tapahtumiinsa.



VENÄJÄ

KIINA

TAIWAN

KAMBODZHA

HONGKONG

THAIMAA

NEPAL

LÄNSIRANTA

JORDANIA
ISRAEL

ETIOPIA

TANSANIA

VIRO

NAMIBIA

BOTSWANA

SENEGAL

KOLUMBIA

SUOMI

KYPROS

RANSKA

FELM VOLUNTEER KOHTEITA

FELM VOLUNTEERIN ASKELEET

*) Voit hakea kesän hakuaikana yhtä aikaa Lähde liikkeelle –koulutukseen ja Felm Volunteer –tehtävään, mikäli 
tehtävä edellyttää erityisosaamista. Soveltuvat hakijat, jotka ovat suorittaneet koulutuksen kokonaan hakuvai-
heessa, ovat etusijalla valinnoissa.

Päivitetyt tehtävätiedot ja -kohteet sekä Felm Volunteer -hakulomake 
verkkosivuillamme vuosittain hakuaikoina 1.2. ja 1.6. alkaen.

Hae Lähde liikkeelle 
-koulutukseen

Hakulomake tammi- ja syys-
kuussa alkaviin koulutuksiin 
Lähetysseuran verkkosivuilla

Oman 
lähtömahdollisuuden 

pohtiminen

Haku seuraavan vuoden teh-
täviin kesä-elokuussa, kuluvan 
vuoden tehtäviin helmikuussa *

Haastattelut viimeistään 1 kk:n  
ja paikkavahvistus 3 kk:n  

kuluessa haun päättymisestä

Hae Felm Volunteer  
-tehtäviin 5 vuoden  

sisällä koulutuksesta

Vuorovaikutteinen jakaminen 
ja oppiminen

Kokemuksen jakaminen  
kotimaassa mm. seurakunta- ja 

oppilaitosvierailuilla

Felm Volunteer -vapaaeh-
toistehtävissä toimiminen 

ulkomailla 2–12 kk



TOIVO. YHTEISTYÖ. MUUTOS.
Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon kansainvälinen toimija, ulkoasiainminis-
teriön kumppanuusjärjestö sekä Suomen suurimpia 
kehitysyhteistyöjärjestöjä. Teemme työtä 30 maassa 
yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa.

Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisen-
rakkaudesta on ollut työmme lähtökohta lähes 160 
vuotta. Positiivinen, pysyvä muutos kehittyvissä 
maissa on tavoite, johon työmme tähtää. 

Rakennamme maailmaa, jossa jokainen saa äänensä 
kuuluville. Elämme paikallisten ihmisten rinnalla ja 
toimimme osana paikallisten kumppanien yhteisöä. 
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja tuemme paikal-
lista osaamista. Samalla opimme myös itse. Felm 
Volunteerit toimivat yhteistyökirkkojen ja -organi-
saatioiden kanssa ja kautta tehtävässä työssä. 

Tervetuloa mukaan!

HAE LÄHDE LIIKKEELLE -KOULUTUKSEEN
www.suomenlahetysseura.fi/lahdeliikkeelle
 
HAE FELM VOLUNTEERIKSI 
www.suomenlahetysseura.fi/felmvolunteer
 
KYSY LISÄÄ! 
Felm-Volunteer@felm.org
 
KUTSU FELM VOLUNTEER VIERAILULLE 
vierailut@suomenlahetysseura.fi


