
Suomen Lähetysseuran Felm Volunteer -haku (kesä 2021) 

Lisätietoa työstämme eri alueilla 

 
Täältä löydät kaikki työalueet ja lyhyen kuvauksen, mitä Suomen Lähetysseura tekee alueella 
yhdessä kumppaneidemme kanssa 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/  
 
Angola  
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas 

 
• Onnellinen lapsi -hanke https://felm.suomenlahetysseura.fi/angola-kaksi-kananmunaa-

paivassa-aliravitsemusta-vastaan/ 
• Teija Lievosen ja Angolan työn esittelyvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iNFqir92Rqg  

 
Bolivia ja Kolumbia 
https://www.facebook.com/felmlatam 
 

• Bolivian evankelisluterilaisen kirkon työstä: https://felm.suomenlahetysseura.fi/bolivia-
pandemia-on-opettanut-meille-etta-suurin-arvo-on-rakkaus/ 

 
Rauhantyö 

• podcast: https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/rauhantyo-opettaa-rakastamaan-
vihollista  

• kaksi uutisartikkelia: 
• https://felm.suomenlahetysseura.fi/ihmisoikeus-on-kolumbiassa-vaarallinen-sana/ 
• https://felm.suomenlahetysseura.fi/perheen-sotakokemukset-johdattivat-rauhantyon-

pariin/  
• kaksi youtube-pätkää 

• Psykososiaalisen tuen merkitys rauhantyölle: 
https://www.youtube.com/watch?v=6fK3kUkTCXE  

• Miten psykososiaalista tukea toteutetaan paikallisten yhteisöjen kanssa? 
https://youtu.be/Oq4k18XDhU4  

 
Lapsi ja nuorisotyö 

• ks. alta “koulutukseen ja lastensuojeluun liittyviä juttuja” 

 
Hongkong 
https://www.facebook.com/felmchineseregion/ 

 
Hankehallinnon assistentti (erityisesti teologiseen koulutukseen liittyvät hankkeet) 

• työhön liittyy myös Taiwanin kirkon työn hankkeet 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/taiwanin-kirkko-tarvitsee-tukea-kasvuun/  

 
Jerusalem ja Kypros 
https://www.facebook.com/suomenlahetysseuralahiidassa 
https://www.facebook.com/FELMCenterJerusalem 
 

• Lapsi- ja nuorisotyö (rauhantyö) 
• podcast Lähi-idän lapset rauhan koulutiellä: 

https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/lahi-idan-lapset-rauhan-koulutiella  
• Rauhantyö ja uskontodialogi (Omanista, mutta periaatteet koskee koko Lähi-itää ja 

kaikkea Lähetysseuran globaalia työtä): https://youtu.be/41ooGQ1RriY  
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• ks. myös alhaalta “koulutukseen ja lastensuojeluun liittyviä juttuja” 
• Felm -keskus 

• https://felm.suomenlahetysseura.fi/arkkipiispa-vihkii-kayttoon-uudistuneen-
toimintakeskuksen-jerusalemissa/  

• Diakoniatyö 
• diakoni Sari-Johanna Kuittilo kertoo työpäivästään: 

https://www.facebook.com/watch/?v=679975276148276  

 

Kambodza  
https://www.facebook.com/mekongilaiset 
 
Ilmastotyön avustava asiantuntija 

• Podcastina artikkeli Ilmastonmuutoksen vapaamatkustajat ja panttivangit (Siira, 2020) 
kirjasta “Miten pärjätä ilmastokriisissä? Tositarinoita maailman köyhimmistä maista. 
(Suomen Lähetysseura, 2020) 
https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/ilmastonmuutoksen-vapaamatkustajat-ja-
panttivangit  

 
Vammaistyön avustava asiantuntija  

• Opettajana vammaisten lasten luokalla: https://www.youtube.com/watch?v=rzQRsy4VZxw 
• Vammaiset kehitysmaissa: https://www.youtube.com/watch?v=49vZIKDhmO8 

 
Haavoittuvuuden polttopisteessä: ilmastonmuutos ja vammaiset 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/haavoittuvuuden-polttopisteessa-ilmastonmuutos-ja-
vammaiset/  
 
Kirkon työn tukeminen (LCC) 

• Ruotsalat Toivon Tiellä: https://www.facebook.com/ruotsalat.virossa  
• Tällä hetkellä Kambodzassa työssä oleva Pia Ruotsala on ollut aloittamassa Viron kirkon 

perhetyötä. Podcastissa voi kuulla Lähetysseuran syistä tehdä perhetyötä ja tavasta 
aloittaa sitä. Pian tehtävä Kambodzassa on perhetyön käynnistäminen kumppanin kanssa. 
https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/kohti-kokonaista-ihmisyytta-kirkon-
perheneuvonta-virossa  

 

Senegal 
https://www.facebook.com/Suomen-L%C3%A4hetysseura-L%C3%A4ntisess%C3%A4-Afrikassa-
190423864734571 
 
Senegal hanketyö (etenkin kielihankkeet ja lasten oikeudet): 

• kolme eri näkökulmaa kielityöhön 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahetysseuran-tuella-syntyy-vahemmistokielen-
sanakirja-senegalissa/  

• https://felm.suomenlahetysseura.fi/omakielinen-esikouluopetus-valmistaa-lapsia-koulutielle-
senegalissa/  

• https://felm.suomenlahetysseura.fi/outo-kieli-on-pienen-koululaisen-painajainen/  
• ks. myös alla “koulutukseen ja lastensuojeluun liittyviä juttuja” 

 
Thaimaa 
https://www.facebook.com/mekongilaiset 
 
Armonkoti 
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• artikkeli: https://felm.suomenlahetysseura.fi/armonkoti-tarjoaa-uuden-alun-aidille-ja-
vauvalle-thaimaassa/ 

 
Nan 

• Podcast: Kolkat kertovat työstä Lua-kansan parissa 
https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/kirkko-kasvaa-vahemmistokansan-parissa-
thaimaassa  

 

KOULUTUKSEEN ja LASTENSUOJELUUN LIITTYVIÄ JUTTUJA: 
• Anu Vasamies-Hackenbruch puhuu inklusiivisesta koulutuksesta Laosissa 

https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/koulutustakaikille  
• Ratkaisu oppimisen kriisiin: opetus omalla äidinkielellä 

https://soundcloud.com/kirkkomaailmalla/ratkaisu-oppimisen-kriisiin-opetus-omalla-
aidinkielella  

• Lastensuojelu ja lasten koulutus Suomen Lähetysseurassa: 
https://www.youtube.com/watch?v=-HsjkbC_wRs  
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