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Felm-keskus 
 
Yhteistyökumppani:  Israel, Jerusalemin Felm keskus 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti:  
Suomen Lähetysseura omistaa Jerusalemissa Felm-keskuksen, joka on Lähetysseuran käyntikortti Lähi-idän 
työhön. Käytössä on ns. ylätalo, jossa ovat toimistot, kokoustilat, sadan hengen kirkkosali ja kappeli. 
Keskuksen alatalo on remontissa. Keskuksessa myös asuu Lähetysseuran työntekijöitä, harjoittelijoita, 
talkoolaisia ja vapaaehtoisia. 
 
Felm-keskuksen suurimpia käyttäjiä ovat korealainen Shalom Israel -seurakunta, etiopialainen Lapid Gideon 
-messiaaninen seurakunta, kiinalainen seurakunta, WacMaan itä-Jerusalemilainen Union, suomalaisten 
raamattupiiri, etiopialainen messiaaninen nuortenryhmä, etiopialainen musiikkiryhmä, IEA Interfaith 
Encounter Association ja Tag Meir rasisminvastainen ryhmä. 
 
Felm keskus on Lähetysseuran suurin volunteer-ohjelman toimeenpanija. Keskuksen toiminnanjohtaja on 
ohjannut raporttiaikana viittä harjoittelijaa tai vapaaehtoista, jotka olivat kukin kolmen kuukauden jaksolla. 
  
Keskuksen hankkeen alle kuuluu myös diakoniatyö ja psykososiaalinen työ esim. kumppanikirkon kouluissa 
Länsirannalla.  

Jerusalemilainen Allianssikirkko piti elokuussa kolmen viikon ajan lastenleiriä keskuksella. Arabitanssia 
pääsi oppimaan myös Felm volunteer Anne Rantanen. Kuva: Sari Lehtelä 
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Toiminta ja tulokset raportointiaikana 6-12/2017: 
Säännöllisen toiminnan lisäksi keskuksella vierailee lukuisia suomalaisia turisteja ja ryhmiä, joille 
esitellään Lähetysseuran Lähi-idän työtä. Vierailijat ovat poikkeuksetta antaneet erittäin positiivistä 
palautetta. Vierailijoita oli vuoden 2017 aikana kaikkiaan lähes 7000. 

Israelissa toimiva hyväntekeväisyysyhdistys Machaseh järjestää Felm-keskuksella 
virkistystoimintaa holokaustista selviytyneille.  Virkistyspäiviä on pidetty raportointikaudella noin 
kerran kuukaudessa. Vuoden 2018 alussa toiminta alkoi säännöllistä, joka toinen viikko kokoontuu 
holokaustista selviytyneiden ryhmä. 

 

 
Satavuotiasta Suomea juhlittin iloisesti  

Viitisenkymmentä juhlavierasta saapui keskukseen juhlajumalanpalvelukseen  10.12. 
Suurlähettiläät Anu Saarela Tel Avivista ja Anna-Kaisa Heikkinen Ramallahista toivat 
yhteistervehdyksen. Suomesta toi terveisiä Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson. 

Suomi100-juhlajumalanpalveluksessa saarnasi keskuksen isäntä, pastori Seppo Paulasaari. Hän 
kertoi Jumalasta, joka lähestyy meitä puhuen rakkauden kieltä.  

Tapani Malinen siunaa, kun kiinalaisen seurakunnan pastori kastaa uuden kristityn seurakunnan jäseneksi. 
Samassa tilaisuudessa kastettiin toinenkin nuori kiinalainen. Kuva: Sari Lehtelä 
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Lopuksi laulettiin yhdessä Finlandia, esilaulajana toimi kansallispukuinen Helmi Heinonen,13. 
Liturgina toimi Felm volunteer, teologian opiskelija Ida Rajala, joka oli tehtävässä ensimmäistä 
kertaa. 

 

 

Räätälöity tukiopetus esti nuoren syrjäytymisen 

Diakoni Sari-Johanna Kuittilo välittää monenlaista psykososiaalista tukea kirkon koulujen 
henkiökunnalle ja myös oppilaille. Hän on tiiviissä yhteistyössä koulun sosiaalityöntekijöiden 
kanssa. Näin hän kertoo: 
”Dar Al Kalima -koulun sosiaalityöntekijä kertoi,  että hänen koulussaan on nuori, joka on 
muuttanut muutama vuosi sitten maahan. Hänellä on monenlaisia ongelmia koulunkäynnissä ja 
toisten oppilaiden kanssa. Sosiaalityöntekijä kysyi, voisinko keskustella oppilaan kanssa.  
Aloitimme tapaamiset kerran viikossa. Oppilas kertoi vaikeuksistaan. Tuli selväksi, että oppilaan 
arabian kielen taito oli niin heikko, ettei hän pystynyt seuraamaan opetusta. Niinpä hän turhautui 
tunneilla ja alkoi touhuta omiaan. Keskustelin tästä sosiaalityöntekijän kanssa ja ehdotin yksityistä 
arabian kielen opetusta oppilaalle. 
Pyysimme vanhemmat yhteiseen palaveriin ja keskustelimme asiasta. He näkivät myös 
tukiopetuksen tarpeen, mutta sanoivat etteivät pysty maksamaan tunteja. 

Helmi Heinonen, 13, toimi Finlandia-hyminin esilaulajana Suomi100-juhlajumalanpalveluksessa Liturgina 
toimi Felm volunteer, teologian kandidaatti Ida Rajala, joka oli tehtävässä ensimmäistä kertaa.  
Seppo Paulasaari saarnasi. Kuva: Sari Lehtelä 
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Kävin tapaamassa paikallista opettajaa, joka antaa yksityistunteja. Pääsimme hänen kanssa hyvään 
yhteisymmärrykseen tuntien hinnasta. Ehdotin vanhemmille, että Lähetysseuran diakoniatyö voisi 
maksaa osan tunneista ja he loput. He suostuivat tähän. 
Nuori aloitti yksityistunnit. Hän kertoi minulle innokkasti yksityistunneista ja opettajasta. Heille oli 
syntynyt kiva yhteys.   

Kielen opetuksen lisäksi opettaja kävi nuoren kanssa yhdessä läpi muuta koulun opetusta.  
Tämä tapahtuma muutti nuoren koko olemuksen ja koulunkäynnin.  Hänelle tuli ilo ja into 
opiskella. Hän kertoi innossaan, miten hän nyt pystyy kirjoittamaan kaiken mitä opettaja sanoo. Hän 
ei turhaudu enää tunneilla.  Uskon, että tässä tapahtui syrjäytymisen ennaltaehkäisy. 
Lämmin kiitos teille tukijat , että olette matkassa mukana. Tämänkin te mahdollistitte. On suuri 
asia, että voimme olla tukemassa ihmisiä juuri silloin, kun he eniten sitä tarvitsevat ja heidän omat 
mahdollisuutensa eivät riitä. Voimme kulkea kokonaisvaltaisesti heidän rinnallaan palan matkaa.”   

 

 

Satavuotiasta juhlittiin kakkukahveilla. Kuva: Sari Lehtelä 


