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Rakkaat lähettäjämme, 

Terveisiä Jerusalemin keväästä, jossa luumupuut kukkivat, aurinko lämmittää märän maan ja 

lattiamme peittää paksu koirankarva. Kevät on uudistumisen aikaa:) 

Olemme päivittäneet työnkuviamme. Minulla (Marialla) on vastuualueena sosiaalipalveluiden 

kartoitus ja kartoituksen jälkeinen työn kehittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskityn erityisesti 

Lähetysseuran kirkollisen työn teeman mukaisesti lastensuojelun ja lasten oikeuksien 

tiedottamiseen ja opettamiseen. Lähetysseuran ja Lähi-idän kumppanit ovat sitoutuneet 

toiminnassaan ennaltaehkäisemään lasten oikeuksien rikkomista ja täten meidän tulee kyetä myös 

puuttumaan väärinkäytökseen. Oman työni erityisen mielekkääksi tekee myös etsivä sosiaalityö, 

jonka tarkoituksena on löytää heikoimmasta heikoin; ne ihmiset, jotka jäävät kaiken ulkopuolelle. 

Löytää ne, joita ei näytetä. 

Saumattomasti omaan työnkuvaani sopivasti koordinoin myös Lähetysseuran Lähi-idän 

kummilapsia, joita on 210 oppilasta kolmessa eri ELCJHL:n koulussa. Jos olette kiinnostuneita 

saamaan myös kummikirjeitä, kannattaa olla yhteydessä varainhankinnan suunnittelijaan 

maarit.maenpaa@suomenlahetysseura.fi. 

Olen kokenut suureksi rikkaudeksi saadessani ohjata työni ohessa Lähetysseuran vapaaehtoisia. 

Nämä volunteerit lähtevät ulkomaille kolmeksi kuukaudeksi töihin ja itse ohjaan tällä hetkellä 49:ttä 

vapaaehtoista, joka on Sinikka Kurjenluoma. Kysyin häneltä mitä hän tuumaa jaksostaan: 

”Koko jaksoni ajan olen ihmetellyt Felm-Centerissa työntekijöiden intoa ja lämpöä 
uuden ihmisen vastaanottamisessa. Me tulijat teemme varmasti hyvin samankaltaisia 
kysymyksiä ja ihmettelemme asioita ettekä te tunnu väsyvät vastaamaan. Asioiden 
runsauden keskelle mahtuu kuitenkin aina myös volu!  Kiitos siitä! 

Ylipäätään ihmisten sosiaalisuus ja ystävällisyys yllättää jäykän suomalaisen 
kaupungillakin. Juttelu tuntemattoman kanssa lähtee liikkeelle aivan pienestäkin 
kohtaamisesta. 

Heti toisena päivänä pääsin tutustumaan School of Hope kouluun. Koulun taitavat 
ambassadöörit kuljettivat meitä koulussa. Heistä aivan huokui se ylpeys,  mitä he 
tunsivat esitellesssään hienoa kouluaan ja sen opetusta. Nuorista kasvaa uusi 
sukupolvi levottomaan maailmaan. 

Myöhemmin olen saanut käydä Ramallahissa useamman kerran, katsella sen ihmisiä 
ja aistia tunnelmaa. Aivan turistina sinne ei varmaankaan tulisi mennyksi. Check-
pointin tarkastukset ovat olleet opettavia. Mitä jos joka päivä seisoisin jonossa; laukku 
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kengät, takki - mikä milloinkin tutkitaan? Minkälaista uhmaa se nostaisi mieleeni vai 
alistumista? Vai osaisinko mieltää sen oman turvallisuuteni vuoksi tärkeäksi? 

En ollut aikaisemmin käsittänyt kuinka tärkeää  erilaisten ihmisten/ryhmien  
vuoropuhelu on. Näiden Interfaith-ryhmien ja etnisten seurakuntien toiminnan runsaus 
yllätti. Olin mukana uudessa Woman Wage Exchange culture peace ryhmässä. 
Ryhmässä oli äärettömän kannustava ja tukeva ilmapiiri. Vaikka puheesta en 
paljonkaan ymmärtänyt, tunnelman voi  lukea osanottajien kasvoilta ja eleistä! 
Mahtavaa vapaaehtoistyötä!”  

Seppo on edelleen alatalon 

remontipäällikkönä, mutta lisäksi 

hän koulutuksensa mukaisesti 

vastaa uskontodialogiasta ja 

teologisesta asiantuntijuudesta. 

Felm keskuksella olisi myös hyvä 

olla pappi ”ulkosuomalaistyön” 

käytössä. Tähän tarpeeseen Seppo 

kehitti Felm Gives Back -ohjelman, 

joka tuo suomalaisen papin 

kuukaudeksi kerrallaan 

tutustumaan Lähetysseuran työhön 

sekä palvelemaan keskuksella. Nyt 

meidän kanssamme on tammikuun 

Tarjan jälkeen helmikuun Marita.  Daniella, Seppo, isä David, Tarja ja Sinikka 

 

Maritan mukaan: 

”Ensivaikutelmani Felm 
keskuksen työstä on se, 
että työ on näyttäytyy 
hyvin diakonisena. 
Oikeastaan kaikki mitä 
täällä tapahtuu on 
iakoniatyötä.Toisekseen 

täällä tehdään 
rauhantyötä - ihmiset 
tulevat yhteen ja se luo 
rauhaa. Ihmisten 
kohtaaminen rakentaa 
rauhaa.” 

Maria, Marita ja Sinikka 
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Nyt kun meillä on tämän 
ohjelman puitteissa vakituinen 
pappi, voimme tarjota myös 
säännöllisiä 
jumalanpalveluksia. Sepon 
ohjauksessa pappi tutustuu 
ekumeniseen työhön ja 
kontekstuaaliseen teologiaan. 
Lisäksi hän verkostoituu 
paikallisiin kumppaneihin. 
FGB ohjelmasta voi olla 
yhteydessä 
seppo.paulasaari@felm.org. 

 

 

 

Seppo oli kutsuttuna Israelin presidentin vastaanotolle, ja sai edustaa Suomen 

Lähetysseuraa tilaisuudessa, johon oli kutsuttu merkittäviä Israelissa toimivia kristillisiä 

tahoja. Presidentti Reuven Rivli toivotti eri kirkkokuntien läsnäolijoille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta ja kertoi puheessaan, että vaikka eri uskontojen välinen 

suvaitsevaisuus on haasteellista, se on kuitenkin moraalisesti oikea tie. Hän mm. painotti, 

että koko maailma katsoo Jerusalemia ja hän vakuutti, että uskonnonvapaus tulee aina 

olemaan voimassa tässä maassa.  

Alatalon remonttikin etenee, vaikka ei valmistunutkaan aikataulussaan joulukuussa. 

Seuraava virstanpylväs on helmikuussa 2019, jolloin rakennusluvan saamisesta on kulunut 

yksi vuosi. Rakennusvuosi on ollut tapahtumarikas, ja pian Suomen Lähetysseuralla on 

Jerusalemissa palvelusvalmiina historiallinen ”Alatalo”, jonka lähettimme Aila Havas hankki 

aikanaan 1950-luvulla koulutoimintaa ja sisäoppilaitosta varten. Paljon on maailma 

muuttunut niistä ajoista, mutta edelleen Suomen Lähetysseuran työn painopisteenä ovat 

lapset ja nuoret sekä ihmiset, joiden ääni ei ole kyllin voimakas pitääkseen puoliaan. 

Haluamme olla täällä heitä varten ja rukoilla, että Jeesus itse ohjaa askeleemme: ”Pyytäkää, 

niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan…//…Ei kai 

kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää. Tai käärmettä, kun hän pyytää 

kalaa.Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon 

ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä Häneltä pyytävät.”Mt 7:7- 

Jo tässä vaiheessa haluamme kertoa, että tulemme alkusyksystä käymään joitakin 

seurakuntavierailuja, joten jos toivette meidän käyntiä, niin ottakaa yhteyttä. 

 



  Uutiskirje 

 

 

Mari(a), Seppo, Roosa ja Tuuli Paulasaari 

Maria ja Seppo ovat työskennelleet Israelissa 2012 
lähtien ja jota ennen Japanissa lähetteinä v:sta 1998.  

Rukousaiheet: siunausta ja varjelusta. Että 
evankeliumin sanoma ja sen tuoma rauha ja sovinto 

voisivat täyttää ihmisten mielet. 

FELM, P.O.Box 584, 9100402 Jerusalem, Israel 
maria.paulasaari@felm.org, 
seppo.paulasaari@felm.org 

Toivo. Yhteistyö. Muutos. 

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja 
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme 
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule 
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista 
ja inhimillistä maailmaa. 

Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi. 

 


