
      

 

 

Title / Duration / Visa 

3-6kk vuonna 2023 
 

Felm tutor / Partner tutor:  
Pia Ruotsala 

Partner / Location  

 
LCC, Lutheran Church of Cambodia 

Asuinpaikka Kambodžan pääkaupunki Phnom Penh 

 
 
 

Objective and duties of Volunteer 

Perheneuvonnan kouluttaja, työnohjaaja tai mentori. Vapaaehtoisen osaamista ja 

koulutusta vastaavat tehtävät, jotka tukevat Kambodžan ev.lut.kirkon kapasi-
teetin vahvistamista. Ensisijaisesti haetaan kirkon perheneuvojaa, joka pystyy 
kouluttamaan ja työnohjaamaan aloittelevia perheneuvojia. Monipuolinen ja 

mielenkiintoinen työkuva suunnitellaan tarkemmin yhdessä paikallisen kump-
panin kanssa vapaaehtoisen toiveet ja kirkon tarpeet huomioiden. Osaaminen 

voi liittyä perhe-, pari- tai traumaterapiaan, sielunhoitoon tai pastoraalipsyko-
logiaan. 

Short description of the tasks 

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kambodžalaisia kirkon perhe-
neuvojia ja osallistua LCC:n perheneuvonnan käynnistämiseen. 

Vapaaehtoisen tehtävät muotoutuvat koulutuksen ja osaami-
sen perusteella, mutta tarkoitus on koulutuksen ja mentoroin-
nin sekä työnohjauksen kautta vahvistaa kasvavaa kirkkoa. Va-

paaehtoisella saattaa olla myös muita Lähetysseuran Kam-
bodžan kumppaneiden tukemiseen liittyviä työtehtäviä jakson 
aikana. 

 
 

 



      

 

Competence / Qualifications / Language requirements: 
Nuoren vähemmistökirkon jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja trooppisiin kehitysmaaolosuhteisiin sopeutuva, joustava ja avoin 

perheneuvonnan ammattilainen. 
Koulutustausta: psykoterapeutti, teologi, kirkon perheneuvoja, psykologi tai muu soveltuva koulutus. 

Kielitaito: Hyvä englanninkielentaito on vähimmäisvaatimus, muista alueella puhuttavista kielistä (khmer, ranska) on etua. 
Ilmansaasteiden vuoksi ei sovi astmaatikolle. 

 
 



      

 

Benefits and commitments: (please do not change or remove the text) 
 

Felm country office 
▪ Providing the tasks, materials and instructions for the Volunteer before volunteer period 

▪ Felm will cover in-country expenses related to the volunteer task, such as work-related travel, sim-card and computer if necessary at 
work, etc. 

▪ Advising the applicant with visa-procedures and providing Volunteer with visa invitation letter, and cover the costs if Volunteer needs 

extension of visa 
▪ Providing a personal tutor and a draft program for the Volunteer period (incl. tutor discussions, starters session, mid-term discussion 

and evaluation session) 

▪ Accommodation (furnished apartment or bedroom with shared kitchen and toilet) 
▪ Introducing the Volunteer to Felm’s partners work in the project areas 

 
Felm Helsinki office 

▪ Recruiting a suitable Felm Volunteer 

▪ Providing the tasks, materials and instructions for the Volunteer 
▪ Orientation session 

▪ Feedback session 
▪ Travel insurance 
▪ Criminal records extract for volunteering if tasks include working with children 

▪ Small reimbursement of expenses 
 

Felm Volunteer 
▪ Following the FELM Volunteer agreement and its guidelines 
▪ Following the Code of Conduct and Safety Instructions of LWF and tutor’s instructions in destination 

▪ Purchasing his/her own travel tickets from Finland to the country of placement and visa 
▪ Obtaining a health certificate before departure 
▪ Taking care of all personal expenses and arrangements other than mentioned above (Volunteers are responsible for their own interna-

tional airfare, first visa, baggage insurance, not work related travel, food, laundry and other personal expenses) 
▪ Commitment to provide feedback 

▪ Commitment to take part in parish visits after returning to Finland (organizing by Felm)  



      

 

 

 
 

Lähde liikkeelle –course is a prerequisite for applying to Felm Volunteer tasks. 
Full-time students attending the Felm Volunteer program are eligible for trainee status. 


