
Hienoa, että olet tehnyt päätöksen lähteä lyhytaikaisiin tehtäviin Fidan 
kautta. Toivomme, että ulkomaan jakso voi olla sinulle positiivinen ja omaa 
kutsumusta selkeyttävä kokemus. Asuminen vieraassa ympäristössä ja 
uuden kulttuurin keskellä sisältää omat haasteensa, mutta samalla se an-
taa ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvaa ja oppia uutta. Sinulla on myös 
arvokasta osaamista, jolla voit olla avuksi ja tueksi työympäristössäsi.

Tämä manuaali auttaa sinua valmistautumaan Fida Short-jaksoon par-
haalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että sinä, seurakunta ja ulkomailla 
toimiva Fidan henkilöstö sitoutuvat noudattamaan sovittuja periaatteita.

FIDA SHORT
TYÖNTEKIJÄN MANUAALI

Toivomme sinulle iloista valmistautumisen 
aikaa ja antoisaa matkaa ulkomaille!



FIDA SHORT
– LYHYTAIKAISET TEHTÄVÄT

Fidan kautta lyhytaikaisiin tehtäviin lähtevät ovat 
henkilöitä, joiden sopimus on alle 2 vuotta. Lyhytaikaisis-
sa tehtävissä voi toimia seuraavien nimikkeiden alla:

• Harjoittelijat: opiskeluun liittyvät ulkomaan harjoittelu
• Vapaaehtoistyöntekijät: esim. välivuodella tai vuo-

rotteluvapaalla olevat, eläkeläiset
• Teltantekijät: esim. oman työn kautta ulkomaille 

sijoittuvat
• Asiantuntijat: esim. koulutus, terveydenhuolto, 

hallinto

Edellytämme lyhytaikaisiin tehtäviin lähteviltä hyvää 
valmistautumista, seurakunnan suositusta ja Fida-pe-
rehdytykseen osallistumista.

      Ennen Fida Short-jaksoa

KERRO SUUNNITELMISTASI
Seurakuntasi taustatuella on tärkeä rooli ulkomaan jak-
solle lähtiessäsi. Jokaisen lähtijän on tärkeä keskustella 
suunnitelmistaan seurakunnan johdon kanssa.

Ulkomaanjakson aikana kannustamme lähtijöitä lä-
hettämään kuulumisia esim. uutiskirjeen muodossa 
omalle seurakunnalle. Näihin voit sisällyttää ajankohtai-
sia rukousaiheita ja näin seurakuntasi voi olla tukenasi 
rukouksen kautta.

 VALMENTAVA KOULUTUS
Edellytämme hyvää valmistautumista ennen Fida 
Short-jaksoa ulkomailla. Suosittelemme Fida Short-työn-
tekijöille Fidan tai Ison Kirjan tarjoamaa intensiivikurssia 
tai vastaavaa. Lisätietoja näistä löydät nettisivuilta:

> www.kairoskurssi.fi 
> www.kairoskurssi.fi/youthkairos
> http://www.ikopisto.fi/koulutus

 FIDA-PEREHDYTYS
Haluamme antaa eväitä matkaasi myös kasvotusten en-
nen lähtöäsi. Ensisijaisesti suosittelemme osallistumista 
Fidan perehdytyspäiviin, jotka järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Mikäli ul-
komaanjaksosi ajankohta ajoittuu niin, että perehdytys-
päiviin osallistuminen ei ole mahdollista, kutsumme sinut 
henkilökohtaiseen perehdytykseen Fidan toimistolla en-
nen lähtöäsi. Tutustuthan ennen perehdytystä Lähettä-
jän ja lähtijän käsikirjaan (liite 4).
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FIDA SHORT-YHTEISTYÖSOPIMUS
Perehdytyksen yhteydessä käymme läpi kanssasi yh-
teistyösopimuksen ja allekirjoitamme sen (liite 1). Yhteis-
työsopimuksen lisäksi edellytämme jokaiselta lähtijältä 
seurakunnan antaman suosituksen. Pyydäthän seurakun-
tasi pastoria/työntekijää toimittamaan suosituksen Fi-
daan ennen sovittua perehdytyspäivää: fidashort@fida.fi 
 

LASTENSUOJELUOHJEISTO JNE
Fida Short-työntekijä sitoutuu yllä mainittuihin ohjeis-
tuksiin (liitteet 2 ja 3). Fidan lastensuojeluohjeistoon pe-
rehtymistä edellytetään kaikilta työntekijöiltä ja harjoit-
telijoilta. Mikäli teet harjoittelusi aikana työtä alaikäisten 
parissa, sinun tulee toimittaa ennen Fida-perehdytystä 
rikosrekisteriote osoitteeseen fidashort@fida.fi 
 

YHTEYSHENKILÖSI KOHDEMAASSA
Kohdemaassa sinulle nimetään yhteyshenkilö/ohjaa-
ja. Pääsääntöisesti hän on Fidan työntekijä, tai erikseen 
sovittaessa hän voi olla aluejohdon osoittama kumppa-
nin edustaja. Yhteyshenkilösi auttaa sinua pääsemään 
alkuun uudessa kulttuurissa. Hän auttaa maahantulo-
järjestelyissä ja perehdyttää sinut maan tapoihin sekä 
työtehtäviin. 

Saat yhteyshenkilösi tai ohjaajasi yhteystiedot heti pai-
kan varmistuttua, jotta voitte sopia käytännön asioista. Hä-
neltä voit myös kysyä mielen päällä olevat kysymykset mm. 
kulttuurinmukaiseen pukeutumiskoodiin, kieleen ja työteh-
tävään liittyen.

Valmistautumisvaiheessa kannattaa selvittää kohde-
maan yhteyshenkilöltä maan hintatasoa ja asumiskulujen 
suuruutta. Tämä auttaa sopivan budjetin laatimisessa Fida 
Short-jakson ajalle. On hyvä sopia etukäteen kustannus-
ten jakamisesta, kun liikutaan ryhmässä tai Fidan työnte-
kijöiden kanssa.

Ennen matkaa on myös hyvä sopia mahdollisista työ-
ajasta sekä lomista ulkomaanjakson aikana. Mikäli odo-
tat vierailijoita Suomesta, tulee tästä keskustella yhteys-
henkilön kanssa ja sopia käytännön menettelyistä.

TÄRKEÄÄ! Pyydä seurakunnan 
pastoria/työntekijää lähettämään 
lyhyt, vapaamuotoinen suositus 
osoitteeseen fidashort@fida.fi 
ennen osallistumistasi perehdytyk-
seen Fidan toimistolla.



TURVALLISUUS
Fidalla on toimiva turvallisuusorganisaatio, jonka ta-
voitteena on turvata kaikki Fidan ulkomaan työnte-
kijät. Perehdytyksessä saat Fidan turvallisuussuun-
nitelmat ja -ohjeet.

Selvitäthän hyvissä ajoin ennen lähtöä kohde-
maasi rokotustarpeet. Lisätietoa saat lääkäriltä 
sekä nettisivuilta www.rokote.fi. 

Matkavakuutus voi pelastaa monenlaisesta pin-
teestä ja ilman sitä ei voi lähteä ulkomaille Fidan 
kautta. 

Edellytämme Fida Short-työntekijöiltä rekiste-
röitymistä sekä matkustusilmoituksen tekemistä 
osoitteeseen www.matkustusilmoitus.fi .

TÄRKEÄÄ! Hankithan matkavakuutuksen pe-
rehdytyspäivään mennessä. Ilman sitä yhteistyöso-
pimusta ei voida allekirjoittaa.

TALOUS
Lyhytaikaisiin tehtäviin voi lähteä monenlaisella ra-
hoituspohjalla. Eri tehtävissä on erilaisia mahdolli-
suuksia kattaa ulkomaanjakson kuluja.

Harjoittelija: vastaat itse matkaan 
sekä ylläpitoon liittyvistä kuluista. Mikäli 
harjoittelusi liittyy opintoihin, voit saada 
Kelan opinto- ja asumistukea myös har-
joittelusi aikana.

Vapaaehtoistyöntekijä: vastaat itse 
matkaan sekä ylläpitoon liittyvistä ku-
luista. Voit esimerkiksi sopia seurakun-
tasi kanssa mahdollisen tukiverkoston 
järjestämisestä. 

Teltantekijä: pääsääntöisesti työnanta-
ja vastaa kuluista. Opiskelijoilla on mah-
dollisuus hakea muita rahoituskanavia.

Asiantuntija: pääsääntöisesti Fida tai 
lähettävä seurakunta vastaavat kuluista.
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PEREHDYTYS ASEMAMAASSA

Yhteyshenkilösi on asunut maassa jo pidempään. Hän 
tuntee paikallisen kulttuurin, joten hänen antamat neuvot 
ovat kullan arvoisia ja auttavat sinua sopeutumaan pai-
kalliseen yhteisöön. 

Jokaisella maalla on oma turvallisuussuunnitelma, jota 
tulee noudattaa Fida Short-jakson aikana. Perehdytyk-
sen aikana yhteyshenkilösi käy kanssasi läpi kohdemaan 
turvallisuussuunnitelman, josta löytyy tietoa mm. maassa 
liikkumisesta ja viestinnästä.  

Yhteyshenkilön kanssa on hyvä keskustella, minkälais-
ta materiaalia voi jakaa sosiaalisessa mediassa niin, että 
se on Fidan turvallisuusohjeiden mukaista.

YHTEYSHENKILÖN/OHJAAJAN ROOLI
Yhteyshenkilösi on Fida Short-jakson aikana ensisijainen 
kontaktisi kaikissa työssä ja käytännön kysymyksissä 
sekä ongelmatilanteissa. Kun kaipaat rukousta tai kes-
kustelukumppania, voit näissä kääntyä hänen puoleensa.

Mikäli yhteistyössä nousee haasteita ja haluaisit kes-
kustella asiasta, ole rohkeasti yhteydessä Fidan aluejoh-
toon. Haluamme olla tietoisia mahdollisista ongelmatilan-
teista, jotta voimme auttaa ja korjata epäkohdat.

TYÖAIKA
Viimeistään perehdytyksessä sovitaan työajasta, joka 
mukailee paikallista päivä- ja viikkorytmiä. Useimmiten 
harjoittelijat tekevät 30 tuntista työviikkoa, ellei asiasta 
muuta sovita.

PALAUTEKESKUSTELU 

Fida Short-jakson lopussa jokainen käy ohjaajan tai esi-
miehen kanssa palautekeskustelun. Toivomme, että koet 
voivasi antaa rehellistä palautetta niin hyvistä kokemuk-
sista kuin mahdollisista epäkohdista ja kehitysideoista.

Keskustelu on luottamuksellinen, eikä keskustelussa 
nousseita asioita viedä eteenpäin ilman suostumustasi.

Palautekeskustelun yhteydessä saat myös työharjoit-
telutodistuksen. 

       Takaisin kotimaassa
Palautelomake: Matkasi jälkeen lähetämme sinulle 
sähköisen palautelomakkeen. Myös tähän toivomme 
sinulta avointa palautetta ja käsittelemme palautteesi 
luottamuksellisesti.

Mikäli toivot keskustelua Fidan ja/tai seurakunnan 
kanssa, voit ilmaista tämän palautteen yhteydessä. 
Mielellään järjestämme tapaamisen kanssasi.

Liitteet:
LIITE 1: Fida Short-sopimus
LIITE 2: Vammaislinjauksen käytännön ohjeisto
LIITE 3: Lastensuojeluohjeisto
LIITE 4: Lähtijän ja lähettäjän käsikirja

”Herra varjelee kaikki sinun 
askeleesi, sinun lähtösi ja 
tulosi nyt ja aina.” Ps.121:8
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