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Tammikuun lopulla Suomessa parhaillaan olevat vapaaehtoiset kokoon-
tuivat puolivuotisarviointileirille Ylöjärven lumisiin maisemiin. Leirin 
työpajoissa he tarkastelivat oppimiskokemuksiaan puolen vuoden ajalta ja 
keskustelivat esimerkiksi ihmisoikeuksien kehityksestä sekä sanattomasta 
viestinnästä ja sen suhteesta mukaan ottamiseen. Muutamia muita kuvia lei-
riltä löydät sivulta 30. Kuvan otti Isa Hedez.

At the end of January, the volunteers who are currently in Finland gathe-
red together for their mid-term evaluation camp to snowy Ylöjärvi. In the 
camp’s workshops, they explored their learning experiences from the past 
six months and discussed the development of human rights and non-verbal 
communication and its relationship with inclusion, for instance. See a few 
more photos from the camp on page 30. The photo was taken by Isa Hedez.
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MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices on Maailmanvaihto ry:n kahdesti vuodessa julkaistava jäsen-
lehti, jonka tarkoituksena on toimia kanavana kulttuuristen kokemusten jakamisessa ja niistä oppimisessa. 
Lehdessä julkaistaan järjestön toimintaan osallistuvien kirjoituksia, jotka edustavat kirjoittajiensa kantaa.

MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices is the magazine of Maailmanvaihto for its members published 
twice a year. Its purpose is to offer a channel for sharing cultural experiences and learning from them. The 
magazine includes stories written by participants of Maailmanvaihto’s activities. The articles represent the 
views of the writers.

austria
Grenzenlos in Austria 
is definitely a source of 
inspiration when it comes 
to advancing equality in 
international volunteering. 
Read about their projects 
for volunteers with a 
disability on pages 23–25.

finland
The changing of the seasons 
is one reason why many 
volunteers find Finland 
so alluring. Dive into four 
volunteers’ experiences of 
the Finnish winter, spring, 
summer and autumn on 
pages 26–29.

taiwan
”If I never convinced myself 
to break out of my comfort 
zone, I would never learn 
new things about the 
world and myself.” Lala 
from Taiwan and Iida 
from Finland share their 
experiences and reflect on 
personal growth during their 
volunteering periods on 
pages 12–13.
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  Kuva/Photo: Isa Hedez

Y hdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden teemoihin kiinnitetään alati 
enemmän huomiota kaikkialla ja niihin paneudutaan yhä enemmän 
myös suunnitelmallisesti. 

Maailmanvaihdon hallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
man 2018, jonka jälkeen missionamme on ollut jalkauttaa suunnitelmaa kaik-
keen toimintaamme. Yksi konkreettinen toimenpide on ollut luoda ja ottaa 
käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. 

Vuosina 2017–2020 hallituksemme ja toimistomme väkeä on osallistunut 
Erasmus+ strategiseen kumppanuushankkeeseen Standing Together 
Against Racism in Europe – STAR E. Hankkeen suuria aikaan-
saannoksia ovat kaksi käsikirjaa: Organisaatiomuutoksen käsi-
kirja esittelee välineitä ja metodeja, joiden avulla edistää mo-
ninaisuuden huomioimista ja kaikkien mukaan ottamista. 
Toinen käsikirja sisältää rasisminvastaisia harjoitteita.

Olin tammikuussa Nuori 2020 -nuorisotyöpäivillä 
Tampereella Maailmanvaihdon esittelijänä Fingon koor-
dinoiman globaalikasvatusverkoston pisteessä, jossa esit-
telin uutta rasisminvastaista työkirjaa. Uusille välineille 
vaikutti olevan tilausta nuorten parissa työskentelevien 
keskuudessa, erityisesti yhteiskunnallisen keskustelun tun-
tuessa polarisoituneelta. Työkirja tarjoaa niin välineitä valta-
asetelmien tarkasteluun kuin rasismia kohdanneille – usein 
rasisminvastaisissa työkirjoissa unohdetuille osapuolille – välineitä 
reflektoida ja voimaantua. 

Tavoitteenamme on olla moninaisuuden huomioiva, yhdenvertainen ja 
tasa-arvoinen toimija ja toimintaympäristö. Haluaisimme, että kenen tahansa 
nuoren olisi mahdollista ja helppoa tulla mukaan toimintaamme. Yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon edistämiseen on syytä kiinnittää huomiota jatkuvasti, 
sillä aina on kehitettävää. Olen optimistinen: asiat ottavat aikansa, mutta muu-
tosta tapahtuu.

Maiju Alakurtti
Maailmanvaihdon hallituksen jäsen

maailmanvaihdon hallitus 
osallisuutta edistämässä
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The theme of equality is constantly receiving more and more attention. 
At the same time, it is also subject to an increasingly planned approach.

In 2018, the Board of Maailmanvaihto approved the Equality Plan 
for the organization. After that, our mission has been to put that plan into 
practice in all our activities. One concrete step we have taken is creating and 
implementing the principles of a safer space.

During the period 2017–2020, members of our board and staff have partici-
pated in the Erasmus+ strategic partnership project Standing Together Against 
Racism in Europe – STAR E. The major achievement of the project is the crea-
tion of two handbooks. The handbook of organizational change introduces 
tools and methods that can be employed in promoting sensitivity to diversity 
and inclusion. The other handbook contains anti-racism exercises.

In January, I attended the Youth2020 conference in Tampere as Maailman-
vaihto’s presenter at the stand of  Network of Global Education coordinated by 
Fingo, and promoted the new anti-racism handbook. It seems that there is a 
need for new tools among those working with young people, especially when 
public discourse appears polarized. The handbook offers tools for examining 
power structures, as well as tools for reflection and empowerment for those 
who have encountered racism – and who in anti-racism handbooks are often 
forgotten.

Our goal is to be an equal and diversity-sensitive actor and operating envi-
ronment. We would like every youth to be able to easily join our activities. One 
must continue to pay attention to promoting equality, since there is always 
room for improvement. I’m optimistic: these things take time, but change is 
on the way.

Maiju Alakurtti
Board Member of Maailmanvaihto

the board of maailmanvaihto 
advances inclusion
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Lämpimimmin tervetuloa
Maailmanvaihdon kevätkokoukseen.

Aika: 23.3.2020 klo 17:15 
Paikka: Maailmanvaihdon toimisto, 

Oikokatu 3, Helsinki

Asiat:
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

hyväksyminen vuodelta 2019

Uudistettu talousarvio vuodelle 2020

Kevätkokouksessa kuulet myös 
Maailmanvaihdon uusimmat kuulumiset. 

TERVETULOA!
Maailmanvaihdon hallituksen puolesta

Anni Koskela 
pääsihteeri

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Maailmanvaihdon toimisto ei ole kokonaan esteetön tila. Ulko-ovella 
on kynnys (noin 7 cm), eivätkä wc-tilat ole riittävän tilavat pyörätuolille. 
Toimiston sisällä pääsee liikkumaan pyörätuolilla. Opas- ja avustajakoirat 
ovat tervetulleita. Kokouksessa noudatetaan Maailmanvaihdon 
turvallisemman tilan periaatteita. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota 
yhteyttä: tiedottaja@maailmanvaihto.fi.
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KUULUMISTEN VAIHTOA

ENSI ELO–SYYSKUUSSA matkaan 
lähtevien ICYE-vapaaehtoistyöntekijöiden 
valmennusleiri lähenee! Leiri pidetään 
7.–10.5.2020 Antaverkan leiri- ja kurssi-
keskuksessa Ylöjärvellä. Vielä muutamia 
vapaaehtoisia mahtuu mukaan valmen-
nukseen ja ICYE-vapaaehtoistyöhön ensi 
kaudelle. 

Vapaaehtoiseksi voi hakea Etelä-Afrik-
kaan, Ghanaan, Hondurasiin, Indonesiaan, 
Keniaan, Taiwaniin, Ugandaan, Vietnamiin 
ja Yhdysvaltoihin. Avoimet paikat ensi elo–
syyskuun lähtöön täytetään hakujärjes-
tyksessä sopivien hakijoiden löydyttyä (ja 
viimeinen päivä vastaanottaa hakemuksia 
on 14.4.2020)  
– tutustu siis pian lisätietoihin, 
jos etsit uusia tuulia tähän 
vuoteen, esimerkiksi vaihto-
ehtoja välivuoden viettoon.

         Lähtövalmennus lähenee 
– vielä ehtii mukaan ICYE-vapaaehtoistyön ensi kaudelle

Kuva: Emma Niemi

Lähtövalmennuksessa valmistaudutaan yhdessä puolen 
vuoden ja vuoden vapaaehtoisjaksoihin maailmalla, 
mm. tarkastelemalla vapaaehtoistyöntekijän roolia, 
terveys- ja turvallisuusasioita sekä kansainvälisen va-
paaehtoistyön eettisiä kysymyksiä. Kuva on aiemmalta 
valmennusleiriltä.

Liity Maailmanvaihdon jäseneksi

Jäsenmaksut vuonna 2020: 

• 10 € opiskelijat, työttömät ja 
vanhempainvapaalla olevat

• 15 € työssäkäyvät

• 40 € yhteisöjäsenet

• 100 € ainaisjäsenet

MAAILMANVAIHDON KANSAINVÄLISILLÄ vapaaehtoisjaksoilla rakennetaan kulttuurien välistä 
ymmärrystä arjen yhteistyön kautta, ja tätä työtä tukevat järjestön jäsenet. Tule mukaan!

Voit liittyä jäseneksi maksamalla vuosi- tai ainaisjäsenmaksun. Vuosimaksu on voimassa kalente-
rivuoden. Ilmoita tilisiirtosi viestikentässä sähköpostiosoitteesi saadaksesi MaailmanVaihtoa-lehden, 
kutsut Maailmanvaihdon vuosikokouksiin (julkaistaan lehdessä) sekä muun mahdollisen jäsenpostin.

Tiedot jäsenmaksun maksamista varten: 

• Saajan tilinumero: Danske Bank 
FI1480001500607487

• Maksun saaja: Maailmanvaihto ry

• Viesti: jäsenmaksu 2020, nimi, posti- ja sähköposti-
osoite, syntymävuosi
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Maiju Alakurtti
Isäntäperhetoiminta ja 
vapaaehtoistyöpaikat

Anna-Mari Ikonen 
Tukihenkilötoiminta 

Anna Mäkinen 
Valmennusleiritoiminta, 
yhdenvertaisuus

Ronja Junno
Yleinen hallitustyö

 
 

Roosa Kontiokari
Puheenjohtaja

          Uusi hallitus aloitti työnsä

VUONNA 2020 Maailmanvaihdon toimintaa luotsaa 12 hengen hallitus puheenjohtajanaan 
Roosa Kontiokari. Ensimmäistä kertaa Maailmanvaihdon hallitustyöhön osallistuu Siiri Sand-
berg, muille jäsenille kokemusta on kertynyt aiemmilta vuosilta. Hallitus työskentelee työryh-
mittäin 1) vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtevien ohjelmien, 2) vapaaehtoistyöhön Suomeen 
saapuvien ohjelmien sekä 3) tiedotustyön parissa.

Alkuvuonna hallitus on mm. tarkastellut Maailmanvaihdon tiedotustyötä eettisyyden ja 
arvojen huomoimisen näkökulmasta sekä paluutukea niille, jotka osallistuvat vapaaehtoistyöhön 
ulkomailla. Molemmista on nyt olemassa hallituksen hyväksymä laatukuvaus.

Miten hallituksen jäsenet tulivat mukaan Maailmanvaihdon toimintaan? Entä millaisella 
elämänfilosofialla he lähestyvät hallituspestiään ja elämää yleensä? Tutustu hallituslaisiin:  
 
          maailmanvaihto.fi/maailmanvaihto-icye-finland/hallitus

Mia-Elina Aintila
Paluutukitoiminta, 
yhdenvertaisuus

Eeva Airikkala
Valintatyö

Siiri Sandberg
Valmennustoiminta

Kaisa Rahko
Yleinen kehittäminen, 
yhdenvertaisuus 

Fabienne Zogg
MaailmanVaihtoa-lehti

Alma Smolander
Kouluvierailutoiminta

Anna Ylitalo
Sosiaalinen media

1 1 1

2 2 2

 3 3 3 3

ICYE-federaatio kokousti Vietnamissa

VIIME MARRASKUUSSA ICYEn yleiskokouksessa Vietnamissa yhteis-
työtä kehitettiin 35 maan osallistujien voimin. Kokouksessa työstettiin 
kansainvälisen ICYEn eettistä koodia, ohjeistusta lasten suojelemiseksi 
sekä toimintaohjeita seksuaalisen häirinnän tilanteita varten. Lisäksi 
työpajoja pidettiin mm. viestinnästä sekä eri mantereilla sijaitsevien 
ICYE-järjestöjen haasteista ja mahdollisuuksista. Maailmanvaihtoa 
kokouksessa edustivat puheenjohtaja Roosa Kontiokari ja pääsihteeri 
Anni Koskela. Maailmanvaihdon järjestösihteeri Mari Takalo osallistui 
kokoukseen kansainvälisen ICYEn hallituksen edustajana. Kuva: Maailmanvaihdon albumi
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VUOSITTAIN OSA Maailmanvaihdon kautta Suomeen 
vapaaehtoistyöhön ulkomailta saapuvista nuorta asuu paikal-
lisessa perheessä. Viime vuonna vapaaehtoisia majoitti 24 
perhettä eri puolilla Suomea. Kodeissa jaetaan niin arkea 
kuin juhlaa ja niin iloja kuin suruja. 

”Nuoren aikuisen kasvun tukeminen ns. vieraalla maalla ja 
poissa tutuista ympyröistä vaati ainakin minulta paljon tunne-
työtä, läsnäoloa ja jakamista. Mutta minusta se oli hienoa ja ainutker-
taista. En vaihtaisi pois tätä kokemusta”, kertoo Outi Liusvaara, joka perheineen on vuosien varrella 
tarjonnut kodin kolmelle Maailmanvaihdon vapaaehtoiselle.

“Vapaaehtoisjaksollani minulle tarjoutui tilaisuus asua upeassa suomalaisessa perheessä. Tämän 
kautta tutustuin nopeasti paikallisen kulttuuriin. Jaoin monia ainutlaatuisia hetkiä heidän kanssaan. 
Yhdessä esimerkiksi sytytimme nuotion ja kävimme saunassa kesämökillä juhannuksena. Sain 23-vuo-
tiaana isäntäperheestäni toisen perheen. Välimatkasta huolimatta olemme yhä yhteydessä. Isäntä-
perheelläni on aina erityinen paikka sydämessäni”, sanoo puolestaan Esra Turhan,  joka asui Outin 
perheen luona vuonna 2016.

Keväällä 2020 Maailmanvaihto etsii isäntäperheitä ensi elokuussa Suomeen saapuville vapaaehtoi-
sille. Tietoja saapuvista vapaaehtoisista ja heidän vapaaehtoistyöpaikoistaan päivitetään Maailmanvaih-
don kotisivuille ja julkaistaan uutiskirjeessä sitä mukaa, kun yhteistyökuviota varmistuu.

          Innostu isäntäperheeksi: maailmanvaihto.fi/isantaperheeksi
          Lue lisää Outin kokemuksista: maailmanvaihto.fi/lasnaoloa-ja-jakamista-isantaperheena

    Elokuussa isäntäperheenä 
nuoren aikuisen kasvua tukemaan

Hakemus matkaan ja puolen vuoden päästä vapaaehtoiseksi Eurooppaan

OLETKO 18–30-VUOTIAS ja haaveilet vapaaehtoistyöstä Euroopassa? Euroopan solidaarisuusjou-
koissa erilaisia mahdollisuuksia on valtavasti – vapaaehtoisia vastaanottavat työyhteisöt vammaisten 
asuinyhteisöistä nuorisokeskuksiin eri puolilla Euroopaa.

Vapaaehtoismahdollisuuksia voit etsiä Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietokannasta Euroopan 
nuorisoportaalista, ja Maailmanvaihto julkaisee niitä kotisivuillaan, uutiskirjeessään ja somekanavissaan.

Jos haluaisit suunnata vapaaehtoiseksi, mieti, milloin olisi sinulle hyvä hetki lähteä matkaan ja ryh-
dy hakupuuhiin viimeistään noin puolta vuotta aiemmin. Näin homma etenee:

1. Euroopan solidaarisuusjoukkoja rahoittaa Euroopan unioni. Yleensä vapaa-
ehtoisen vastaanottava taho, Maailmanvaihto ja vapaaehtoinen hakevat 
yhteistuumin rahoitusta vapaaehtoisjaksolle, kun yhteistyöstä on sovittu.

2. Tänä vuonna tukihakemuksen vapaaehtoisjaksolle voi jättää 30.4. ja 1.10. 
Vapaaehtoistyöpaikat valitsevat vapaaehtoisensa yleensä viimeistään noin 
kuukautta ennen tukihakemuksen jättöpäivää.

3. Vapaaehtoistyö voi yleensä alkaa 3–8 kuukauden päästä tukihakemuk-
sen jättöpäivästä.

Vili Siitonen lähti Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun 
nuorisotyöhön Valgan kaupunkiin Viroon viime huhtikuussa. 11-kuu-
kautisen vapaaehtoisjaksonsa lopulla hän lähetti terveisiä ESC-vapaaeh-
toistyöhön hakemista harkitseville: “Elämä antaa sinulle mahdollisuuden 
kieltäytyä ja olla uskaltamatta. Mutta yksi kyllä voi muuttaa koko elämäsi. 
Minulle se kyllä oli vapaaehtoistyöhön lähteminen. Hymyilen ja uskallan 
avautua ihmisille enemmän.”

 Kuvissa Esra ja Outi perheineen. 

 Kuva: Maailmanvaihdon albumista
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Tule mukaan 

                toimintaan! 

  HETKI AIKAA?

Leiriohjaajaksi tai keittiötiimiin!
Oletko kiinnostunut kouluttamisesta tai 
ruoanlaitosta? Haemme eritaustaisia hen-
kilöitä toteuttamaan vapaaehtoisillemme 
järjestettäviä valmennusleirejä touko-, elo- 
ja tammikuussa. 

Tiedotustyöhön!
Tiedotustiimissä voit esimerkiksi olla mu-
kana suunnittelemassa somekampanjoita, 
kirjoittaa lehteen tai vaikkapa valokuvata. 
Mukaan pääsee ympäri vuoden.  

Kouluvierailijaksi!
Toisen asteen oppilaitoksiin suuntautuvi-
en kouluvierailujen tavoitteena on edistää 
nuorten valmiuksia kohdata ja käydä vuo-
ropuhelua eri kulttuuritaustaisten ihmisten 
kanssa sekä kannustaa yhdenvertaisuuden 
edistämiseen. Kouluvierailijana olet mukana 
tässä tärkeässä työssä.

Hakijoiden haastattelijaksi!
Haastattelijamme ovat tärkeässä roolissa, sil-
lä meille on keskeistä, että ulkomaille vapaa-
ehtoistyöhön lähtevät ovat motivoituneita 
vapaaehtoistyöhön, kiinnostuneita tutustu-
maan uusiin kulttuureihin ja suuntaamassa 
ulkomaanjaksolle realistisin odotuksin. 

  ENEMMÄN AIKAA?

Maailmalle!
Maailmanvaihto lähettää Euroopan solidaa-
risuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun kautta 
vapaaehtoisia lähinnä Eurooppaan, ICYE-
ohjelmassa puolestaan voi lähteä kauem-
mas. Jaksot kestävät 6–12 kuukautta ja ovat 
suunnattuja 18–30-vuotiaille.

Tukihenkilöksi tai -perheeksi! 
Haluatko kansainvälistyä kotikulmillasi ja 
solmia uusia ystävyyksiä yksin tai per-
heenä? Tukihenkilönä tai -perheenä pääset 
tukemaan nuorta ulkomaista vapaaehtoista 
suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa ja 
opit siinä sivussa itsekin.

Isäntäperheeksi vapaaehtoiselle!
Maailmanvaihdon kautta saapuu nuoria eri 
puolilta maailmaa Suomeen vapaaehtois-
työhön 6–12 kuukaudeksi. Isäntäperheenä 
tärkeintä on halu rikastuttaa arkeaan toisesta 
kulttuuriympäristöstä tulevan henkilön 
kanssa.

Maailmanvaihdon hallitukseen!
Hallituksemme koostuu aktiiveistamme, 
joilla on oma vastuualue toimintamme 
toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Maailmanvaihdon toimintaan voit osallistua monin eri tavoin. 
Jos haluat lisätietoja tai hakea mukaan, ota yhteyttä osoitteeseen 

maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Seuraavalla sivulla Anna Mäkinen 
kertoo leiriohjaajana toimimisesta. 

Järjestämme 7.–10.5. loppuarviointileirin ICYE-
vapaaehtoistyövuottaan Suomessa päättäville 
nuorille. Haluaisitko mukaan tiimiin? Laita 
viestiä osoitteseen hosting@maailmanvaihto.fi!

10
TU
LE
 M
UK
AA
N 
TO
IM
IN
TA
AN



“
“

Työpajoja ohjatessa olen 
oppinut itsekin uutta 

erilaisista globaaleista 
teemoista ja toisaalta myös 

ryhmänohjaustaitoja

Hei Anna! Mikä innosti sinua 
hakeutumaan mukaan leiritoimintaan? 

Vietin kesällä 2018 kolme kuukautta Maa-
ilmanvaihdon toimistolla harjoittelijana 
Suomeen saapuvien vapaaehtoisten ohjel-
mista vastaavassa tiimissä. Pääsin suunnit-
telemaan ja järjestämään tulovalmennus-
leiriä sekä osaksi leiritiimiä leirinvetäjän 
roolissa. Innostuin globaalikasvatuksesta ja 
kansainvälisessä porukassa työskentelystä 
ja harjoitteluni jälkeen päädyinkin Maail-
manvaihdon hallituksen ulkomaisten va-
paaehtoistyöntekijöiden ohjelmien tiimin 
leirivastaavaksi. Leireiltyä on siis tullut ker-
ran jos toisenkin!

Miten kuvailisit leiriohjaajan tehtäviä? 

Leiriohjaajat suunnittelevat ja vetävät vapaa-
ehtoisille erilaisia työpajoja liittyen vapaaeh-
toistöihin ja globaalikasvatukseen. Niiden 
lomassa ohjaajat huolehtivat leirin yleisestä 
sujumisesta, vapaaehtoisten ryhmäyttämi-

HAASTATTELU: FABIENNE ZOGG
KUVA: JULIE MOUNIER

leiri-
ohjaajana 
monessa 
mukana

sestä erilaisin aktiviteetein ja hyvän yhteis-
hengen luomisesta sekä avustavat muuta 
leiritiimiä milloin missäkin askareessa.
 
Mikä leiriohjaajana työskentelyssä on 
ollut antoisinta? Entä haasteellisinta? 

On ollut antoisaa tutustua niin vapaaeh-
toisiin – ja samalla erilaisiin kulttuureihin 
ympäri maailmaa – kuin kansainvälismieli-
siin leiritiimiläisiinkin sekä työskennellä ja 
pitää hauskaa yhdessä. Työpajoja ohjatessa 
olen oppinut itsekin uutta erilaisista glo-
baaleista teemoista ja toisaalta myös ryh-
mänohjaustaitoja. Haasteita luo toisinaan 
leirielämän ennalta-arvaamattomuus. On 
hyvä varautua siihen, sillä leirien aikataulut, 
suunnitelmat ja tilanteet saattavat muuttua 
yllättäen. Lisäksi toisinaan on vaativaa var-
mistaa, että kaikki voivat osallistua esimer-
kiksi kielitaidon tasosta riippumatta. 

Terveisesi leiriohjaamisesta 
kiinnostuneille? 

Jos kansainvälinen meininki kiinnostaa, 
kannattaa liittyä leiritiimiin! Ohjaajan pesti 
on hauska mahdollisuus oppia uusia tieto-
ja ja taitoja sekä tutustua ihmisiin ympäri 
maailman.
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  FROM TAIWAN TO FINLAND

  LALA:

GREETINGS FROM ABROAD!

TERVEISIÄ 

Maailmanvaihto lähettää ja vastaanottaa vuosittain kolmisenkymmentä nuorta 
pitkäkestoiseen vapaaehtoistyöhön. Tiestään maailmalle kertovat Iida Lehisalo ja 
Lala Wang. 
Each year Maailmanvaihto sends and receives approximately 30 youths for long-
term volunteering. Iida Lehisalo and Lala Wang tell about how they ended up 
volunteering abroad. 

TEKSTI: KAISA RAHKO 
KUVAT: IDA LEHISALON JA LALA WANGIN KOTIALBUMEISTA

 MAAILMALTA!

“In Taiwan I attended a meeting in which former 
ICYE volunteers shared their experiences from 

abroad. At that moment I realised that I would like 
to do it, too”, Lala tells.

I went because... 
I wanted to experience a different lifestyle and 
learn more about cultural issues. I also wanted 
to see more practical global education and envi-
ronment protection in another country. Thus, I 
decided to go and volunteer and stay abroad for 
one year. It seemed like a perfect option for me.

To Finland!
I am an art educator in Taiwan. Before coming to 
Finland, I had my private art studio for pupils. I 
really love my work and want to encourage more 
parents in Taiwan to let their children enjoy art. I 
believe that art definitely works as therapy and as 
a source of comfort. It also allows children to show 
their confidence and talent and is a good tool for 
communication. For some reason, not many par-
ents in my country have the same opinion as I do, 
so I wanted to see  how the situation is in Finland 
and learn more.

Working in an art workshop with 
disabled people 
In my project I work with disabled people. I work 
in Kirsikoti, which is a home for people with spe-
cial needs. They live and create art there. The 
staff provides daily living care and activities for 
the residents. Activities can include for example 
a food party, an ice hockey game or doing other 
sports, concerts and exhibitions or traveling.

I usually help in the art workshop. If the par-
ticipants need any help, I can cut the fabrics for 
them, install different parts of a wooden board 
together, help with setting up the exhibition or 
even join a special training class with them. I re-

ally love the people here and I am so glad that I 
can be part of the Kirsikoti community

My greetings to those thinking of 
volunteering abroad 
It wasn’t my original plan to apply to this volun-
tary workplace but when I arrived in Kirsikoti, I 
realised that it was the best thing that could hap-
pen to me. If I never convinced myself to break 
out of my comfort zone, I would never learn new 
things about the world and myself. 

The learning process might not always be 
that easy and happy, especially when it comes 
to learning to be alone with yourself. A long stay 
abroad can change a person a lot. I recommend 
just to enjoy the experience and be brave to ex-
pand your vision.
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TAIWAN

SUOMI

  IIDA:

  SUOMESTA TAIWANIIN

7 958 km

Lähdin, koska... 
Olin jo pitkään pohtinut ajatusta vapaaehtois-
työstä, sillä olin päässyt kesätöissäni Lehtimäen 
kansanopistossa tutustumaan Maailmanvaihdon 
kautta opistoon ulkomailta vapaaehtoistyöhön 
tulleisiin nuoriin ja nähnyt, minkälaista heidän ar-
kensa oikein on. Abivuonna olin varma, että tulisin 
pitämään välivuoden ja pohdin, miten sen voisin 
viettää. Muutaman kuukauden jälkeen päätin, että 
vapaaehtoistyö olisi itselleni kaikista paras ja antoi-
sin vaihtoehto.

Maailmanvaihto oli ainoa järjestö, jonka tiesin, 
ja siihen päädyinkin. Olin kuullut Maailmanvaih-
dosta paljon hyvää Lehtimäen vapaaehtoisilta. 
Heidän mukaansa asiat toimisivat ja apua saisi tar-
vittaessa, minkä totesin kyllä itsekin jälkeenpäin. 
Niinpä minulla ei ollut tarvetta alkaa etsimään 
toisia järjestöjä. Hakemisprosessikaan ei ollut niin 
raskas ja pitkä kuin olin ajatellut. Hakemuksen 
lähettämisen jälkeen minut haastateltiin, ja sitten 
kaikki olikin jo miltei valmista.

Taiwaniin! 
Halusin lähteä Aasiaan. Selatessani vaihtoehtoja 
kohdemaaksi tajusin, etten tiennyt juuri mitään 
Taiwanista, ja se herätti mielenkiintoni. Kun otin 
selvää maasta, kiinnostuin sen kulttuurista ja mie-
tin, miten pystyisin elämään niin erilaisessa ym-
päristössä. Lopulta päädyin valitsemaan Taiwanin 
kohteekseni. 

Englanninopetusta nelosluokkalaisille
Työskentelin koulussa nimeltä Character and 
English Institute eri puolilta Taitungin maakun-
taa kotoisin olevien nelosluokkalaisten kanssa. 
He tulivat kouluumme viikon ajaksi omista pe-
ruskouluistaan oppimaan muun muassa vah-
vuuksiensa kehittämistä sekä englantia. Tehtä-
väni oli opettaa englantia yhdessä taiwanilaisen 

työntekijän kanssa. Englannin tunneilla kieltä 
opetettiin erilaisten aiheiden, kuten luonteen-
piirteisiin, tunteisiin tai vuodenaikoihin tutustu-
misen avulla. Englannin opettaminen oli pääteh-
täväni, minkä ohella autoin jakamaan ruokaa ja 
leikin lasten kanssa välitunneilla. Lisäksi taltioin 
päivittäin koulun tapahtumia päätöstilaisuudessa 
esitettäviä videoita varten.

Terveiseni kansainvälisestä  
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille 
Rohkeasti vain mukaan, jos yhtään kiinnostaa! 
Vapaaehtoistyö ulkomailla tuo elämään koke- 
muksia, jotka ovat varmasti ainutlaatuisia. Alussa 
turhautumiset kuuluvat asiaan, mutta vapaaehtois-
työn loputtua olet monia kokemuksia rikkaampi. 
Itse koen kasvaneeni vapaaehtoistyöjakson ai-
kana valtavasti ja ajattelevani asioista nykyään 
kypsemmällä tavalla. Tämänkaltaiset muutok-
set, joita mitä todennäköisimmin tulet huo- 
maamaan, ovat hyvin merkittäviä ja arvokkaita.

Maailmanvaihto oli Iidalle jo ennestään jokseenkin 
tuttu, joten järjestön valinta kävi helposti.
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Tässä sarjassa tutustumme ICYE-verkoston vapaaehtoistyömahdolli-
suuksiin eri puolilla maailmaa. Tällä kertaa vuorossa on järjestö nimeltä 
VASE – ICYE Ecuador, joka koordinoi kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja 
myös vastaanottaa ICYE-vapaaehtoisia omaan toimistoonsa.

Vapaaehtoisyhteistyöstä Ecuadorissa kertoo Ximena Yerovi, joka koordinoi VASEssa 
vapaaehtoistyöhön Ecuadoriin ulkomailta saapuvien osallistujien ohjelmia. 

Vapaaehtoiset 
muuttavat maailmaa
ecuadorilaisessa 
kansalaisjärjestössä

HAASTATTELU: FABIENNE ZOGG 
KUVA:  FRYDERYKA FALANDYSZ

1. Vastaanotatte ICYE-vapaaehtoisia 
toimistoonne. Millaisiin tehtäviin? 
Entä minkälaisissa muissa työpaikoissa 
ICYE-vapaaehtoiset työskentelevät 
Ecuadorissa?

Toimistossamme vapaaehtoiset mm. avus-
tavat hallinnollisissa tehtävissä, vierailevat 
vapaaehtoistyöpaikoissa ja isäntäperheissä 
sekä järjestävät kulttuuritapahtumia. Va-
paaehtoisia vastaanottavat kauttamme mo-
nenlaiset työpaikat. Useat niistä toimivat 
kasvatuksen, opetuksen tai ihmisoikeus- 
tai ympäristökysymysten parissa. Vapaa-
ehtoiset työskentelevät mm. kunnallisissa 
kouluissa, raskaana olevien teini-ikäisten 
turvakodeissa ja vammaisten musiikkitoi-
minnan parissa. 

2. Mitä yhteistyö 
toimistovapaaehtoisten kanssa on 
antanut järjestöllenne?

On virkistävää saada toimistollemme nuori, 
eri kulttuuria edustava vapaaehtoinen, jol-
la on oma kansainvälinen näkemyksensä. 
Vapaaehtoiset ovat myös auttaneet minua 
ymmärtämään sellaisia kulttuurien välisiä 
konflikteja, joita en välttämättä itse ecuado-
rilaisena pysty näkemään yhtä helposti. 

3. Mitä vapaaehtoiset ovat päässeet 
oppimaan työskennellessään 
toimistollanne?  

Vapaaehtoiset ovat iloinneet mahdollisuu-
desta päästä tutustumaan kansalaisjärjestön 
toimintaan Ecuadorissa. Lisäksi he ovat 
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Ximena ja sveitsiläinen vapaaehtoinen Noah VASE:n to
im

ist
ol

la
.

päässeet kehittämään taitojaan toimisto-
työssä. Näistä opituista taidoista on var-
masti hyötyä työnhaussa. Toimistovapaaeh-
toiset ovat myös saaneet tilaisuuden oppia 
lisää vapaaehtoistyöpaikoistamme.

4. Kuinka monta vapaaehtoista 
järjestönne vastaanottaa vuodessa ja 
mistä päin maailmaa he tulevat? 

Suurin osa vapaaehtoisistamme tulee Eu-
roopasta ja satunnaisesti myös Amerikasta. 
Meille saapuu vuosittain arviolta viisikym-
mentä vapaaehtoista 6–12 kuukaudeksi ja 
noin kaksikymmentä vapaaehtoista lyhy-
emmäksi aikaa.
 
5.  Tämän lehden teemana on 
yhdenvertaisuus vapaaehtoistyössä. 
Miten VASE edistää yhdenvertaisuutta? 

Rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita osal-
listumaan yhteiskunnalliseen kehitykseen 
vapaaehtoistyön kautta. Vapaaehtoistyö-
paikkamme edistävät sosiaalityönsä kautta 
yhdenvertaisuutta Ecuadorin yhteiskun-

nassa ja haastavat sosiaaliseen, poliittiseen 
ja taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyviä 
käsityksiä. Tavoitteenamme on lisätä niin 
paikallisen yhteisön kuin vapaaehtoisten 
tietoisuutta yhdenvertaisuuden merkityk-
sestä. 

6. Mikä motivoi sinua työskentelemään 
nuorten vapaaehtoisten parissa? 
Mikä on työssäsi palkitsevinta ja 
haasteellisinta?

On hienoa nähdä, että nuorilla vapaaeh-
toisilla on motivaatiota muuttaa maailmaa, 
sillä osa aikuisista tuntuu menettäneen us-
konsa muutokseen. Nuoret vapaaehtoiset 
voivat vaikuttaa. Palkitsevinta on, kun va-
paaehtoisjaksojensa päättyessä vapaaehtoi-
set iloitsevat kokemuksestaan ja kiittävät 
saamastaan tuesta. On myös mukavaa kuul-
la, kuinka kiitollisia paikalliset työntekijät 
ovat vapaaehtoisten panoksesta. Haasteel-
lisinta on turvallisuustilanne Ecuadorissa, 
kuten ryöstöjen yleisyys, sillä siihen emme 
pysty itse vaikuttamaan. Odottamattomia 
tilanteita toisinaan ilmenee riippumatta sii-
tä, kuinka paljon näkee vaivaa varotoimen-
piteiden suunnitteluun ja vapaaehtoisten 
neuvomiseen. Onneksi kuitenkaan viime 
aikoina puhelimen tai rahan katoamista 
ikävämpiä sattumuksia ei ole tullut vastaan. 

7. Terveisesi niille, jotka ovat 
kiinnostuneita lähtemään 
vapaaehtoiseksi Ecuadoriin?

Tule Ecuadoriin! Täällä on monenlaisia 
mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön, ja 
oleskelusi aikana pääset ihailemaan Ecu-
adorin kauniita maisemia ja luonnonvaroja. 
Taatusti mahtavia kokemuksia! 
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Millaiset seikat ovat 
lisänneet tai vähentäneet 
turvallisuuden kokemusta 

Maailmanvaihdon 
toiminnassa?

Jos olet kokenut tai 

todistanut syrjintää, mihin 

syrjintä liittyi?

Is it possible to 
openly express 
belonging to a 

minority within the 
organisation?

Voiko Maailmanvaihdossa kertoa avoimesti kuuluvansa vähemmistöön?

TEKSTI: KAISA RAHKO
GRAFIIKKA: EMMA NIEMI

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa yhden-
vertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista 
Maailmanvaihdossa toimintaan osallistu-
neiden näkökulmasta. Sen kautta saatiin 
arvokasta palautetta, jonka pohjalta on tar-
koitus päivittää järjestön yhdenvertaisuus-
suunnitelmaa. 

Mielikuvat ja kokemukset pääosin 
positiivisia 

Millä sanalla tai adjektiivilla sinä kuvaili-
sit Maailmanvaihtoa? Muun muassa tätä 
kysyttiin kyselyssä. Vastauksista heijastui, 

Maailmanvaihto toteutti vuoden 2019 lopussa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskyselyn, joka suunnattiin järjestön toimintaan 
osallistuneille. Kyselyyn saatiin 72 vastausta, joiden pohjalta 
Maailmanvaihto tulee kehittämään toimintaansa. Kurkkaa, millaisia 
asioita kyselyssä nousi esiin!

että suurin osa vastaajista koki järjestön 
asiantuntevana ja ilmapiirin lämpimänä 
ja avoimena. Esiin nousi kuitenkin myös 
kokemuksia, joiden perusteella ilmapiirin 
avoimuus esimerkiksi erilaisille mielipiteil-
le voisi toisinaan olla parempi. Toimijoiden 
motivoituneisuus sekä vastaajien kokemus 
toiminnan ja toimijoiden helposti lähestyt-
tävyydestä saivat kiitoksia.

Jotkut vastaajat toivat esiin, että erovai-
suudet käsityksissä esimerkiksi oman tilan 
tarpeesta ja mustasta huumorista voivat ai-
heuttaa ongelmia. He ehdottivat, että näitä 
eroavaisuuksia käsiteltäisiin esimerkiksi 
valmennuksissa. Vastaajat kokivat myös, 
että toimintamme toteuttamiseen osallis-
tuvien vapaaehtoistoimijoiden perehdyt-
tämiseen panostaminen on tärkeää, jotta 
järjestävän tahon puolelta kaikilla on sama 

YHDENVERTAISUUDEN KEHITTÄMISTÄ
                              YHDESSÄ

“Palaute järjestön ilmapiiristä 
ja osallistujien kokemuksista 

on arvokasta.”
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“Kaikkia toimijoita 
kutsutaan mukaan luomaan 

Maailmanvaihdosta yhä 
turvallisempi yhteisö.”

käsitys esimerkiksi toiminnan arvoista ja ta-
voitteista. Suuri osa Maailmanvaihdon toi-
minnasta toteutuu vapaaehtoisten voimin, 
jolloin tuki ja ohjaus korostuvat.

Saavutettavuus kehittämisenkohteena

Keskeisin palautetta saanut ulottuvuus 
toiminnassamme oli saavutettavuus, jolla 
tarkoitettiin lähinnä alueellista, esteetöntä 
ja taloudellista saavutettavuutta. Vastaajat 
nostivat esiin ensinnäkin, että Maailman-
vaihdon toiminta on keskittynyt pitkälti 
pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. 
Toisekseen järjestön toimisto ja osa sen 
vuokraamista tiloista on esteellisiä. Kol-
manneksi esiin nostettiin ulkomaan vapaa-
ehtoistyöohjelmien hinta. Tällä tarkoitettiin 
todennäköisesti omakustanteista ICYE-
ohjelmaa, sillä likimain 90-prosenttisesti 
Euroopan unionin tukema Euroopan so-
lidaarisuusjoukkojen (ESC) vapaaehtois-
palvelu on osallistujalleen huomattavasti 
edullisempi.

Kysyimme kyselyssä myös vastaajien nä-
kemyksiä siihen, miksi Maailmanvaihdon 
toimintaan on viime vuosina osallistunut 
huomattavasti enemmän naisia kuin mui-
den sukupuolten edustajia. Vastaajat pohti-
vat muun muassa, onko vapaaehtoistyö ylei-
sesti kiinnostavampaa naisille, vaikuttaako 
järjestön markkinoinnissa käytettävät kuvat 
toiminnan houkuttelevuuteen vai ovatko 
syyt jossain muualla. Nämä ovat tärkeitä 
seikkoja, joihin on syytä kiinnittää huomi-
ota.

Vastausten pohjalta kohti 
yhdenvertaisempaa Maailmanvaihtoa

Maailmanvaihto pyrkii jatkuvasti kehit-
tämään toimintaansa, jotta sen vapaaeh-
toistyöohjelmat ja muu toiminta olisivat 
mahdollisimman laadukkaita ja antoisia 
osallistujilleen. Järjestön hallitus vastaa yh-
denvertaisuussuunnitelman toimeenpanos-

ta ja näin ollen myös kyselyssä esiinnous-
seiden asioiden huomioimisessa. Kevään 
kuluessa hallituksen jäsenet tarkastelevat 
yhdessä vastuualueensa tiimin kanssa yh-
denvertaisuuskyselyn tuloksia ja laativat 
suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi. 
Kaikkia toimijoita kutsutaan kuitenkin mu-
kaan luomaan Maailmanvaihdosta yhä tur-
vallisempi ja avoimempi yhteisö.

Maailmanvaihto ottaa mielellään vastaan 
palautetta ja kehitysehdotuksia. Komment-
teja voi lähettää esimerkiksi nettisivuil-
tamme löytyvän palautelomakkeen kautta. 
Yhdessä voimme edistää sitä, että jokaisella 
on tervetullut olo Maailmanvaihdon toi-
mintaan.

Kirjoittaja Kaisa Rahko toimii Maailman-
vaihdon hallituksessa ja antaa mielellään 
tarvittaessa lisätietoja kyselystä, 
kaisa.rahko1@gmail.com.

NÄIN YHDENVERTAISUUDESTA 
KYSYTTIIN

• Kysely oli avoinna 25.11.–20.12.2019. 

• Kyselystä tiedotettiin 
Maailmanvaihdon kotisivuilla, 
somekanavissa ja uutiskirjeessä. 
Lisäksi toimintaan viime aikoina 
osallistuneita lähestyttiin 
henkilökohtaisin viestein. 

• Suomenkieliseen kyselyyn vastattiin 
48 ja englanninkieliseen 24 kertaa.
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”Laadimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman, sillä halusimme yhden-
vertaisuustyön olevan kunnianhimoista 
ja jatkuvasti kehittyvää. On tarkasteltava 
nykyistä toimintaa kriittisesti ja pohdittava, 
ketkä jäävät sen ulkopuolelle ja miksi”, sa-
noo hallituksen silloinen yhdenvertaisuus-
vastaava Anna Lemström.

Suunnitelmassa kerrotaan, millaisiin 
asioihin olisi syytä puuttua ja millaisin ta-
voittein ja toimenpitein. Keskeisenä asiana 
siinä patistetaan kartoittamaan laajemmin 
Maailmanvaihdon väeltä, millä tolalla yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvoasiat järjestössä 
heidän näkökulmastaan ovat. Aiemmin 
tällaista selvitystä ei ollut tehty. Kysely to-
teutettiin viime vuoden lopulla ja sen tulok-
sista voit lukea tämän lehden sivuilta 16–18.

Lisäksi suunnitelma kehottaa kiinnit-
tämään erityistä huomiota 1) turvallisempi-
en tilojen rakentamiseen ja moninaisuuden 
huomioimiseen, 2) erityisen tuen tarpeen 
huomioimiseen ja esteettömyyden edis-
tämiseen sekä 3) seksuaalisen häirinnän ja 
syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja tukeen mah-
dollisissa häirintä- ja syrjintätapauksissa. 
“Näiden muutamien painotuksien avulla 
suunnitelmasta oli tarkoitus luoda aidosti 
toteuttamiskelpoinen. Ajatuksena oli, että 
uusia aiheita nostetaan esiin suunnitelmaa 
päivitettäessä”, kertoo Anna.

Suunnitelmaan kirjattiin, että sitä päiv-
itettäisiin tarvittaessa vuosittain. Vielä 
päivitystyöhön ei ole ryhdytty. “Ymmär-
simme vasta erityistavoitteisiin paneutues-
samme, miten moninaisia ja pohjatyötä va-
ativia erilaiset yhdenvertaisuuskysymykset 
ovat. Koen tärkeänä, että perehdymme 
valittuihin painopisteisiin tunnollisesti 
ennen eteenpäin siirtymistä”, kertoo hal-
lituksen puheenjohtaja Roosa Kontiokari. 
“Tarkoituksena on kuitenkin, että tarkaste-
lemme pian suunnitelmaa kriittisesti ja 
päivitämme sitä oppimamme mukaisesti.”

Tutustu suunnitelmaan: maailmanvaihto.fi/
tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdessä yhdenvertaisemmaksi järjestöksi. Tämän työn tukena 
Maailmanvaihdossa käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmaa, jonka järjestön hallitus loi toissa vuonna.

TEKSTI: MINNA RÄISÄNEN

The article tells about the 
equality plan of Maailmanvaihto 
and its implementation. 

You can read it in English at 
maailmanvaihto.fi/en/together-
towards-equality-in-planned-way.

SUUNNITELMALLISESTI

YHDENVERTAISEMMAKSI
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ESTEETTÖMYYSTIETOJA ESIIN, 
PERIAATTEITA TURVALLISEMMILLE TILOILLE

Maailmanvaihdolle työstettiin turvallisemman tilan 
periaatteet ja niihin ryhdyttiin viittaamaan valmennusten, 
koulutusten ja tapahtumien yhteydessä. Periaatteita 
käännetään parhaillaan englanniksi.

Kaikille avointen tapahtumien tilojen valinnassa ryhdyttiin 
painottamaan entistä enemmän valintakriteerinä 
esteettömyyttä ja tapahtumakutsuihin ryhdyttiin lisäämään 
tilojen esteettömyystietoja.

Suomen vapaaehtoistyöpaikkojen kuvauksiin ryhdyttiin 
lisäämään tietoa siitä, voivatko työpaikat vastaanottaa 
vapaaehtoistyöhön aisti- tai liikuntarajoitteisia nuoria. 
ICYE-vapaaehtoistyöpaikkojen kuvaukset valmistuivat, kun 
taas työ jatkuu ESC-vapaaehtoistyöpaikkakuvausten osalta.

Valmennukseen vapaaehtoistyöhön ulkomaille suuntaaville 
nuorille sisällytettiin tietoa vaihtelevasta suhtautumisesta 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin eri maissa.

Valmennuksessa ryhdyttiin käsittelemään myös seksuaalista 
häirintää ja syrjintää sekä keinoja raportoida niistä ja saada 
tukea.

Maailmanvaihdon sähköisessä englanninkielisessä 
tiedotustyössä, esimerkiksi somepostauksissa ja teksteissä 
kotisivuilla, ryhdyttiin välttämään sukupuolittavien 
pronominien käyttöä, kun sukupuoli ei ole tiedossa ja kun 
tietoa sukupuolesta ei ole oleellista nostaa esiin. 

Millaisia askelia Maailmanvaihdossa on otettu tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteiden äärellä? 
Kuusi poimintaa:

1

2

3

4
5
6

19
TEEMA: YHDENVERTAISUUTTA VAPAAEHTOISTYÖHÖN!



“I was looking for a picture 
from my volunteering 
time in Finland to show 

my intercultural experience in this 
magazine. My first thought was to 
include one with other volunteers, 
each one from a different country. 
After reviewing the images, I realized 
that my intercultural learning started 
when I was born, and that it happens 
every time I interact with someone. 
It doesn’t matter if they are from my 
local environment or from a distant 
country.

The differences in our behavior, 
preferences and personality make 
us unique. Nevertheless, we are cat-
egorized by ethnicity, sexuality etc. 
These categorizations may lead to 
stereotypical thinking. At first, ste-
reotypes can be inoffensive and help 

How has international volunteering supported you in 
learning about equality and inspired you to take steps 
towards advancing it? We asked Maailmanvaihto’s 
volunteer Mariana De Luca Oblitas, who traveled from 
Bolivia for a volunteer year in Finland last August.

us to understand the behaviour of dif-
ferent people, but if we are not ready 
to challenge them and explore the 
uniqueness of each individual, they 
can turn into different types of dis-
crimination. 

Exclusion occurs when we com-
pare people who fit into certain char-
acteristics with those who do not and 
deny rights from the latter ones for 
some reason – social, cultural or po-
litical, for instance. Most of the time, 
the segregated are the ones who live 
in difficult realities. Our duty as a so-
ciety is to create conditions for every-
one’s rights to be taken into account. 
One way to open our minds and 
boost our acceptance of differences is 
to travel abroad. International volun-
teering helps us to do it in a deeper 
way.

Volunteer to                    grow
TEXT: MARIANA DE LUCA OBLITAS
PHOTO: FROM THE ALBUM OF MARIANA DE LUCA OBLITAS

“My intercultural learning started when I was born and it happens every time I 
interact with someone. It doesn’t matter if they are from my local environment or 

from a distant country”, says volunteer Mariana. In 2011, Mariana got to know Anna 
who had traveled to Bolivia for volunteering and lived with Mariana and their family. 

“We learned from each other’s perspective on life.”
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It takes us out of our comfort zone and 
provides new experiences. As a conse-
quence, we understand different points of 
view and share our own. Through volun-
teering, we create new diverse perceptions 
of different cultures and thus reduce the 
impact of stereotypes. That can be the first 
step to creating equality between individu-
als and being able to transform societies. 

I come from Bolivia, which is a beautiful 
place with great people but strong inequal-
ity. When I think about that, I get the feel-
ing that I need to give back to my country 
everything it has given me. I feel that gain-
ing a new perspective on life can help me to 

deepen my understanding about my place 
in this world and provide me with new tools 
to make a difference back in Bolivia. That 
was my main reason to come to Finland. 

While volunteering at a folk high school, 
I have created connections with students, 
teachers and the staff. Through them, I have 
learned more about the educational system, 
the importance of human resources and 
being active in one’s environment. While 
observing differences and similarities, I 
recognized myself as an individual who is a 
part of the mix of many cultures. And now, 
I feel more prepared to help within my own 
future communities.”
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TEKSTI: SUSANNA HALME
KUVAT: ANNI KOSKELA

näkövammani takia minulla on aina ollut 
mukana avustaja. Nyt löytyi mahdollisuus 
lähteä matkaan ihan yksin ja samalla tehdä 
jotain hyödyllistä, nimittäin merkityksellis-
tä vapaaehtoistyötä.

Tai no en minä ihan yksin lähde. Otan 
tietysti mukaan apuvälineistäni tärkeim-
män ja rakkaimman – opaskoirani Muusan. 
Muusa kulkee mukanani kaikkialla opasta-
en ja kohteita etsien, joten oli selvää, että 
otan sen mukaan myös Itävaltaan. Vapaaeh-
toistyöjakson onnistuminen vaatii muitakin 
tukitoimia ja erityisjärjestelyjä. Luvassa on 
liikkumistaidonohjausta eli turvallisten reit-
tien opettelua ammattilaisen kanssa (työ-, 
asiointi- ja harrastusreitit). Henkilökoh-
taista apua on varattu tarvittava tuntimäärä 
kuukaudessa, aluksi vähän enemmän, kun 
kaikki on vielä uutta. Sekä liikkumistaido-
nohjaaja että henkilökohtainen avustaja jär-
jestyvät Itävallan päästä, eli minun ei itse 
tarvitse ottaa mukaan omaa avustajaani 
Suomesta. Tämä on sitä itsenäisyyttä, jota 
nimenomaan haluan kokea.

Helmikuussa kävimme Maailmanvaih-
don pääsihteerin Anni Koskelan kanssa 
parin päivän tutustumismatkalla Wienis-
sä. Vierailimme  tulevassa työpaikassani 
sekä katsomassa majoitusta. Tutustuimme 
Grenzenlosin toimiston väkeen ja tapasim-
me mm. tulevan liikkumistaidonohjaajan. 
Tutustumismatka oli mielestäni erittäin 
hyödyllinen ja antoisa. Oli mukavaa tavata 
ihmiset, joiden kanssa tulen olemaan teke-

misissä. Lisäksi oli molemmin puolin hyö-
dyllistä jutella tukitoimista ja erityisjärjes-

Muistan syksyisen illan, jolloin lojuin 
sohvalla ja selailin sähköposteja. 
Vastaan osui viesti, joka oli lähe-

tetty Maailmanvaihdosta Näkövammaisten 
liittoon, ja sieltä se tavoitti minut. Viestissä 
puhuttiin puolen vuoden vapaaehtoistyö-
jaksosta Wienissä. Kiinnostuin heti ja päätin 
hakea mukaan – ja tulin vieläpä valituksi!

Kyseessä on Grenzenlos Without Bar-
riers -hanke, johon osallistun Euroopan so-
lidaarisuusjoukkojen kautta. Lähden Itäval-
taan vapaaehtoiseksi toukokuun alussa ja 
olen siellä puoli vuotta. Työskentelen nuo-
risovaihtojärjestö Grenzenlosin toimistolla 
ja asun opiskelija-asuntolan huoneessa. Se, 
mikä minulle tässä hankkeessa on tärkein-
tä, on mahdollisuus lähteä ulkomaille itse-
näisesti. Jo pidemmän ajan olen halunnut 
asua vieraassa maassa itsenäisesti. Olen 
kyllä matkustanut elämässäni paljon, mutta 

Puoleksi vuodeksi          
      Itävaltaan  

 

Kahden päivän valmistelutapaamisessa Wienissä 
suunniteltiin yhdessä tulevaa puolen vuoden 
vapaaehtoisyhteistyötä. Kuvassa Susanna juttusilla 
Grenzenlosin Daniela Fellingerin kanssa.

– näkövammasta huolimatta 
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In 1999, Grenzenlos started working on ad-
vancing the mobility of young people with 
disabilities within the EU supported Euro-
pean Voluntary Service (EVS). A special 
cooperation with the youth information 
center in Vienna (wienXtra jugendinfo) and 
the financial support of the city of Vienna 
resp. the association wienXtra in the frame 
of a programme called “Melange”, made it 
structurally and financially possible to start 
the process. Courageous and inspired staff 
of Grenzenlos have taken this idea forward 
in the last 20 years and created new and 
more diverse opportunities for people with 
different abilities in the Grenzenlos pro-
grammes. A few years ago EVS developed 
into the European Solidarity Corps Volun-

telyistä kasvotusten. Itselleni tuli varmempi 
olo, että kyllä pärjään ja kaikki kyllä järjes-
tyy. On helpompi luottaa, kun on tavannut 
ihmiset, jotka asioita järjestelevät.

Toisaalta tutustumismatka myös teki 
haasteista ja jännityksestä konkreettisem-
pia. Miten ikinä opin kaikki reitit? Miten 
otan haltuun julkisen liikenteen? Miten 
opin toimimaan opiskelija-asuntolan yh-
teiskeittiössä? Miten selviän asioinnista, 

kodinhoidosta ja muista arjen askareista? 
Entä jos eksyn? Paljon on siis jännitettävää. 
Mutta jännitys on positiivista ja motivoivaa. 
Olen varma, että nämä ovat haasteita, jot-
ka ovat voitettavissa. Ja niiden voittaminen 
varmasti opettaa paljon. Odotankin innolla 
sitä, mitä kaikkea voin oppia vapaaehtois-
työn ansiosta. Sitä paitsi olen varma, että 
kun nämä haasteet ratkeavat, tulee todelli-
nen voittajafiilis!

Change starts within the individuals 
of an organization

TEXT: MINNA RÄISÄNEN
PHOTO: ANNI KOSKELA

Each year, at least one person with disabilities volunteers for six 
months at the office of Austrian youth exchange organization 
Grenzenlos. The co-operation is a part of making inclusion an 
everyday thing, tells Sara Paredes from Grenzenlos.

teering (ESC) within which the work now 
continues. Through Grenzenlos’s ESC pro-
ject “Grenzenlos without Barriers” young 
people with disabilities come to volunteer 
at their office.

Which sorts of arrangements did 
focusing on young people with 
disabilities require at the beginning 
and what does it require today?

Probably the biggest change starts within 
the individuals in the organization. At the 
beginning, there are certainly doubts whet-
her we can do it:  Can we manage? How 
much more work will it be? It is natural to 
be afraid of doing something that you do 
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Good planning also helps us to look for 
needed support, such as assistants that sup-
port people in a wheelchair. It also is very 
important and useful to have accessible ac-
commodation and city structure.

What has the Grenzenlos without 
Barriers co-operation given for your 
organization?

We learn a lot from the volunteers, and we 
can say that they learn a great deal as well. 
They are a great support for us, from small 
jobs like copying documents to changing 
our working style and the way we present 
the programs. They also transmit the idea 
of inclusion to people, so Grenzenlos does 
not only speak about inclusion but we also 
get to live it.

It’s hard to pinpoint everything we have 
learned, and I think every co-worker has 
learned something different. What we all 
have learned, though, is that our work 
should not only be offered to those who 
think they can do it, but also to those that 
CAN do it, even if they do not know that 
this experience is available for them. 

Our thinking has changed completely. 
For us, inclusion is something that we want 

not have full expertise in. I think that ex-
perience, training, being part of accessible 
projects and the “learning by doing” men-
tality helped us put that fear aside and stop 
expecting that we can do everything per-
fectly or be 100% accessible.

We realized as well that people with disa-
bilities are the experts of their own bodies 
and capable of expressing their needs. By 
asking what they need, you will often find 
out that it is not “much more work” to make 
the experience possible for people with 
disabilities. We also work with people with 
psychological or social issues, and this is so-
metimes more challenging, as it is hard for 
them to point out what it is that they exactly 
need. Communication is the key.

Looking at the beginning and now, we 
can see, that through our experience and 
the people we have met Grenzenlos has 
gained a lot of knowledge and competence 
in working with volunteers with different 
abilities. Like this we can support other or-
ganisations, who try to expand their target 
groups in sending as well as in hosting vo-
lunteers.

Planning is also crucial. Plan visits in 
advance are great opportunities for the vo-
lunteers to get to know us and vice versa. 

Susanna Halme (left) is the second volunteer to participate in Grenzenlos without barriers through 
Maailmanvaihto. The volunteering experience begins in May. Samira Baumgartel works in Grenzenlos and met 
with Susanna during the plan visit in February.
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of the subject and more conversations would 
be a good starting point in the federation. 

During this project, we developed a 
handbook for exchange organizations about 
sending and receiving people with disabili-
ties, chronic diseases or mental disorders. 
The handbook offers an excellent guideline, 
but it is only in German. A translation could 
help to spread the word. 

Most importantly, we need the willing-
ness to try it out. We are aware that the 
structure in some countries lacks accessi-
bility, but this should never be used as an 
excuse to not even try to receive someone. 
We have to invest a bit more work in it, but 
it is possible and worth it. People with disa-
bilities have the right to be treated equally 
in society, which means it’s our job to make 
sure that our programs include them. 

Your greetings to organisations 
thinking of receiving young people 
with disabilities for volunteering? 
And to young people thinking of 
volunteering abroad?

Grenzenlos is happy to advise organisations 
that are thinking of starting. To the youngs-
ters: it is possible and it is a life-changing 
experience that you should not miss.

People with disabilities sometimes need 
more time to be ready to do a voluntary pe-
riod abroad. They have to overcome many 
obstacles in society that for many are easier 
to overcome. For example, where and what 
can I study? What kind of a job can I get? 
Can I have an apartment that is financial-
ly supported by the state? They have more 
complicated insurance processes and many 
more visits to a doctor, too. All this happens 
during their development phase and can go 
up to their late 20s. So, when we talk about 
inclusion and mobility of young people, 
we have to consider that many will only be 
able or ready to participate at a later stage of 
their life (30s–40s). Inclusion of age is also 
an important aspect to take into account.

to see in everything we do and diversity 
normality or we want it to be. We also want 
to focus more on the ABILITY part of the 
word “DisABILITY”. So, our language has 
changed as well and it keeps changing.

In what other ways do you advance 
the mobility of young people with 
disabilities and equality in general?

We try to invite and integrate them in all 
our programs. We also have local volun-
teers with disabilities who help us run the 
programs and who themselves are training 
to learn skills such as communication and 
leading groups. In addition, at our prepara-
tion seminar for volunteers we hold a sessi-
on on inclusion and we have workshops on 
it locally and internationally.

Indirectly, the volunteers with disabi-
lities joining our camps and training have 
changed the attitudes of other volunteers. 
For example, when we had a volunteer in a 
wheelchair at a preparation seminar, many 
other volunteers were confused at first 
about the idea of someone in a wheelchair 
going abroad to help others, but soon they 
understood that they are as capable as eve-
ryone else.

We also try to encourage other organiza-
tions to send and receive people with disa-
bilities, and in some cases, we can provide 
them with tools and training to prepare 
them for the experience.

Within the ESC and ICYE networks, 
what kinds of steps towards advancing 
equality have you found recently 
inspiring? What kinds of things would 
be important to work on together?

We just finished a pilot project on inclusion 
in which we included three ICYE organiza-
tions abroad who would receive people with 
disabilities. It takes time for the concept to 
sink in, and it takes work, preparation and 
again, the courage to start. More awareness 
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What is it like to volunteer in Finland?  
Simon Le Cléah shares experiences from Koli National 
Park and Nature Centre Ukko, while Diogo Braz, 
Nathan Julienne and Elisa Rodríguez González take 
us through their volunteering period in Vanhamäki 
Activity Center.  All of them participated in  
the European Solidarity Corps Volunteering. 

A Peek into Life as a VOlunteer

First Months  
– Alone in the Winter Wonderland 
The first four months were tricky, long, ex-
hausting. Sure, I knew that it’s hard for every-
one who moves to another country. But trust 
me, when you live alone in the middle of no-
where with no one to talk with, time doesn’t 
fly. I had to learn to enjoy my solitude. 

I lit a fire in the fireplace in my beauti-
ful yellow house almost every day. I cut 
firewood, cooked, watched movies, read 
books, did sports... In short, I tried to keep 
myself busy and found ways to be relaxed.

My weekly ritual included one of the most 
amazing things ever: sauna. My first one 
was savusauna (a smoke sauna) three days 
after my arrival. This type of sauna doesn’t 
have chimney, so it’s the smoke that heats 
the room. Once it’s hot, the smoke is let out, 
and just the burned wood remains inside.

Later I learned how to heat up the wood-
en sauna near my place. It became my re-
laxing ritual. First you have to carry the 
firewood and water, then fill up the water 
tank and make a fire. All of these steps take 

time, but once 
the sauna is 
ready, you 
can enjoy, 
it’s your re-
ward.

I’ll re-
member the 
white won-
derland forever, 
the amazing qui-
etness, the gorgeous 
white and gleaming 
scenery when the sun was 
shining in the blue sky. If I had to 
share a memory about my first months, 
I would choose one evening in April 
when I was skiing for the first time 
on the frozen lake with three of my 
friends. It was a cold evening with 
a splendid sky and tough snow 
on the ice. It is a unique memory. 
At the time I couldn’t yet imag-
ine how many marvelous people I 
would meet later. 

SIMON
Koli National Park and Nature Centre Ukko
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From Spring to Summer  
– Koli’s Seasonal Rhythm 
First it seemed that winter didn’t want to 
leave. But little by little, spring showed up, 
birds were back and sang, rivers started 
flowing again, the snow was melting, leaves 
grew, the peaceful winter quietness made 

way for nature sounds.
Spring was quickly overtaken by sum-

mer, kesä, and its “friendly” mosquitoes. 
Still, it was lovely, many new people ar-
rived in Koli to work during the high 
season – a chance for me to finally 

make friends. I fondly remember 
juhannus, the midsummer cel-

ebration.
After May, I started to get 

used to the place and felt 
independent, happy and 
strong. I was mostly work-

ing outside, carrying firewood 
into woodsheds in the national 

park. Then the high season began 
and I had to take care of the cafete-
ria in the nature center. It was very 

hectic.
In June, I hiked 
through the na-

tional park on 
my own. 3 

days, 35 km, 
15 kg on 
the back. 
It was the 
first time 
alone for 
me, which 

meant I had 
to think about 

everything.
This hike was 

for me another proof 
that I am able to manage 

many things alone. It was long and 
hard but worth it. The trail Herajär-

ven kierros goes along many places passing 
by an old-growth forest, a young pine and 
birch forest, swamps, hills that offer gor-
geous sceneries. On 13 June, it was my 24th 
birthday and I was sleeping in a hammock 
on a beach. I woke up at 3 a.m. to enjoy the 
beautiful nature – the colors of the sunrise 
were fabulous and the scenery fantastic!

Ruska, Friends and Sauna – Always! 
After summer the temperature dropped fast. 
Then autumn came, the ground was muddy, 
the weather rainy. However, I enjoyed this 
season probably the most. It was magnifi-
cent, full of bright colors. The period when 
the leaves change their colors before falling 
has a beautiful name in Finnish: ruska. Even 
though nature was partly dying, it felt like it 
was more alive than ever. 

Those colorful days went so fast. I had 
many things to do and I wanted to enjoy my 
time fully before leaving. A few friends came 
to visit me, I was happy to be their guide and 
tell stories about Koli. Koli is a special place 
where some people have believed powerful 
spirits to exist in the past.

During my last months, I had a lot of 
friends around me. I got along so well 
with my flatmate and neighbor. We were a 
unique trio from France, Finland and Tur-
key. Three different universes, ways of liv-
ing, thinking and doing. Yet our friendship 
was very powerful and rewarding. Thanks 
to them, I learned so much. To go beyond 
cultural clichés, you have to get to know the 
person and let them tell you what they think 
about their way of living.

My last week in Koli taught me that peo-
ple there are precious. I realized that I was 
appreciated and that the community was 
thankful for my work and involvement. I 
think I lived the Finnish culture as deeply as 
a local. This gave me strength, determination 
and amazing friends that I’ll never forget.
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We all came to Finland with similar expecta-
tions and purposes. We wanted to discover 
the Finnish nature and try something com-
pletely different to what we were used to, 
and the project offered by Vanhamäki was 
suitable for that. In addition, we aimed to 
learn from a different culture, improve our 
English skills and of course, meet new faces. 

Our project mainly focused on organic 
farming and transformation of raw prod-
ucts. Our work activities were clearly di-
vided into three different periods. The only 
thing we did every single day from the be-

ginning of the project until 
the end was…. peeling 

potatoes and taking 
them to the res-

taurant kitchen!

DIOGO, NATHAN & ELISA
  Vanhamäki Activity Center

Spring
In early spring, snow had not melted yet, so 
outdoor work was not possible. We mainly 
worked in the kitchen, learning how to 
make jam or juice with organic products. 
When the snow started to melt and the days 
became warmer, we began to take part in 
some farming activities. Everything had to 
be planted, summer was coming! We pre-
pared the soil in the main greenhouses and 
started to grow the plants in the glasshouse, 
from which they would later be transported 
to the bigger greenhouses.

Summer
Summer came! Everything was blooming: 
life, light, sun and… mosquitoes. We began 
to plant and take care of the crops. A few 
weeks later, harvest started! STRAWBER-
RIES, hundreds of kilos, clearly the best we 
have ever tried. Raspberries, lingonberries, 

black currants, zucchini, beans, herbs, 
cucumbers and tons of tomatoes. 

Summertime was hectic, but it 
surely was a period of learning, 

practical skills and teamwork. 
We got to immerse ourselves 
in a multicultural back-
ground when two interna-
tional volunteering camps 
joined us for two weeks. 
Gradually, days started to 
get shorter, but we still had 

many vegetables to pick and 
a new apparently endless job: 

apple juice. We spent weeks pro-
cessing hundreds of kilos of apples 

to turn them into delicious juice!
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Autumn
The hectic summer past, and we 
started to feel the autumn ap-
proaching. Last harvest, no 
crops anymore. We were a 
bit uncertain about what 
we would do during Oc-
tober and November, but 
then ideas of our own pro-
ject started to come up! We 
reorganized the gym and 
the workshop with the 
objective of making 
them more practi-
cal. We also started 
a conversation ex-
change programme 
in a café called Kah-
vila Kinuskihuone in 
Suonenjoki town cen-
tre. It was a fantastic op-
portunity to meet local peo-
ple, share opinions and learn 
a bit more about Finland! We 
also visited some schools in the 
Suonenjoki area, presenting our 
home countries and chatting with 
the students and teachers. These ac-
tivities were a breath of fresh air and a 
fantastic complement for our project.

Free time  
& thoughts on the experience
Free time in Vanhamäki was quiet and re-
laxed, a moment to enjoy outdoor activi-
ties, practice sports and have some time for 
ourselves. During summer, the endless light 
made us want to be outside. Basically, we 
could describe our summer in four words: 
lake, sauna, barbecue and… mosquitoes. It 
was a time to enjoy the sun, swim and fish in 
the lake, refresh and have fun in a wonder-
ful place. As the Finnish weather is so un-
predictable, we also had some alternatives 
for indoor leisure activities. We spent hours 

in the gym and the workshop. But we were 
not hiding in Vanhamäki, from time to 

time we would go to Suonenjoki, 
have some drinks and play bil-

liards. And not only that, we 
also found time to travel! 
We managed to meet oth-
er volunteers, visit differ-
ent places in Finland and 
some nearby countries.

Volunteering was a pe-
riod of intense change in our 

lives. New country, new peo-
ple, new climate… Definitely a 
moment to discover not only 
our surroundings but also our-
selves. A great part of the story 

always depends on who 
is telling it, which 

applies to the vol-
unteering expe-
rience, too. The 
e x c i t e m e n t , 
worry, im-
patience and 
curiosity that 

everybody feels 
in the begin-

ning can change 
in different ways de-

pending on the person. 
We would describe our experience as very 
positive and enriching. However, when 
we talked about how we had felt during 
these months, words like “lost”, “insecure”, 
“homesick”, “disappointment”, “bored” or 
“depressive” surfaced too. It is the reality, 
not everything was always wonderful, but 
still, it was worth it. Going through dif-
ferent situations: positive, negative, funny, 
challenging… that’s part of the experience 
and part of the learning process.

We consider ourselves very lucky. Since 
the very beginning, we had a great team 
and life together was easy, comfortable and 
extremely funny.
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Ideoita yhdenvertaisuuden 
edistämiseen  

– STAR E -HANKKEEN OPPAAT ILMESTYIVÄT

Oppaan tarkoituksena on vahvistaa entises-
tään nuorisojärjestöjen roolia työssä syrjin-
nän ja rasismin ehkäisemiseksi. Sen harjoi-
tukset ovat nuorisoryhmille suunnattuja ja 
tarjoavat keinoja tarkastella mm. valtasuh-
teita, etuoikeuksia ja ennakkoluuloja. Opas 
on työstetty vuonna 2017 alkaneessa ja 
tänä vuonna päättyvässä Standing Together 
Against Racism in Europe – STAR E -hank-
keessa (Erasmus+) seitsemän eurooppalai-
sen ICYE-nuorisovaihtojärjestön kesken. 
Yksi osallistujista on Maailmanvaihto.

Maailmanvaihdossa oppaan harjoituksia 
on tarkoitus hyödyntää etenkin vapaaeh-
toistyöhön ulkomaille Suomesta suuntaa-
vien ja vapaaehtoistyöhön Suomeen maail-
malta saapuvien vapaaehtoistyöntekijöiden 
valmennusleireillä. Osaa on jo kokeiltu lei-

Standing Together Against Racism: A Training Handbook on uusi opas, 
joka tarjoaa ideoita eriarvoisuuden, syrjinnän ja rasismin käsittelyyn 
nuorten kanssa. Maailmanvaihdossa opasta on ajatuksena hyödyntää 
etenkin vapaaehtoistyöntekijöiden valmennusleireillä.

reillä, viimeisimmäksi Timelines-harjoitus-
ta tammi–helmikuun vaihteessa pidetyllä 
parhaillaan Suomessa olevien vapaaehtois-
ten puolivuotisarviointileirillä (kuvissa). 
Harjoituksen avulla vapaaehtoiset tarkaste-
livat ihmisoikeuksien kehitystä.

STAR E -hankkeessa on laadittu myös 
opas siihen, miten huomioida paremmin 
moninaisuutta omassa työyhteisössä ja 
muuttua yhdessä mukaanottavammaksi 
porukaksi. Hankkeen asiantuntijaorgani-
saatioina ovat toimineet Szubjektiv United 
Against Racism -verkostosta ja organisaa-
tiomuutoksen asiantuntija SOCIUS.

Oppaat ovat ladattavissa hankkeen koti-
sivuilta www.star-e.icja.de.

TEKSTI: MINNA RÄISÄNEN
KUVAT: ISA HEDEZ
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4.3.

tulevat tapahtumat /
upcoming events

helsinki 

Maailmanvaihdon viikoittainen (maalis–huhtikuussa) kielikahvila alkaa 
Maailmanvaihto’s weekly (in March–April) Language Café begins
Maailmanvaihdon toimisto  |  Maailmanvaihto Office

14.4. Viimeinen päivä hakea elo–syyskuussa 2020 alkavaan  
ICYE-vapaaehtoistyöhön Eurooppaa etäämmälle 
Last day to apply for ICYE volunteering outside of Europe starting in August–September 2020

17.7.
lahti

Maailmanvaihto Lahden Mahdollisuuksien torilla 
Maailmanvaihto at the Market of Possibilities in Lahti
Matkustajasatama  |  Lahti Harbour

23.–24.5.
helsinki

Maailmanvaihto Maailma kylässä -festivaaleilla 
Maailmanvaihto at the World Village Festival
Kaisaniemen puisto  |  Kaisaniemi Park

28.8.–3.9.
ylöjärvi

Tulovalmennusleiri ulkomailta vapaaehtoistyöhön 
Suomeen saapuville nuorille 
Arrival training camp for international volunteers
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus  |  Camp Center Antaverkka

1.11.

Tavataan toukokuussa 
Maailma kylässä 
-festarilla! Löydät meidät 
Mahdollisuuksien tori 
-teltasta. 

See you in May at the 
World Village Festival! 
Come find us at the Market 
of Possibilities tent.

Lähtövalmennusleiri Suomesta ICYE-vapaaehtoistyöhön 
lähteville nuorille ja loppuarviointileiri vapaaehtois-
vuotensa Suomessa päättäville ulkomaalaisille  
ICYE-vapaaehtoistyöntekijöille 
Pre-departure training camp for the youth heading from Finland 
for ICYE volunteering abroad and final evaluation camp for 
international volunteers finishing their volunteering year in Finland
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus  |  Camp Center Antaverkka

ylöjärvi
7.–10.5.

Ku
va

/Photo: Minna Räisänen

13.3.
helsinki 

Bite the Culture: Costa Rican Flavours -kokkausilta 
Bite the Culture: Costa Rican Flavours cooking night
Maailmanvaihdon toimisto  |  Maailmanvaihto Office

21.3.
helsinki 

Rasisminvastaisen päivän työpaja:  
Yhdessä yhdenvertaisemmiksi nuorten leiritoiminnassa! 
Workshop of the Day against Racism: Together towards more equality in youth camp activities!
Allianssi-talo  |  Allianssi House

Ensimmäinen haku elo–syyskuussa 2021 alkavaan  
ICYE-vapaaehtoistyöhön Euroopan ulkopuolelle päättyy 
First applying period for ICYE volunteering outside Europe starting in 
August–September 2021 ends

23.3.
helsinki 

Maailmanvaihdon kevätkokous 
Spring Meeting of Maailmanvaihto
Maailmanvaihdon toimisto  |  Maailmanvaihto Office
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Maailmanvaihto ry – ICYE Finland
Oikokatu 3, 00170 Helsinki, Finland | +358 (0)50 452 5660

maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi | www.maailmanvaihto.fi | www.icye.org

@maailmanvaihto

seuraa  maailmanvaihtoa somessa!


