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Maailmanvaihto ry.
TOIMINTAKERTOMUS 2015
Keväällä 2015 Maailmanvaihdon kautta oli enemmän nuoria vapaaehtoistyössä ulkomailla kuin
koskaan aiemmin, 48 osallistujaa. Heistä 43 teki vapaaehtoistyötä Aasiassa, Afrikassa,
Latinalaisessa Amerikassa tai Oseaniassa ja viisi Euroopassa. Osallistujamäärä hipoo järjestön
ennätystä: Vuonna 1990 Suomen ICYE lähetti vaihto‐ohjelmiin yhden nuoren enemmän. Tuolloin
yli puolet osallistujista oli vaihto‐oppilaita. Panostuksestamme huolimatta osallistujamäärän kasvu
ei kuitenkaan jatkunut. Syksyllä 2015 vapaaehtoistyöohjelmiin lähti 21 osallistujaa.
Kertomusvuoden aikana Suomessa työskenteli yhteensä 60 ulkomaalaista nuorta vapaaehtoista.
Heistä 27 osallistui ICYE‐ohjelmaan ja 33 tuli Suomeen EU:n tukeman eurooppalaisen
vapaaehtoispalvelun (EVS) kautta. ICYE‐vapaaehtoiset olivat pääosin kotoisin Aasiasta, Afrikasta ja
Amerikoista, kun taas suurin osa EVS‐vapaaehtoisista tuli Euroopasta. Vapaaehtoiset työskentelivät
pääosin kasvatus‐ ja sosiaalialalla päiväkodeissa, kouluissa, kansanopistoissa, erityisoppilaitoksissa
sekä erityistä tukea tarvitsevien työpajoilla ja yhteisöissä. Vapaaehtoiset sijoittuivat eri puolille
Suomea, pääasiassa Etelä‐ ja Keski‐Suomeen. Vapaaehtoisista 17 asui isäntäperheissä. Muille
majoitus oli järjestetty työpaikan yhteydessä.
Kertomusvuonna Maailmanvaihdon järjestämät infotilaisuudet vapaaehtoistyöstä ulkomailla
tavoittivat yhteensä noin 140 henkilöä. Lisäksi Maailmanvaihto esitteli toimintaansa muiden
tahojen järjestämissä tapahtumissa, mm. Mahdollisuuksien toreilla viidellä eri paikkakunnalla ja
Educa‐messuilla. Sosiaalisessa mediassa järjestö oli aiempaa aktiivisemmin läsnä. Erityisesti
aktivoiduttiin edeltävänä vuonna käyttöönotetuilla Instagram‐ ja Twitter‐tileillä.
Kulttuurien välistä ymmärrystä edistävää globaalikasvatustyötään Maailmanvaihto kehitti
panostamalla kouluvierailutoimintaansa. Kertomusvuonna Maailmanvaihdon nuoret
vapaaehtoistyöntekijät tekivät yhteensä 42 vierailua ala‐ ja yläkouluihin, lukioihin ja
ammattikouluihin eri puolilla Suomea. Oppilaitoksissa vierailivat niin ulkomaalaiset
vapaaehtoistyöntekijät kuin vapaaehtoisena ulkomailla työskennelleet nuoret. Vierailut tavoittivat
yhteensä noin kahdeksansataa lasta ja nuorta.
Maailmanvaihdon vapaaehtoistoimintaan osallistui kertomusvuonna yli sata henkilöä koulutusten
vetäjinä, kouluvierailijoina, infotilaisuuksien puhujina, vapaaehtoistyöohjelmaan hakeneiden
haastattelijoina sekä ulkomaalaisten nuorten isäntäperheinä ja tukihenkilöinä.
Vapaaehtoistoimijoille järjestettiin koulutusviikonloppu marraskuussa sekä annettiin perehdytystä
ja tukea toimintojen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Kouluvierailijoille, tukihenkilöille ja
isäntäperheille järjestettiin koulutustilaisuudet. Aluetoimintaa ei saatu monipuolistettua ja
laajennettua tavoitteiden mukaisesti. Aluetoimintaa oli viidellä paikkakunnalla, ja alueryhmät
pääasiassa järjestivät toimintaa ulkomaalaisille vapaaehtoistyöntekijöille. Kahdella paikkakunnalla
tehtiin vapaaehtoistyöohjelmiin hakeneiden valintahaastatteluja.
Maailmanvaihdon syyskokous hyväksyi uuden strategian vuosille 2016–2021. Siinä painottuu
laadun kehittämistyö, vaikuttamistyö ja toiminnan eettisyys.
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Maailmanvaihto panosti vapaaehtoistyöohjelmien laadun kehittämiseen mm. käynnistämällä
kertomusvuoden aikana kaksi vaikuttavuustutkimushanketta yhteistyössä
korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyössä Kansainvälisen Vapaaehtoistyön (KaVa)
‐verkoston kanssa teetettiin vaikuttavuustutkimus Humanistisen ammattikorkeakoulun
opiskelijoilla. Maailmanvaihto oli merkittävässä roolissa kansainvälisen ICYEn
vapaaehtoistyöohjelmien arviointilomakkeiden uudistamistyössä.
Maailmanvaihdon talous on aiempina vuosina hankittujen säästöjen ansiosta vakaalla pohjalla.
Haasteena on kattaa laaja toiminta kapealla tulopohjalla. Kustannusten noustua Maailmanvaihdon
hallitus päätti korottaa vapaaehtoistyöohjelmien osallistumismaksuja, mikä voi vaikuttaa
osallistujamääriin ja järjestön talouteen lyhyellä aikavälillä negatiivisesti.
Maailmanvaihdon toimintaa ovat tukeneet taloudellisesti opetus‐ ja kulttuuriministeriö, CIMO /
Erasmus+‐ohjelma, ulkoasiainministeriö, Agricola‐opintokeskus sekä Kirkkohallitus.

