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sveitsi
”Kirjainyhdistelmä 
ICYE pitää usein avata  
ulkopuolisille, mutta meille 
icyeläisille se merkitsee  
kasvamista ihmisenä,” 
kirjoittaa Sveitsissä vapaa-
ehtoistyövuoden viettänyt 
Kaarina Kaunisaho.  
Artikkelin löydät sivulta 22.

brasilia
Uudella palstallamme 
ICYE-vapaaehtoistyöpaikkojen 
työntekijät kertovat vapaaehtois-
työmahdollisuuksista ja vapaa-
ehtoisten roolista työpaikalla. 
Lue englanninkielisestä jutusta 
sivulta 12, mitä brasilialaisen 
CESMAR-järjestön henkilökunta 
kertoo toiminnastaan.

suomi
Maailmanvaihdon vapaaehtoisten 
matka maailmalle alkaa jo kotimaan 
lähtövalmennuksessa. Miksi 
valmennuksia järjestetään? Mitä ne 
sisältävät? Lue lisää valmennuksista ja 
osallistujien tunnelmista sivuilta 32–34! 

eurooppa
EVS-vapaaehtoistyöpalvelu 
on nyt European Solidarity 
Corps eli ESC! Löydät lisätietoa 
ajankohtaisista uutisista sivulta 7 
sekä nettisivuiltamme  
www.maailmanvaihto.fi
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Maailmanvaihtoa – Volunteer’s Voices on Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti, jonka tarkoituksena on 
toimia kanavana kulttuuristen kokemusten jakamisessa ja niistä oppimisessa. Lehdessä julkaistaan 
järjestön toimintaan osallistuvien kirjoituksia, jotka edustavat kirjoittajiensa kantaa.



maailmanvaihtolaisuus
yhdistävänä voimana 

 

Elokuun 25. päivä 115 innokasta ja odottavaa juhlijaa astui lautasta idylliseen 
Mustasaareen Helsingin edustalla. Niin entisen kuin nykyiset Maailmanvaih-
don toimijat aina vapaaehtoisista aiempaan toimiston henkilökuntaan olivat 

kokoontuneet juhlistamaan järjestön kuusikymmenvuotista taivalta. Päivä täyttyi 
naurusta, vanhojen ystävien kohtaamisista ja uusien ystävyyksien solmimisesta. 

Minulla oli kunnia olla järjestämässä kyseisiä juhlia. Valmisteluihin kiteytyi pie-
noiskoossa kaikki se, joka minua Maailmanvaihdon toiminnassa inspiroi. Olen ollut 
mukana Maailmanvaihdon toiminnassa vuodesta 2014 lähtien. Näinä vuosina olen 
saanut kasvaa ihmisenä moninkertaisesti odotettua enemmän. Maailmanvaihtoyh-
teisö on minulle täydellinen yhdistelmä tiimityöskentelyä ja muiden luottamusta juu-
ri minun omiin, itsenäisiin päätöksiini. Juhlavalmisteluissa sain vapauden toteuttaa 
monia ideoitani aina numeroilmapalloista kuohuviinimerkkeihin. Toisaalta ohjelma-
korttien liimaamisesta, juhlapuhujien rekrytoimisesta ja yleisen juhla-aamun panii-
kin selättämisestä ei olisi tullut mitään ilman upeita juhlatiimiläisiäni.   

Korkeista odotuksista huolimatta juhla yllätti minut positiivisesti. Juhlakansas-
ta huokunut lämminhenkisyys, ilo ja yhteenkuuluvuuden tunne muistuttivat mi-
nua ajasta, jolloin istuin valmennusleirillä parinkymmenen muun pian maailmalle 
lähtevän vapaaehtoisen kanssa. Näin muutamaa vuotta myöhemmin olen oppinut 
sanallistamaan tuon tunteen. Se on maailmanvaihtolaisuutta. Sama maailmanvaih-
tolaisuus yhdisti elokuun juhlissa toimijat, joiden aktiivivuosia erottivat vuosikym-
menet, osaksi samaa yhteisöä. Sama maailmanvaihtolaisuus järjesti nuo vuosijuhlat. 
Ja sama maailmanvaihtolaisuus on jälleen luonut vapaaehtoisvoimin tämän lehden, 
jota pitelet käsissäsi.  

Mikäli olet Maailmanvaihdon aktiivi, alumni tai vain satunnainen toimija, niin 
uskon, että tiedät mitä maailmanvaihtolaisuus on. Ja mikäli et vielä ole, niin maail-
manvaihtolaisuudelle uskollisena toivotan sinut mitä lämpimimmin tervetulleeksi 
mukaan toimintaamme. Tämän lehden sivuilta voit saada pienen alkumaisti-
aisen siitä, mitä maailmanvaihtolaisuus on tänä juhlavuotena muun muassa 
ollut.

Anna Lemström
Hallituksen jäsen, vuosijuhlavastaava
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belongingness 
bringing us together 

 

On the 25th of August a group of 115 eager and awaiting people gathered on 
the idyllic island of Mustasaari, in front of Helsinki. Both former and current 
Maailmanvaihto people from volunteers to the office personnel came toget-

her to celebrate the 60-year-old journey of their association. The day was filled with 
laughter, meeting of old friends and making new ones.  

I had the honour to be part of the group organising the event. The preparation 
process symbolized everything that inspires me in Maailmanvaihto so much. I have 
been involved in Maailmanvaihto since 2014. During these years, I have had the op-
portunity to grow as a human being many times more than initially expected. The 
Maailmanvaihto community is a perfect combination of teamwork and trust in my 
own, independent decisions. In the celebration preparations, I had the freedom to 
carry out my own ideas from choosing balloons to sparkling wine brands. On the 

other hand, gluing the program cards, finding people for the speeches and overco-
ming the last-minute panic would have been impossible without my won-

derful team. 
Even with the high expectations I had, the celebration surprised me 

positively. The warmth, joy and feeling of togetherness experienced in 
the party, reminded me of the time when I sat in a training camp with 
two dozens of other volunteers, all soon to leave for the world. Now, a 
few years later, I have learned to better recognize that feeling. It is the 
feeling of belonging. At the anniversary party, the same feeling was 

the force that united people with decades of time difference in their 
active years, as one big Maailmanvaihto community. This feeling of 

belonging organised the party. And the same feeling created the 
magazine that you are reading just now. 

No matter if you are an active Maailmanvaihto person, an 
alumni or an occasional actor, I believe that you can recognise 
this feeling too. And if you are not a Maailmanvaihto actor yet, 

you are most warmly welcome to join us. From the pages of this 
magazine, you may get a little glimpse of what the belonging is 
all about, now on our 60th anniversary year. 

Anna Lemström
Member of the Board, Anniversary Celebration matters

5
EDITORIAL



6
KU
TS
U 
SY
YS
KO
KO
UK
SE
EN



 Kuva: Kaisa Kettusen albumista

ajankohtaista

Haku käynnissä ICYE-vapaaehtoistyöhön

KIINNOSTAAKO vapaaehtoistyö ulkomailla? Olisiko elo–syyskuu 2019 sopiva aika lähteä 
matkaan? Hae International Cultural Youth Exchange -ohjelmaan puoleksi vuodeksi tai 
vuodeksi! 

Ensimmäisessä, 1.11.2018 päättyvässä haussa kohdemaat ovat Argentiina, Bolivia, Brasilia, 
Costa Rica, Ecuador, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Ghana, Indonesia, Intia, Honduras, 
Kenia, Kolumbia, Marokko, Meksiko, Mosambik, Nepal, Nigeria, Taiwan, Uganda, Uusi-Seelanti 
ja Vietnam. Toinen haku päättyy 1.2.2019.

         maailmanvaihto.fi/ensi-syksyna-icye-vapaaehtoistyohon

Loka–marraskuusta alkaen isäntäperheeksi Helsingissä

MAAILMANVAIHTO etsii Helsingistä isäntäperhettä nuorelle japanilaiselle ja meksikolaiselle 
vapaaehtoistyöntekijälleen. Olisitko ehkä kiinnostunut majoittamaan toista heistä?  
Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä järjestösihteeri Mari Takaloon: 044 318 0888 ja  
hosting@maailmanvaihto.fi.
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EVS-VAPAAEHTOISTYÖHÖN Eurooppaan? Kuulostaako tutulta? Varaudu muutokseen – nyt 
Eurooppaan lähdetään EVS-vapaaehtoistyön sijaan ESC-vapaaehtoiseksi! ESC on lyhenne 
nimestä European Solidarity Corps, Euroopan solidaarisuusjoukot. ESC-vapaaehtoispalvelu 
on osallistujan näkökulmasta pitkälti Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kaltainen, joskin 
haku toimii eri tavalla – hakijan tulee rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

         maailmanvaihto.fi/vapaaehtoistyohon-ulkomaille/esc-vapaaehtoistyohon-eurooppaan

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu alkoi!

Uudet vapaaehtoiset 
maailmalle ja Suomeen

MAAILMANVAIHDON kautta lähti elo- 
syyskuussa ulkomaille 23 vapaaehtoista.  
He suuntasivat Boliviaan, Costa Ricaan,  
Ecuadoriin, Etelä-Koreaan, Ghanaan, Intiaan,  
Iso-Britanniaan, Keniaan, Marokkoon, Meksikoon,  
Slovakiaan, Taiwaniin, Ugandaan, Uuteen-Seelantiin ja Vietnamiin.  
Kaksi lähtijöistä osallistuu Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun ja muut ICYE-ohjelmaan. 

Tulijoita on 23 ja he ovat kotoisin Brasiliasta, Espanjasta, Georgiasta, Intiasta, Islannista, Italiasta, 
Japanista, Keniasta, Nigeriasta, Ranskasta, Saksasta, Slovakiasta, Sveitsistä, Taiwanista, Turkista 
ja Yhdysvalloista. Vapaaehtoisista 12 osallistuu Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun, 
kymmenen International Cultural Youth Exchange -ohjelmaan ja yksi saksalaiseen 
IJFD-ohjelamaan. 

Toivotamme kaikille vapaaehtoisille ja heidät vastaanottaville yhteisöille inspiroivaa yhteistyötä! 

Elokuussa  Suomeen  juuri  saapuneet  ulkomaalaiset  

vapaaehtoistyöntekijät  kokoontuivat  Maailmanvaihdon  

tulovalmennusleirille  Kesärinteen  leirikeskukseen  Tuusulaan.

Copyright European Union 2018

Kuva: Isaura Hernández-Navarro
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  60-vuotiasta Maailmanvaihtoa  
         juhlittiin Mustasaaressa 25.8.

MAAILMANVAIHDON 60-vuotista 
taivalta julistettiin lauantaina 
25.8.2018 Helsingin edustalla 
idyllisessä Mustasaaressa. 
Juhlapäivään sisältyi kohtaamisia, 
muistoja menneiltä vuosikymmeniltä, 
päivällinen, valokuvanäyttely, Vesa 
Purokuron sirkustaidetta, tanssia 
Los Fabulosos -yhtyeen tahdissa... 
Paikalla oli 115 maailmanvaihtolaista 
1960-luvun vaihtareista nykyisiin 
vapaaehtoisiin.

Lue lisää ja katso kuvat: 

         maailmanvaihto.fi/60-vuotisjuhla
Kuva: Minna Räisänen

”Vuoden aikana kävi jokaiselle lopullisesti selväksi, että ei ole ’meitä’ ja ’heitä’, vaan 
olemme kaikki samaa perhettä, jonka koti on maapallo.”
 – Anna Halme, vaihto-oppilaana Sveitsissä 1987

Kohtaamisia maailmalla  
– Tilaa valokuvanäyttely oppilaitokseen

MAAILMANVAIHDON 60-vuotis-juhlavuoden valokuvanäyttely Kohtaamisia maailmalla 
esittelee nuorten kansainvälisiä kohtaamisia 1960-luvulta tähän päivään. Näyttely koostuu 
kuvapareista ja niitä täydentävistä teksteistä. Parit muodostuvat Maailmanvaihdon 
vaihto-oppilaiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden arkisto-otoksista ja heistä tänä vuonna 
otetuista valokuvista. Teksteissä osallistujat pohtivat, miten kohtaamiset ulkomailla ovat 
avartaneet heidän maailmankuvaansa. Näyttely kiertää lukuvuoden 2018–19 toisen asteen 
oppilaitoksissa. Tilaa se oppilaitokseesi! 

         maailmanvaihto.fi/kohtaamisia-maailmalla-valokuvanayttely

Maailmanvaihdolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

MAAILMANVAIHDOSSA laaditaan parhaillaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Anna Lemströmin johdolla. Maailmanvaihto nimitti 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa hallitukseensa yhdenvertaisuusvastaavan.

9
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Tule mukaan toimintaan

Lue lisää mahdollisuuksista tulla mukaan vapaaehtoistoimintaamme osoitteesta  www.maailmanvaihto.fi. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Seuraavalla sivulla Linnea Lahti kertoo kuulumisiaan vapaaehtoistyöjaksonsa alkuvaiheilta.
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HETKI AIKAA?

Hakijoiden haastattelijaksi!

Haastattelijamme ovat tärkeässä roolissa, 
sillä meille on keskeistä, että ulkomaille va- 
paaehtoistyöhön lähtevät ovat motivoitu-
neita ja pystyvät sitoutumaan tehtäviinsä.

Kouluvierailijaksi!

Kouluvierailuja toisen asteen oppilaitok-
siin tekevät vapaaehtoistyössä ulkomailla 
olleet nuoret sekä Suomessa vapaaehtoi-
sena työskentelevät nuoret. Vierailujen 
kautta pyrimme tarjoamaan näkymiä kult-
tuuriseen moninaisuuteen ja valmiuksia 
kohdata eri kulttuuritaustaisia ihmisiä.

Leiriohjaajaksi tai keittiötiimiin!

Etsimme ohjaajia ja ruoanlaitosta innos-
tuneita henkilöitä valmennusleireille, joi-
ta järjesttämme niin ulkomaille lähteville 
kuin Suomeen saapuville nuorille vapaa-
ehtoisillemme.

Tiedotustyöhön!

Tiedotustiimissämme pääset mukaan har-
jaannuttamaan viestintätaitojasi ja tutus-
tumaan uusiin ihmisiin, olitpa sitten kiin-
nostunut toiminnan esittelystä tai vaikka 
lehteen kirjoittamisesta. Voit osallistua ker-
ran tai sitoutua pidemmäksikin ajaksi.

ENEMMÄN AIKAA?

Maailmalle!

Maailmanvaihto lähettää vapaaehtoisia 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaa-
ehtoispalveluun lähinnä Eurooppaan, 
ICYE-ohjelmassa puolestaan voit lähteä 
Eurooppaa edemmäs. Jaksot kestävät 6–12 
kuukautta ja ovat suunnattuja 18–30-vuo-
tiaille.

Isäntäperheeksi vapaaehtoiselle! 

Suurin osa vapaaehtoisista saapuu Suo-
meen elo-syyskuussa, mutta isäntäperheitä 
etsitään ympäri vuoden. Tärkeintä on halu 
rikastuttaa arkeaan toisesta kulttuuriympä-
ristöstä tulevan henkilön kanssa.

Vapaaehtoisen tukihenkilöksi!

Tukihenkilönä pääset auttamaan ulkomaa-
laista vapaaehtoista verkostoitumisessa ja 
paikalliseen elämään Suomessa tutustumi-
sessa. Voit kansainvälistyä kotimaassasi ja  
solmia uusia ystävyyksiä myös tukiperheenä.

Maailmanvaihdon hallitukseen!

Hallituksemme koostuu vapaaehtoisista 
aktiiveista, jotka toimivat työryhmien ve-
täjinä tai heillä on jokin muu vastuualue. 
Osallistumalla pääset kehittämään paitsi 
omia taitojasi, myös Maailmanvaihdon 
toimintaa. HAEMME NYT JÄSENIÄ ENSI 

VUODEN HALLITUKSEEN!
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Fiilikset ovat vaihdelleet aika laidasta laitaan, 
mutta juuri nyt fiilis on tosi hyvä! Toki välillä 
kulttuurieroista johtuva stressi tai ahdistus kie-
limuurista iskee, mutta arjen alkaessa rullata 
yleinen fiiliskin alkaa tasoittumaan.  

Miksi päätit lähteä maailmalle? 

Tiesin, että haluan lähteä jossain vaiheessa 
ulkomaille pidemmäksi aikaa. Lukion jälkeen 
ajoitus tuntui luontevalta, sillä en ollut vielä 
aivan varma mitä haluaisin tulevaisuudessa 
opiskella. Tutkittuani eri mahdollisuuksia ja 
Maailmanvaihdon verkkosivuja ja innostukse-
ni heräsi. Kun koulullamme vielä kävi Maail-
manvaihdon esittelijä, päätökseni lähteä vapaa-
ehtoistöihin varmistui. 

Millainen valmennusprosessi on  
mielestäsi ollut? 

Valmennus on ollut mielestäni tosi kattava ja 
hyödyllinen. Erityisesti oli avartavaa päästä 
keskustelemaan avoimesti muiden tulevien 
vapaaehtoisten kanssa omista tuntemuksista, 
odotuksista ja peloista. Alumnien tuki ja ko-
kemuksien jakaminen lievittivät lähtöstressiä. 
Suomen lisäksi Costa Rican päässä valmennus 
on ollut huikeaa. Lähes kolmen viikon mit-
tainen alkuvalmennus antoi valmiuksia niin 

kielen kuin kulttuuriin sopeutumisen suhteen. 
Siinä lomassa ehdimme myös retkeillä ja tans-
sia jopa salsaa! Alusta asti välittyi tunne, että 
henkilökunta aidosti toivoo meidän sopeutu-
van uuteen mahdollisimman hyvin. 

Millainen päivä sinulla on tänään ollut? 

Tänään on ollut ihan tavallinen päivä. Aamul-
la herätyskello soi 5.30, ja 6.30 istuin bussissa 
matkalla töihin. Aamuruuhkassa bussissa saa-
tiin körötellä 1,5 tuntia. Kello 8-16 olin töissä. 
Työpäivääni sisältyivät tyypilliset lasten kanssa 
leikkimiset, ulkoilut, ruokailut, päiväunet ja 
vaipanvaihdot sekä toki englannin opettaminen 
näiden sivussa. Töiden jälkeen kävin kuntosa-
lilla, minkä jälkeen palasin kotiin isäntäperhee-
ni luo illalliselle. Tavallinen hyvä päivä siis! 

Mitä odotat loppujaksoltasi? 

Odotan eniten sitä, että kielitaitoni kehittyy ja 
voisin kehittää enemmän uusia aktiviteetteja 
lapsille työpaikallani. Odotan myös matkuste-
lua Costa Rican sisällä. Loppuvuodesta olem-
me lähdössä esimerkiksi valassafarille! Mutta 
ennen kaikkea odotan sitä, että Costa Rica 
alkaa tuntua kodilta ja elämä arjelta. Nyt vielä 
matka tuntuu ylipitkältä lomalta.

Ensifiiliksiä 
ja salsaa
Haastattelu: Anna Lemström
Kuva: Linnea Lahden albumi

Linnea Lahti pakkasi elokuussa  laukkunsa  
ja  suuntasi  Costa  Rican  lämpöön  puo-
leksi  vuodeksi  vapaaehtoistöihin  kierrä-
tysprojekti  Montes  de  Ocassaan  maan  
pääkaupunki  San  Joséen. Lue alta miten 
Linnean vapaaehtoiskausi on lähtenyt 
käyntiin! 

Hei Linnea! Ensimmäinen kuukausi Costa 
Ricassa on nyt takana. Millaiset alun 
fiilikset ovat olleet? 



Intercultural 
learning in after-
school activities

Could you tell us something about  
the projects you have in CESMAR?

We mainly work in the field of social assis-
tance. We have two different projects, which 
assist children and adolescents from 6 to 14 
years of age, who study in the partner schools. 

In the inverse shift opposite to the school 
hours, the children participate in artistic, cul-
tural, sports and learning workshops. Activities 

vary a lot and can include for example theatre, 
environmental education, computer lessons 
or dance. The projects are partly supported by 
the municipality of Porto Alegre.

TEXT: KAISA RAHKO
PHOTOS: CESMAR

In this new series we get familiar with volunteering possibilities of different ICYE vol-
untary workplaces all around the world. This time the staff from Centro Social Marista 
(CESMAR) tell about their activities and tasks for volunteers. CESMAR is a Brasilian organ-
isation based in Porto Alegre that coordinates projects with ICYE Brasil.

The pupils are  
more willing and 

interested in learning 
new languages and to 
understand and talk  

to volunteers.
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Vapaaehtoistyöpaikka  
CESMAR, Brasilia: 

• Perustettu vuonna 1998

• Järjestää iltapäivätoimintaa 
koululaisille

• Vapaaehtoiset pääsevät 
järjestämään ja toteuttamaan 
aktiviteetteja lasten kanssa

• Toimii Porto Alegressa

How many volunteers do you receive 
per year and from where? What tasks 
do they have?

CESMAR currently receives about four foreign 
volunteers and 15 Brazilian volunteers per 
year. Volunteers from many different coun-
tries have already participated at CESMAR; 
they have come from Chile, Peru, Ecuador, 
Argentina, Bolivia, United States, Mexico, 
Germany, Finland, Hungary, Romania and 
Italy.

 Volunteers accompany the children and 
adolescents in cultural and sports workshops. 
They learn the Portuguese language and ex-
change knowledge and their culture with the 
pupils and the educators.

What has the cooperation given to your 
working community?

The work carried out by the volunteers is ex-
tremely important in the lives of our children 
and adolescents, as they encounter new cul-
tures, new languages and learn to live with 
different people. The pupils are more willing 

and interested in learning new languages and 
to understand and talk to volunteers.

We hope that many people feel motivat-
ed to volunteer and can make their experi-
ence at CESMAR. We would also like, that the 
cooperation and actions developed can con-
tinue and thus expand the understanding of 
volunteering as a space for the construction 
of a culture of solidarity.

Maailmanvaihto’s 
volunteer Susanna 

at work with the 
children.
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Text: Emma Niemi and Kaisa Rahko 
Photos: Emma Niemi and volunteers’ albums

KYOKO
from Japan, volunteered in Finland 
 
1. I volunteered in an international 
kindergarten in Kotka. I taught English 
and Japanese culture for the kids, and 
they taught me Finnish. I also helped in 
preparing the food and cleaning. 

2. The idea of not having to work so 
much because it is important to also 
spend more time with your family.

Volunteering 
Souvenirs

We asked our volunteers what they would like to bring back home after  
returning from their long-term volunteering period abroad.
 
1. Where did you volunteer? What tasks did you have in your project?  
2. What would you like to bring back home from the foreign country?

JUSSI
from Finland, volunteered in South Korea 

1. I volunteered in Seoul in a welfare center. I worked 
with children, retired and disadvantaged people. I had 
many different tasks, such as assisting in English class 
for the retired people and working in the kindergarten. 

2. A lot of things – people, language, food, views...  
I definitely left a piece of myself in the Korean  
Peninsula, which makes me long for the Korean 
everyday life a lot.
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PO-HSIEN
from Taiwan, volunteered in Finland

1. I volunteered Karstula, in a folk high school and primary 
school. I played with the kids, taught them about 
Taiwanese culture and assisted them in different classes. 

2. I felt that in Finland everyone can have their own 
pace and focus on things they want. I think that is 
what I liked there most.

FERNANDA
from Mexico, volunteered in Finland 

1. I assisted teaching English and subjects in 
a school in Nakkila. We also had different activities 
for the kids. 

2. Sauna and the mentality of telling straight and 
peacefully if something is wrong, not wanting to fight. 
I met many people who seem to have that mentality. 

GHANSHAM
from India,  
volunteered in Finland 

1. I volunteered in Jyväskylä, at 
daytime in a folk high school 
and in the evenings with the 
local youth workers. I organized 
activities and worked as a  
counselor for the students with  
mental health issues. 

2. The Finnish people’s world-
view. At first they look shy, but 
when you get closer with them, 
they are awesome. I also liked 
the education system.

VENLA
from Finland, volunteered in Poland 

1. I volunteered in Krakow in a kindergarten where I assisted 
the teachers and held different activities for the children. 

2. I brought some Polish delicacies, but I hope that I also 
have managed to bring some new thoughts and points of 
views through my experiences and stories on volunteering  
in Poland.

On page 17 you can read  
about how Venla ended 
up volunteering in Poland.
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  RODRIGO: FROM HONDURAS  

  TO FINLAND

I went because... 
I have always wanted to travel by myself, and 
in international volunteering I saw the oppor-
tunity of doing that and while helping others 
as much as I can. 

To Finland! 
I decided to volunteer in Finland because it 
was one of the only countries that accepted 
under 18-year-old youth, and among all the 
countries that interested me, I thought Finland 
was the most interesting.  

Varying tasks with children
I work at an English speaking kindergarten. 
It is hard to say what my main tasks are but 
among everything it is maybe cleaning and 
helping the teachers as much as I can. Since 
I don’t speak Finnish very much, kids have to 
speak English to me, so they learn more.  

My greetings to those thinking of  
volunteering abroad
If you are interested in going abroad and doing 
a volunteering project, I totally recommend an 
experience like this, it has been very joyful and 
meaningful. It’s the kind of experience you’ll 
never forget and learn tons from! Seek discom-
fort and then you’ll find happiness.

Seek discomfort and then  
you’ll find happiness.

Rodrigo tells about applying to the ICYE 
programme: ”The volunteering process was kind 
of long for me because I went really early to ask 
if there was still any vacancies. It was kind of 
funny because I was really eager to participate 
but it wasn’t even “applying season” yet. But at 
the end the applying process was super easy and 
everything went as planned!”

GREETINGS FROM ABROAD

Terveisiä         maailmalta!
TEKSTI:  KAISA  RAHKO 
KUVAT: JUUSO PAAVALI JA VENLA RISTOLAINEN

Millaisia polkuja pitkin Maailmanvaihdon juhlavuoden vapaaehtoiset 
päätyivät maailmalle? Rodrigo Murillo ja Venla Ristolainen kertovat tiestään 
kansainväliseen vapaaehtoistyöhön.
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Venla (vas.) kertoo 
hakuprosessistaan 
Eurooppalaiseen 
vapaaehtoispalveluun: 
”Kirjoittelin hakemuksia 
useampiin paikkoihin, ja  
tarvitsin lähettävän 
järjestön suosituksen 
hakuvaiheessa.  
Etsin lähimpänä olevaa 
järjestöä, joka sattui 
olemaan Maailmanvaihto. 
Soitin heille, ja kun 
suositus järjestyi, 
haku sujui erittäin 
hyvin.”  Kuvassa myös 
vapaaehtoistyökaverit.

  VENLA: SUOMESTA PUOLAAN

Lähdin, koska... 
Olin jo pitkään haaveillut lähteväni ulkomaille vähän pidemmäksi aikaa. Lukioaikana mie-
lessäni pyörivät eri vaihtoehdot, ja olin varma, että jonnekin lähden, koska en tiennyt mitä 
haluaisin opiskella. Lukion lähestyessä loppuaan löysin netistä tietoa Eurooppalaisesta vapaa-
ehtoispalvelusta (nykyisin Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu) ja innostuin 
heti. Se oli just mun juttu! 

Puolaan!
Minulle hakuvaiheessa kohdemaalla ei ollut väliä. Lähetin siis hakemuksia useampaan maahan 
ja Puolasta sattui tulemaan vastaus ensimmäisenä. Sinne pääsin ja sinne menin. Ennen sinne 
lähtöä en tiennyt Puolasta oikeastaan mitään, joten oli todella mielenkiintoista tutustua uuteen 
maahan ja kulttuuriin lähietäisyydeltä. 

Vapaaehtoistyötä päiväkodissa
Projektin ideana ei ollut avun tarve vaan lähinnä kulttuurien välistä ymmärrystä ja monikult-
tuurisuutta päiväkodin arkeen. Olin apuna lasten päivän toimissa ja opettajien tehtävissä. Esit-
telimme myös muiden vapaaehtoisten kanssa omaa maatamme lapsille ja järjestimme heille 
muun muassa olympialaiset.  

Terveiseni vapaaehtoistyötä ulkomailla harkitseville
Suosittelen tätä kokemusta täydellä sydämellä jokaiselle, joka haluaa kokea uutta ja on kiinnos-
tunut lähtemään ulkomaille. Vapaaehtoistyöhön lähteminen Eurooppalaisen vapaaehtoistyö-
palvelun kautta on hyvä mahdollisuus, ja jokainen voi löytää itseään kiinnostavan projektin. 
Projektini koordinaattori sanoi alkuvaiheessa, että kun vapaaehtoistyöjakson lopussa katsotte 
peiliin, sieltä ei enää katso sama ihminen. Hän oli täysin oikeassa. Opin tuntemaan itseni pa-
remmin ja sain uusia näkökulmia elämään. Jos yhtään heräsi mielenkiinto, ota hakemus esille 
ja paina ”Lähetä”-nappia! Saat varmasti elämän muuttavan kokemuksen. 
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Vapaaehtoistyöntekijät lähtevät kulttuuri-
vaihtomatkalleen erilaisista lähtökohdista. 
Toisille kohdemaa voi olla tuttu, kun taas toi-
set eivät tiedä tulevasta väliaikaisesta asuin-
maastaan koulun maantiedontuntien oppe-
ja enempää. 

Internetin ansiosta toisella puolella  
maapalloa sijaitsevasta maasta tiedon 
saaminen ei ole ongelma. Matkaopaskirjat 
tai vaikkapa kaupalliset yhteistyöt somejulk-
kiksen kanssa saattavat usein tarjota melko 
vahvasti stereotypioihin pohjautuvia ja niitä 
vahvistavia kuvauksia maailman maista, ku-
vankäsittelyohjelmilla kyllästetyistä kuvista 
puhumattakaan. 

TEKSTI: KAISA RAHKO,  KUVAT NEPALISTA: ROOSA KONTIOKARI

Kohdemaahan ja sen kulttuuriin 
kannattaa tutustua ennalta 
 – viisaasti

Lyhyellä matkalla perinteinen kuvasto voi 
vastata odotuksia, mutta pitkäkestoisen  
vapaaehtoistyöjakson aikana ehtii nähdä  
enemmän. Varsinainen kulttuurien välinen  
oppiminen alkaa kunnolla, kun arki koittaa. 
Jos on lähdössä vapaaehtoistyöhön uuteen 
maahan, tai vaikka vasta haaveilemassa siitä, 
miksei sukeltaisi jo etukäteen hienoja kuvia ja 
päälleliimattuja kliseitä syvemmälle?  

Etenkin kehitysmaista uutisoidaan  
mediassa toisinaan yksipuolisesti. Siksi kan- 
nattaa etsiä myös kohdemaan uutismedioita  
ja kurkata, miltä ajankohtaiset aiheet niiden 
näkökulmasta näyttävät. 

Läpi vuosien Maailmanvaihto on korostanut kulttuurien välistä oppimista ohjelmissaan 
sekä valmennuksissaan. Oppiminen vie aikansa, mutta sitä voi onneksi pohjustaa  
etukäteen. Kohdemaahan voi jo ennen lähtöä tutustua monella mielekkäällä tavalla, 
mutta lähteiden osalta kannattaa olla tarkkana. 
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Kirjavinkki:  
Näkökulmia Latinalaisesta 
Amerikasta 

Latinalainen Amerikka  
– ihmiset, kulttuurit ja yhteiskunta.  
Toim. Harri Kettunen ja Elina Vuola. 
Tampere: Vastapaino, 2014

Salsaa, huumeita ja konflikteja – asioita, 
jotka korostuvat usein Latinalaisesta 
Amerikasta puhuttaessa, vaikka maanosa 
on todellisuudessa paljon enemmän. 
 
Kirjan 18 artikkelia tarjoavat eri alojen 
tutkijoiden näkökulmia maanosan histori-
aan, politiikkaan kuin vaikkapa taiteeseen 
ja mediaankin. Artikkelit ovat helppolu-
kuisia ja -tajuisia sekä sopivan pitkiä omia 
kokonaisuuksiaan. Joukossa on tuttuja 
aihealueita, mutta myös näkökulmia, joita 
ei ole osannut kuvitellakaan. Tässä kolme 
esimerkkiä kirjan artikkeleiden teemoista:  

Monikulttuurisuus ja -etnisyys. Jo en-
nen eurooppalaisten saapumista 1500-lu-
vulla ja myöhempään aasialaisen ja afrik-
kalaisen työvoiman tuontia Latinalainen 
Amerikka oli useiden eri kulttuurien asut- 
tama. Eri kulttuuriperinnöt elävät ja 
muuttuvat yhä, ja eri kulttuureihin ja et-
nisyyksiin tutustumalla voi ymmärtää 
muun muassa yhteiskuntien valtarakentei-
ta. (Katso kirjasta esimerkiksi Pärssisen ja 
Korpisaaren artikkeli.) 

Synkretismi eli uskontojen  
”sekoittuneisuus”. Latinalainen 
Amerikka nähdään usein perin pohjin 
roomalaiskatolisena maanosana, mutta 
todellisuudessa siellä vaikuttaa myös esi-
merkiksi useita intiaani- ja afrikkalais-
taustaisia uskontoperinteitä. Uskonnot 
ovat omaksuneet piirteitä toisiltaan eten-
kin kansanuskonnollisuudessa. (Ks. esim. 
Karjalainen & Vuola.) 

Kansalaisaktiivisuus. Latinalaisen 
Amerikan maat saatetaan usein nähdä 
kehitysyhteistyön kohteina, jolloin ollaan 
vaarassa sivuuttaa ihmisten oma toimi-
juus. Esimerkiksi alkuperäiskansojen  
tai naisten asemaa ja oikeuksia  
puolustavia ryhmiä ja taiteen- 
tekijöitä on maanosan yhteis- 
kunnissa kuitenkin paljon. (Ks.  
esim. Vuola & Vuorisalo-Tiitinen  
tai Kantonen.)

Tutkimustietoon kannattaa luottaa  
matkailumainoksia ja kohdeoppaita  
enemmän. Kohdemaan tutkijoiden tuot-
tamaa tutkimusta on hyvä etsiä, mutta myös 
esimerkiksi suomalaista tutkimusta eri 
maailman maista löytyy yllättävän runsaasti. 
Kirjastoissa työskentelee ammattilaisia, joil-
ta voi kysyä apua etsintöihin.  

Paikallisia elokuvia katselemalla,  
musiikkia kuuntelemalla tai vaikkapa  
kaunokirjallisuuden ja runojen lukemi- 
sella voi myös oppia uutta. Kun viihdettä 
kuluttaa vielä kohdemaan kielellä, karttuu 
kielitaito mielekkäästi ja lähes huomaamat-
ta. Lisäksi Suomessa toimii useiden maiden 
 ystävyysyhdistyksiä, joiden parissa voi ta-
vata kohdemaan ihmisiä ja osallistua 
tapahtumiin. 

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei  
kotisohvaltakaan voi ennalta käsin  
varautua kaikkeen. Elämä on täynnä yl- 
lätyksiä, ja vieraassa kulttuurissa eläminen 
korostaa niitä vielä moninkertaisesti enem-
män. Suurin osa niistä on kuitenkin arvok-
kaita elämän oppitunteja.

19
NÄKÖKULMA



UUSIA TAITOJA 
TAIDEKÄSITYÖN 
ÄÄRELLÄ
Teksti: Minna Räisänen
Kuvat: Mauri Pajunen ja Kisällin albumi

Johanna Tuunainen  Kisällin  
väen  matkalla Sienassa  Italiassa  
viime  vuonna. Reissussa 
tavattiin  yhtä  Kisällin aiemmista  
vapaaehtoistyöntekijöistä, 
italialaista  Giuliaa. 

Millaisissa työpaikoissa Maailmanvaihdon 
ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät  
työskentelevät Suomessa tänä syksynä?  
Miten yhteistyö on alkanut?  
Kurkista kädentaitojen työpaja Kisälliin! 
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Kisällissä vapaaehtoistyötä tehdään taidekäsityön äärellä.  
Kuvat ovat aiempien vuosien vapaaehtoisjaksoilta

Eniten Maailmanvaihdon vapaaehtoi-
sia ahkeroi kasvatusalalla: erityisop-

pilaitoksissa, kansanopistoissa, kouluissa 
ja päiväkodeissa työskentelee yhteensä 21 
vapaaehtoista. Vammaistyössä puolestaan 
on tehtävissä 11 nuorta: viisi vammaisten 
asuinyhteisössä ja kuusi työpajatoimin-
nassa. Lisäksi vapaaehtoistyötä tehdään 
vanhainkodissa, hyvinvointikeskukses-
sa ja kansallispuistossa. Työpaikat sijait-
sevat eri puolilla maata Tammisaaresta 
Haapaveteen.

Yksi vammaistyön vapaaehtoistyöpaikois-
ta on vihtiläinen kädentaitojen työpaja 
Kisälli, johon saapui elokuussa kaksi va-
paaehtoistyöntekijää. Vuonna 2005 pe-
rustettu työpaja valmistaa käsityötuotteita 
yhteistyössä ammattitaiteilijoiden kanssa. 
Kisällin käsityöläiset, joita on tällä het-
kellä yhdeksän, ovat kehitysvammaisia ja 
osatyökykyisiä käsityön taitajia. Heidän 
kanssaan työskentelee ohjaajia, avustajia ja 
vapaaehtoistyöntekijöitä. Kaikkia yhdistää 
kiinnostus taidekäsityötä kohtaan. 

Kisällissä syntyy erilaisia tuotteita ja mallis-
toja, minkä ohella työpajalaiset valmistavat 
uniikkiteoksia taiteilijoiden suunnitelmien 
pohjalta. Työpajan ominta alaa on kankaan 
kudonta, ja työskentelyssä olennaista op-
pia uusia taitoja. Ulkomaalaiset vapaae-
htoiset tukevat työpajalaisia heidän päivit- 
täisissä askareissaan. Kisälli vastaanot-
ti Maailmanvaihdon vapaaehtoisia ensim-
mäisen kerran kymmenen vuotta sitten. 

Johanna Tuunainen on osallistunut Ki-
sällin työpajaan parinkymmentä vuotta, 

joten hänelle on tuttua koh- 
data Maailmanvaihdon vapaa- 
ehtoistyöntekijöitä. ”Oli mu- 
kavaa vastaanottaa vapaaehtoi- 
sia tänäkin syksynä. Joka vuosi 
olemme opettaneet heille suo- 
men kieltä,” Johanna kommen- 
toi uusien vapaaehtoisten saa- 
pumista. ”Olen käynyt heidän 
kanssaan kirjastossa ja kaupas-
sa, kun on ollut tarvetta, ja tällä 
hetkellä kirjoitamme yhdessä 

kirjettä Kisällin viime kauden vapaaehtoi-
selle Slovakiaan,” hän kertoo ensipuuhis-
taan vapaaehtoisten kanssa. 

Johanna sanoo oppineensa ensimmäisinä 
viikkoina toiselta vapaaehtoisista vähän 
saksaa. ”Bitte schön!” hän naurahtaa. 
Syksyn yhteistyöltä Johanna odottaa lisää 
yhdessä tekemistä käsityön parissa sekä 
sitä, että vapaaehtoiset tukevat häntä aina 
tarvittaessa. Parhaillaan Johannalla on työn 
alla pieni ryijy, josta tulee osa suurempaa 

ryijyä nimeltä Hiiren talo, jota kaikki paja-
laiset ovat kutoneet. Syksyn mittaan haaveissa 
on oppia ainakin tekemään kaitaliinaa, joka 
kudotaan ohuesta kuteesta. 

Millaisia terveisiä Johannalla on niille ul-
komaalaisille nuorille, jotka haluaisivat 
tulevaisuudessa tulla vapaaehtoistyöhön 
Kisälliin? ”Tervetuloa, opetamme teillekin 
suomen kieltä!”
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Kaarina Kaunisaho retkellä vuorilla Sveitsissä 1970-luvulla

Kuuden vuosikymmenen aikana Maailmanvaihdon matkassa on kulkenut 
lukuisia nuoria ihmisiä, joille vaihtovuosi on ollut hyvinkin merkittävä 

kokemus. ICYE-vapaaehtoisena Sveitsissä 1970-luvulla Kaarina Kaunisaho 
huomasi, että ihmisten arki- ja perhe-elämä on yllättävän samanlaista eri 
maissa. Vesa Vihavainen puolestaan lähti vuonna 1980 vaihto-oppilaaksi 

Saksaan, minkä jälkeen elämä on vienyt häntä ympäri maailmaa.  
Lue, mitä Kaarina ja Vesa kertovat vaihtovuoden kokemuksistaan!

vaihtokokemus kantaa 
vuosien päähän
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Olen Kaarina Kaunisaho, ICYE-
vapaaehtoinen vuosimallia 1976–

77. Lähdin vaihtoon lähinnä siksi, että 
halusin miettiä vaihtovuoden aikana, 
mikä minusta voisi tulla isona. Olin juuri 
kirjoittanut ylioppilaaksi ja siksi jo liian 
vanha koululaisvaihtoon. 

Jostain luin ICYE:stä ja otin 
järjestöstä selvää tarkemmin. Ajatus työs-
kentelystä vaihtovuoden aikana tun-
tui sopivalta. Muistaakseni toiveeni oli 
päästä Itävaltaan, mutta päädyinkin 
Sveitsiin, Winterthuriin, tuolloin noin 
80 000 asukkaan kaupunkiin noin kak-
sikymmentä kilometriä Zürichistä koilli-
seen. Asuin perheessä, jolla oli talo kes-
kellä vanhaa kaupunkia. 

TYÖNTÄYTEINEN VUOSI

Vaihtovuoden alussa varmaankin jokain-
en kamppailee kielivaikeuksien kans-
sa. Olin opiskellut saksaa lukiossa, mut-
ta koulusaksalla ei pitkälle pötkitty, 
sillä minun piti oppia ymmärtämään 
sveitsinsaksaa.  

Lukioaikanani opinnoissa keskityt-
tiin kielioppiin ja virheitä paheksuttiin. 
Jos ei ollut varma, oli parasta jättää viit-
taamatta. Sveitsissä mietin ensin päässä-
ni virkkeen ja sanajärjestyksen ja kun 
olin varmistunut virkkeen oikeellisuud-
esta, oli tilanne jo ohi. Pikkuhiljaa kiel-
itaitoni kuitenkin sujuvoitui, joskin 

icye – enemmän kuin kirjainyhdistelmä
TEKSTI: KAARINA KAUNISAHO 

KUVAT: KAARINA KAUNISAHON ALBUMISTA

muiden alueiden murteet toivat haastet-
ta myöhemminkin. 

Olin vuoden aikana töissä kurssikes-
kuksessa, jossa järjestettiin esimerkiksi 
kirkon työntekijöille seminaareja. Työ oli 
siivoamista, keittiötöitä ja ruokasalissa 
tarjoilua. Ruumiillinen työ väsytti sopi-
vasti, ja työtoverit olivat kärsivällisiä neu-
vomaan ja puhuivat selkeästi.  

Mielenkiintoisia olivat myös ICYE:n 
järjestämät valmennusleirit ja isäntäper-
heeni järjestämä lyhytaikainen pes-
ti viininkorjuussa. Työ oli viinitilalla oli 
raskasta, mutta yhteishenki mukava; 
useimmat meistä jaksoivat lauleskella 
ja jutella työn lomassa. Oma aktiivisuus 
vaikutti kovasti siihen, millaisia koke-
muksia vuoden aikana sai.

OMAN TAUSTAN TUNTEMINEN LÄH-
TÖKOHTANA UUDEN OPPIMISELLE 

Vaihtovuoteni alussa opin, ettei riitä, että 
on kiinnostunut kohdemaastaan vaan 
myös oman maan tuntemukseen täytyy 
palata. Kertailinkin Suomen historiaa, 
kulttuuria ja maantietoa.  

Isäntäperheeni isä oli todella kiin-
nostunut historiasta ja tiesi paljon myös 
Suomen historiasta. Hän kyseli paljon 
Suomesta ja suomen kielestä. Minua oli-
si hävettänyt, jos hän olisi saanut minut 
kiinni tietämättömyydestä tai epätarkois-
ta tiedoista. On totta, että tuntemalla 
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juurensa ja kotimaansa historiaa voi ver-
tailla muiden maiden elämää kotimaa-
hansa. Vasta sitten voi muodostaa mielip-
iteitä ja perustella ne. 

Vuoden aikana kiinnostuin politii-
kasta, mihin vaikutti esimerkiksi se, että
isäntäperheessäni politiikasta keskustel- 
tiin ahkerasti esimerkiksi ruokapöydäs- 
sä. Seuraan yhä sekä Suomen että Sveitsin 
politiikkaa ja äänestän molempien maid-
en politiikassa.

KASVUA JA UUSIA TUULIA

Vaihtovuoteni vaikutti elämääni kään-
teentekevästi. Palasin Suomeen, mutta  
parin vuoden päästä löysin itseni taas 
Winterthurista – ja yllätys, yllätys: asun 
samassa talossa kuin vaihtovuotenani. 
Menin perheen pojan kanssa naimisiin, 

“Vaelluksella,  perheen  äidin  ja  pojan,  nykyisen  mieheni  kanssa”

ja saimme neljä tytärtä. Tyttäremme on 
neljättä polvea, joka on asunut vanhan 
talon mata-lissa huoneissa. 

Kahden maan ja kahden kielen kansa- 
laisena eläminen on minulle etuoikeus. 
Samoin on ollut opettavaista tutustua eri 
maista ja kulttuureista tuleviin ihmisiin. 
Olen saanut elinikäisiä kontakteja. 
Ihmisten arki- ja perhe-elämä on yllät-
tävän samanlaista maasta riippumatta. 

Elämässäni ICYE:n positiivinen 
vaikutus ulottuu useampaan ihmiseen, 
ei vain itseeni. Maailmanvaihdon 60- 
vuotisjuhlassa oli aivan varmasti paljon 
muitakin, jotka elämästään kertoessaan 
mainitsevat kirjainyhdistelman ICYE. 
Se pitää usein avata ulkopuolisille, mutta 
meille icyeläisille se merkitsee kasvamis-
ta ihmisenä.
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aina siellä missä sattuu ja tapahtuu
TEKSTI: VESA VIHAVAINEN

KUVAT: VESA VIHAVAISEN ALBUMISTA

Vesa Vihavainen 
Kölnissä vuonna 

1980.
Lähdin toisen lukiovuoden jälkeen 

vaihtariksi Länsi-Berliinin Zehlen-
dorfiin. Asuin nyttemmin jo edesmenneen 
pastori Heckerin neljälapsisessa perheessä 
heidän ensimmäisenä vaihto-oppilaanaan. 
Sain kulkupelikseni vanhan vaihteettoman 
polkupyörän, jolla viiden kilometrin mat-
ka kouluun taittui vaihtelevalla vauhdilla.  

Vaihtovuoden aikana sattui ja tapah-
tui. Urheilumiehenä olin mukana kaks-
miesjoukkueessa voittamassa Dreilinden-
koulullemme Berliinin hallimestaruuden 
muistaakseni mailin tai kahden juoksu-
matkalla. Perheesssä ei juotu liiemmälti 
kahvia, joten jouduin opettelemaan teen 
juojaksi, mikä sitten jäi päälle. Ruokaru-
koukset tulivat myös tutuiksi ja omat lap-
seni ovat ne myös saksaksi oppineet. 

 

Maailma näytti tuohon aikaan hyvin 
erilaiselta. Berliiniä ympäröi silloin muuri 
ja me Länsi-Berliinissä olimme vapaita liit-
toutuneiden vyöhykkeellä, mutta itäberlii-
niläiset muurin ulkopuolella olivat rauta-
esiripun alla “vankeja” omassa maassaan. 
Opin nopeasti puhumaan saksaa ja päihi-

”MAAILMASSA ON VIELÄ 
PALJON HYVIÄ IHMISIÄ, 

JOTEN TOIVOA EI KANNATA 
MENET TÄÄ, JOS TUNTUU 

JOSKUS VAIKEALTA.” 

tin koulussa saksan tunnilla luokkakaverit 
kieliopissa mennen tullen – Mäkelänrin-
teen lukion kieltenopetus Helsingissä oli 
antanut siihen hyvät eväät. 

ERILAISUUTTA JA YSTÄVYYTTÄ  
YLI RAJOJEN 

Tapasin vaihtovuoden aikana monia ihmi-
siä, ja joihinkin olen yhä yhteydessä sään-
nöllisesti. Ystävystyin muun muassa Bern-
din, Jörgin ja dortmundilaisen Stephanin 
kanssa. Berndistä tuli ensimmäisen lap-
semme ja Stephanista toisen lapsemme 
kummi. Pidämme edelleen yhteyttä heihin 
sekä isäntäperheen lapsiin ja kahteen ame-
rikkalaiseen vaihtarikaveriin: Daleen New 
Mexicosta ja Heleniin Oregonista.” 

Vaihtovuosi oli hyvin antoisa. Se 
opetti joustavuutta ja muutoskykyä sekä 
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huomaamaan erilaisia toimintatapoja ja 
näkemyksiä, arvostamaan erilaisuutta ja 
ystävyyttä yli rajojen sekä kielitaidon ja 
kommunikoinnin tärkeyttä. Ihmisillä on 
kaikkialla samat ideaalit: terveys, toimeen-
tulo ja onnellisuuden kaipuu. Maailmassa 
on vielä paljon hyviä ihmisiä, joten toivoa 
ei kannata menettää, jos tuntuu joskus vai-
kealta. Opin kaiken ohessa myös oluen ja 
viinin juonnin aakkoset – “Bier nach Wein, 
das lass sein. Wein auf Bier, das rat’ich dir.” 

KOTINA KOKO MAAILMA 

Vaihtovuosi oli sikäli merkittävä, että 
päätin lähteä lukion ja armeijan jälkeen 
Saksaan opiskelemaan, ja niin viisi vuotta 

hurahti nopeasti Berliinin teknisellä yli-
opistolla, josta valmistuin laskentatoimen 
ja tuotantotalouden Diplom-Kaufmannik-
si vuonna 1988. Opiskeluaikana tapasin 
Hampurin matkalla suomalaisen Helin ja 
avioiduimme vuonna 1987. Meillä on neljä 
lasta ja koira. Yhteinen matkamme on kul-
kenut sittemmin työni myötä eri firmoissa 
Suomesta silloiseen Länsi-Saksaan, Tsek-
koslovakiaan, Teksasiin ja Oregoniin.  

Välillä olemme aina käyneet joitakin 
vuosia Suomessa. Kolme neljästä lapses-
tamme on USA:n kansalaisia ja meillä 
muilla on green cardit. Kaksi lapsistamme 
on jo aikuisia ja heillä on omat perheet 
USA:ssa. Työskentelen nykyään Sheldon 
Manufacturing, Inc. -yhtiössä ja työn 

Vaihto-oppilaita lähdössä maailmalle vuonna 1980.
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Vuonna 2018 Vesa Vihavainen toimii työnsä ohessa Oregonin kunniakonsulina.

ohessa Oregonin Suomen kunniakonsulina. 
Lopuksi haluaisin sanoa, että on monel-

la tapaa avartavaa asua siellä, missä sattuu ja 
tapahtuu. Berliinissä, kun oli muuri ja pre-
sidentti Reagan vaati muurin purkua, sekä 
Länsi-Saksassa, kun muuri murtui ja Saksat 
yhdistyivät; Tsekkoslovakiassa, kun maa 
jakautui Tsekiksi ja Slovakiaksi; Suomessa, 
kun liityttiin Euroopan Unioniin ja otettiin 
euro valuutaksi; Teksasissa, kun G.W. Bush 
valittiin presidentiksi ja tapahtuivat syys-
kuun 2001 terrori-iskut New Yorkiin sekä 
niitä seurannut Irakin sota; Oregonissa, kun 
presidentiksi valittiin Trump ja nyt alkanut 
ison muutoksen aika.  

Toivon menestystä ICYE:lle ja iloa vaih-
tareille kaikkialla! 

“VAIHTOVUOSI OPET TI 
JOUSTAVUUT TA JA 

MUUTOSKYKYÄ SEKÄ 
HUOMAAMAAN ERILAISIA 

TOIMINTATAPOJA JA 
NÄKEMYKSIÄ, ARVOSTAMAAN 

ERILAISUUT TA JA 
YSTÄVYYT TÄ YLI RAJOJEN 

SEKÄ KIELITAIDON JA 
KOMMUNIKOINNIN 

TÄRKEYT TÄ.”
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Työskentelin puoli vuotta vapaaehtois-
työntekijänä pienen länsikenialaisen 

kylän tyttölukiossa, jossa opetin englantia 
ja erilaisia elämäntaitoja, kuten seksuaaliter-
veyskasvatusta. Aamuisin heräsin kuudelta 
kukonlauluun ja keitin teetä maidossa, kuten 
Keniassa on tapana. Elin arkeani kuin kuka 
tahansa kyläläinen. Kannoin muun muassa 
päivän veden aina joelta kotiini työpäivän 
jälkeen. 

Myöhemmin ajateltuna elämäni Keni-
assa oli kuin elokuvan kohtaus, joka kertoi 
jotain elämän syvemmästä merkityksestä. 
Jälkeenpäin olen kokenut näkeväni oman 
elinympäristöni ja itseni uudella tavalla. 
Tuntuu, että katson maailmaa ja yhteiskun-
nallisia rakenteita aivan erilaisten lasien läpi. 

Teksti ja kuvat: Karoliina Lehtola  

Vapaaehtoistyöjakso Keniassa oli 
Karoliina Lehtolalle antoisa. Puolen 
vuoden aikana hän kuitenkin huomasi, 
ettei vapaaehtoisen asema vieraassa 
maassa ole aivan ongelmaton. 
Länsimaalaisuudesta ja vaaleasta 
ihonväristä johtuva erityiskohtelu sai 
Karoliinan miettimään rakenteellista 
rasismia ja sitä, miten vapaaehtoisena 
voi vaikuttaa kolonialismin seurauksena 
syntyneisiin ajattelutapoihin ihmisen 
ihonvärin merkityksestä.

Vapaaehtoinen    
   voi rikkoa  
stereotypioita  
  omalla 
olemisellaan
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Yhteiskunnan ristiriitaisuudet 
hämmensivät 

Kenia on kuin ihminen, jolla on kahdet eri 
kasvot. Nairobin kaduilla voi nähdä sellais-
ta vaurautta, jota Suomessa harvoin näkee, 
vaikka neljäkymmentä prosenttia maan väes-
töstä elää köyhyysrajan alapuolella. Rikkailla 
kenialaisilla on tarve näyttää, kuinka paljon 
heillä on rahaa. Ihmisen asema yhteiskun-
nan hierarkiassa määräytyy sen perusteella, 
miltä hän näyttää tai mitä hän omistaa.  

Ystäväni sanoi minun näyttäneen köy-
hältä, kun hän näki minut ensimmäistä ker-
taa vaaleanruskeissa shortseissani kylässäni. 
Olin juuri saapunut kylään pitkän bussimat-
kan jälkeen ja jäänyt pois ”matatusta” vaat-
teissa, joiden olin toivonutkin saavan aikaan 
tällaisen vaikutelman. Yritin olla mahdolli-
simman vähän huomiota herättävä. 

Minun ei kuitenkaan ollut mahdollista 
liikkua saamatta huomiota. Kenialaiset ha-
lusivat kosketella ihoani ja hiuksiani, sillä 
ihmisiä viehätti niiden pehmeys. Se kuvaa 
hyvin sitä, miten korkealle vaaleaihoinen 

ihminen asetetaan kenialaisen yhteiskunnan 
hierarkiassa, ja tuntuu minusta yhä vaikealta. 
Eräs ystäväni sanoi olevansa kateellinen mi-
nulle, sillä olen vaaleaihoisena niin kaunis. 
Hän pyysi minua joskus ottamaan hänestä 
kuvia ja oli tyytyväinen vain kuviin, joissa 
hänen ihonsa näytti vaaleammalta. 

Stereotypioita rikki omalla 
olemisella 

Toisaalta vaaleaihoisuuteen liittyy Keniassa 
stereotypia rikkaasta ja itsekkäästä matkai-
lijasta, joka kuvittelee olevansa kenialaisia 
parempi. Pyrin jatkuvasti murtamaan tätä 
stereotypiaa olemalla avoin ja aito kohdates-
sani uusia ihmisiä. Kylässä minuun kohdistui 
aluksi epäileviä katseita, mutta ne muuttuvat 
hetkessä tervehtiessäni uusia naapureita sa-
nomalla ”habari” ja esittäytymällä jokaiselle 
uudelle ihmiselle. 

Keniassa vaaleaihoisia ihmisiä kutsutaan 
nimellä ”muzungu”, ja koin tätä myös itse 
aluksi kylässäni. Oli hieno tunne kuitenkin 
huomata, miten päivä päivältä kyläläiset 
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Rasismi elää rakenteissa  
ja käytännöissä 

Jokaisen ihmisen ääni on tässä maailmassa 
yhtä merkittävä, mutta valitettavasti maa-
ilmamme ei ole vielä valmis siihen. Olisin 
halunnut Keniassa ostaa 9-vuotiaalle ystä-
välleni Estherille kirjan, mutta en löytänyt 
yhtäkään kirjaa, jonka pääosassa olisi ollut 
hänelle samaistuttava pikkutyttö. Kaikissa 
kirjoissa seikkaili vain vaaleaihoisia ihmisiä, 
kuten myös Nairobin kaduilla esillä olevissa 
mainoksissa. Kolonialismin jäljet ovat edel-
leen näkyvissä monella tavalla. 

Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan 
instituutioissa, lainsäädännössä, käytännöis-
sä ja normien tasolla tapahtuvaa kansalli-
suuden tai ihonvärin perusteella tapahtuvaa 
syrjintää. Rakenteellisen rasismin osalta 

tottuivat minuun ja he käyttivät nimeäni 
”muzungun” sijaan. Välillä koin vaikeuksia 
sopeutua ja olla yksi kyläläisistä, sillä ihon-
värini vuoksi sain kylässäni tietynlaisen 
aseman. Koulussa sain roolin pitää puheita 
oppilaideni vanhemmille, vaikka olisin ha-
lunnut ennemminkin kuulla, mitä muilla 
on sanottavaa. Tunsin saavani arvostusta ja 
myös selviäväni ongelmatilanteista helpom-
malla ihonvärini vuoksi. 

Oma asemani vapaaehtoisena ei siis ol-
lut ongelmaton, sillä olin osa rakenteellista 
rasismia. En ollut rasismin kohde, vaan ha-
luamattani sitä ylläpitävä peili. Peili, jonka 
kautta olin vaaleaihoinen ihminen olematta 
mitään muuta. Pyrin muuttamaan omalla 
käyttäytymiselläni ajattelutapaa, että olisin 
ihonvärini takia jotenkin parempi tai erilai-
nen. Olinkin monen mielestä ”erilainen mu-
zungu”, kuten eräs mies minulle totesi. 
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rasistiset käytännöt ovat yhteiskunnassa 
muotoutuneet niin normaaleiksi, ettei niitä 
tavallisessa arjessa valveutunutkaan yksilö 
osaa aina kyseenalaistaa. Tämä näyttäytyy 
Keniassa esimerkiksi mainoksissa ja kirjois-
sa, joissa esiintyy usein pelkästään vaalea-
ihoisia ihmisiä. Itse pyrin aina kehumaan 
kenialaisten ystävieni kauniita piirteitä, kun 
he ihailivat vaaleaa ihoani, sillä tiedostin, 
että vaaleaihoisuudestani ihannointi saattoi 
juontua rakenteellisesta rasismista. 

Ihmiset eivät aina tarkoituksellisesti 
käyttäydy rasistisesti, vaan se voi olla tiedos-
tamatonta toimintaa järjestelmästä johtuen. 
Rakenteellisessa rasismissa teon kohde ja 
tekijä eivät välttämättä ole toiminnastaan 
tietoisia. Rasismin kohteen ja rasistin rooli-
en analysoimisen sijaan on hyödyllisempää 
tarkastella yhteiskunnallisia valta-asetelmia. 

Vapaaehtoistyöjaksolta  
rohkeutta toimia 

Keniassa opin näkemään ihmisissä erilaisuu-
den sijaan samankaltaisuutta, vaikka olisin-
kin arvoiltani ja tavoiltani erilainen. Jokai-
nen ihminen haluaa olla onnellinen omalla 
tavallaan, mutta kaikilla ei valitettavasti ole 
varaa tyydyttää edes perustarpeitaan. Esi-
merkiksi käyttökelpoisen veden puute sai 
minut tajuamaan, ettei vesi ole itsestäänsel-
vyys.  

Kokemukseni Keniassa ovat muutenkin 
saaneet minut kyseenlaistamaan länsimaista 
elämäntapaa ja jatkuvaa kuluttamista. Suo-
malaiset keskustelevat netissä välillä siitä, 
miten siellä pitäisi jakaa positiivisempia uuti-
sia. On mielestäni etuoikeus sulkea silmänsä 
asioilta, jotka eivät vaikuta omaan elämään. 
Ystäväni Keniassa eivät voi paeta huonoja 
uutisia tai piilottaa niitä uutisvirrasta, sillä 
ne ovat heille todellisuutta. 

Jokaisen tulisi toimia sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden edistämisen ja rakenteelli-
sen rasismin torjumisen puolesta.  Tärkeintä 
on ensin tiedostaa oma asemansa maailmas-

sa, jotta voi nähdä oman elinpiirin ulko-
puolelle. Tämä mahdollistaa yhteiskunnan 
valtarakenteiden analysoimisen ja parhaim-
millaan innostaa vaikuttamaan asioiden 
muuttamiseksi. Koen, että ymmärrän rasis-
mia Suomessa nykyään paremmin, sillä Ke-
niassa jouduin pohtimaan paljon ihonvärini 
vaikutusta yhteiskunnassa.  

Vapaaehtoistyöjakson jälkeen olen ko-
kenut, että omalta mukavuusalueelta pois-
tuminen on aina kannattavaa, sillä se avaa 
ihmisen aivan uudenlaiselle kokemukselle 
ja maailmalle, josta ei välttämättä tiedä vielä 
mitään.

Tärkeintä on ensin 
tiedostaa oma 
asemansa maailmassa, 
jotta voi nähdä oman 
elinpiirin ulkopuolelle. 
Tämä mahdollistaa 
yhteiskunnan 
valta-asetelmien 
analysoimisen ja 
parhaimmillaan innostaa 
vaikuttamaan asioiden 
muuttamiseksi.

”

Maailmanvaihto on mukana 
Erasmus+ -hankkeessa Standing 

Together Against Racism in Europe 
(STAR E), jonka puitteissa  

nostamme rasisminvastaisuuden 
teemoja esille toiminnassamme.  

Tutustu hankkeeseen: star-e.icja.de
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elämiseen liittyviin haas-
teisiin. Viime vuosina kult-
tuurien välisen oppimis-
prosessin syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä va-
paaehtoistyön eettisyyteen 
liittyvät kysymykset ovat 
myös olleet tärkeässä roo-
lissa. Valmennuksen perus-
tietopaketti muun muassa 
vapaaehtoisen oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä ter-
veydestä ja turvallisuudesta 
kuuluu myös ohjelmaan.  

Jokaiselle osallistu-
jalle pyritään tarjoamaan 
myös kohdemaakohtaista 
valmennusta joko valmen-

Maailmanvaihto valmentaa osallistujat yksi-
löllisesti. 

Painopisteinä Maailmanvaihdon valmen-
nuksissa ovat valmistautuminen vapaaehtois- 
työntekijän rooliin ja vieraassa kulttuurissa 

Valmentautuminen on tärkeää 
vapaaehtoisen oman hyvinvoinnin 
kannalta

Vieraassa kulttuurissa asumiseen ja työs-
kentelyyn liittyy monenlaisia haasteita, joita 
osallistujan on hyvä osata ennakoida. Vapaa-
ehtoisen on myös hyvä osata olla itselleen 
armollinen. Valmennus on tärkeä Maailman-
vaihdon arvojen edistämisessä. Siinä pyritään 
käynnistämään ja monipuolistamaan pohdin-
taa kulttuurien välisen oppimisen kysymyk-
sistä sekä eettisestä vapaaehtoistyöstä.

Monipuolista valmennusta 

ICYE-ohjelmaan kuuluu nelipäiväinen läh-
tövalmennus yhdessä Suomessa olevien 
ulkomaalaisten vapaaehtoisten kanssa, vä-
hintään yksi valmennus kohdemaassa sekä 
kotiinpaluuvalmennus vapaaehtoistyöjakson 
päättymisen jälkeen. Euroopan solidaarisuus-
joukkojen vapaaehtoistyöpalvelun osalta  

Valmennuksista 

TEKSTI: KAISA RAHKO,  KUVA: EMMA NIEMI 

Läpi vuosikymmenten Maailmanvaihto on pyrkinyt tarjoamaan osallistujilleen antoisan 
ja monipuolisen vapaaehtoistyökokemuksen sekä enenevissä määrin edistämään myös 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Pitkäkestoiseen oleskeluun 
vieraassa kulttuurissa on hyvä valmistautua niin oman hyvinvoinnin kuin yhteiskunnal-
lisen ymmärryksenkin tukemiseksi. Valmennuksista osallistujat saavat paitsi hyödyllisiä 
tietoja ja taitoja, myös vertaistukea ja mielenkiintoisia kohtaamisia. 

verkostoja
viisautta, 

vastuullisuuttaja

Kuva toukokuun
valmennusleiriltä
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nuskoulutuksessa tai erillisissä tapaamisissa 
ohjelmaan aiemmin osallistuneiden kanssa. 
Nykyisin vaihto-ohjelman osallistujista suurin 
osa lähtee globaaliin etelään, mikä näkyy val-
mennusten sisällöissä.

Valmennuksen kehittämisessä 
mukana monipuolista osaamista 

Maailmanvaihto on ollut onnekas saades-
saan vuosien varrella valmennuksen kehitys-
työhön mukaan monia ammattilaisia ja osaa-
via vapaaehtoisia kuten draamapedagogin, 
trooppisten tautien asiantuntijalääkärin sekä 
kulttuurien välisen oppimisen asiantuntijoita. 
Heidän asiatuntemuksensa näkyy valmen-
nuksen laadussa. Viime vuonna hallituksen 
tiimi, joka vastaa kotimaisista vapaaehtoisis-
ta, työsti valmennuksen laatuprosessin, jonka 
avulla valmennusten laatua voidaan seurata 
ja kehittää.  

Valmennuksia on kehitetty yhteistyössä 
niin aiempien vapaaehtoisten ja ICYEn kan-
sainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
eri koulutuksissa kuin myös suomalaisten 
kansainvälisten vapaaehtoistyöjärjestöjen 
perustamassa Kansainvälisen vapaaehtois-
työn verkostossa (KaVa-verkosto). Aiempien 

vuosien osallistujilta saatu palaute on hyö-
dynnetty kehittämistyössä. 

Maailmanvaihto kannustaa 
aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen 

Maailmanvaihto pyrkii siihen, että vapaaeh-
toistyöntekijät ovat tietoisia omista kulttuuri-
sista silmälaseistaan, joiden läpi he katsovat 
maailmaa ja siitä, millaiset asiat vaikuttavat 
silmälasien vahvuuteen. Tavoitteena on myös, 
että valmennuksessa osallistujat saavat uusia 
näkökulmia niin eettisen vapaaehtoistyön ky-
symyksistä kuin eväitä eriarvoisuuden ja haa-
voittuvassa asemassa olevan kohtaamiseen. 
Jos valmennus synnyttää kipinän toimia tule-
vaisuudessa globaalin vastuun tai kulttuurien 
välisen oppimisen edistämiseksi, on onnistut-
tu ottamaan tärkeitä askeleita Maailmanvaih-
don arvojen toteutumisen suuntaan. 

Koulutuksesta tietoja ja taitoja 
muun muassa työelämään 

Vapaaehtoistyöohjelmiin osallistuvien val-
mennusten lisäksi Maailmanvaihto järjestää 
kotimaassa myös muita koulutuksia, jotka on 
tarkoitettu järjestön aktiiveille ja kaikille toi-
minnasta kiinnostuneille. Niissä opetellaan 
tietoja ja taitoja, joista on hyötyä esimerkiksi 
opiskelussa ja työelämässä. Koulutusten ve-
täjiksi vetäjiksi kutsutaan kunkin alan asian-
tuntija, ja aiheina ovat viime vuosina olleet 
muun muassa erottuvan ansioluettelon te-
keminen ja viestintätaitojen kehittäminen. 
Lisäksi syksyisin järjestetään kouluvierailu-
koulutus, jonka jälkeen on mahdollista tehdä 
kouluvierailuja oppilaitoksiin ja näin osallis-
tua globaalikasvatuksen edistämiseen koti-
maassa. 

Juttua varten on haastateltu Maailmanvaih-
don pääsihteeri Anni Koskelaa. 

Kuva toukokuun
valmennusleiriltä
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Katja 

1. Olen Katja ja lähdössä Etelä-Koreaan. Tulen 
työskentelemään lasten kanssa. 
2. Antoisinta leirillä oli tutustua kaikkiin muihin 
lähtijöihin. Myös kaikki saatu valmennus ja tieto 
ovat hyödyllisiä. Oli mukava pelata yhdessä ulko-
maalaisten vapaaehtoisten kanssa.

Valmennustunnelmia
TEKSTI JA KUVA: EMMA NIEMI

Haastattelimme toukokuun 2018 valmennusleirille osallistuneita suomalaisia vapaa-
ehtoisia heidän tunnelmistaan valmennuksen jälkeen. 
 
1. Kuka olet ja minne olet lähdössä vapaaehtoistyöhön?  
2. Mikä lähtövalmennusleirillä oli antoisinta? 

Tiia 

1. Olen Tiia ja lähdössä Meksikoon. Todennäköi-
sesti tulen työskentelemään sosiaalialalla. 
2. Oli hyödyllistä jutella Suomessa tällä hetkellä 
olevien meksikolaisten vapaaehtoisten kanssa. 
Muiden lähtijöiden näkeminen ja vertaistuki 
yleensä olivat myös antoisia.

Liisi 

1. Olen Liisi ja olen lähdössä 
Taiwaniin. Todennäköisesti 
työskentelen koulussa tai 
muussa sosiaalialan paikassa, 
sillä niitä on Taiwanissa 
paljon. 
2. Antoisinta oli tutustua ihmi-
siin ja kuulla muiden ajatuk-
sia. Myös saatu informaatio 
on tosi hyödyllistä.

Niina 

1. Olen Niina ja tuore sosionomi. Olen lähdössä Vietnamiin kuudeksi 
kuukaudeksi kouluun nimeltä Special School for Autistic Children. 
Työskentelen kesällä kehitysvammaisten asumisyksikössä, jossa on 
myös autisteja. Odotan, että pääsen kohtaamaan paikallisia autismin 
kirjon kanssa eläviä ihmisiä, käyttämään kieliä sekä tutustumaan 
paikallisen koulun käytänteisiin ja arkeen. 
2. Huomasin valmennusleirillä, miten erilaisia kaikki vapaaehtoistyö-
hön lähtevät ovat. Tajusin myös, että aina voi lähteä vapaaehtoistöi-
hin, eikä koskaan ole myöhäistä. Kävin leirillä uimassa ensimmäistä 
kertaa tänä kesänä.
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tapahtumakalenteri

Valintakoulutus vapaaehtoistyöohjelmaan hakeneiden 
haastattelutyöstä kiinnostuneille.  
Helsinki, Maailmanvaihdon toimisto. Klo 11–15. 
 
Toiminnallisten menetelmien koulutus Maailmanvaihdon 
koulutusten ja leirien vetämisestä kiinnostuneille.  
Helsinki, Maailmanvaihdon toimisto. Klo 17–20.  

ICYE-vapaaehtoistyö Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa 
Amerikassa ja Oseaniassa:  
Ensimmäinen haku elo–syyskuussa 2019 alkaviin jaksoihin päättyy.  

Maailmanvaihto Lahden Ohjaamon Ulkomaille-infossa.  
Kirkkokatu 21 E. Klo 14–16.
 
Maailmavaihdon syyskokous.  
Helsinki, Maailmanvaihdon toimisto. Klo 17 alkaen.  

Valintapäivä ICYE-ohjelmaan hakeneille.  
Helsinki.  

Maailmanvaihto Studia-messuilla.  
Helsinki, Messukeskus. Ti klo 9–17 ja ke klo 9–16.  
www.studiamessut.fi   

Maailmanvaihto Vapaaehtoistoiminnan messuilla.  
Helsinki, Vanha Ylioppilastalo. Klo 12–16.  
www.kansalaisareena.fi/messut   
 

 
 
Maailmanvaihto Educa-messuilla.  
Helsinki. Messukeskus. Pe klo klo 10–17, la klo 10–17.  
www.educamessut.fi   

ICYE-vapaaehtoistyö Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa 
Amerikassa ja Oseaniassa:  
Toinen haku elo–syyskuussa 2019 alkaviin jaksoihin päättyy. 

27.10.  
 
 

30.10.  

1.11. 
 
 

6.11. 

 
7.11. 

 
24.11. 
 

27.–28.11. 
 
 

1.12.
 
 

2019  
 

25.–26.1.  

1.2. 
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