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MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices on Maailmanvaihto ry:n kahdesti vuodessa julkaistava jäsenlehti, 
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.

bolivia
Koronapandemia siirsi 
myös vapaaehtoistyötä 
verkkoon. Lue Valtterin 
kokemuksista 
etävapaaehtoistyöstä 
Boliviassa ja 
virtuaalisista 
vapaaehtoisjakoista 
eri puolilla maailmaa 
sivulta 22.

finland
What to do 
when you can’t 
socialize face to 
face? Read about 
Maailmanvaihto’s 
ways of using 
digital tools to 
provide support to 
its volunteers on 
page 19.

itävalta
Maailmalle 
näkövammasta 
huolimatta – 
lue Susannan 
vapaaehtoistyö-
kokemuksista 
itävaltalaisessa 
vapaaehtoistyö-
järjestössä sivulta 13.
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  Kuva/Photo: Heidi Kouvo

P oikkeustila, aerosolit, tartuttavuusluku, leviämisvaihe. Vuosi 2020 
juurrutti paljon uutta sanastoa jokaisen tavallisen tallaajan arki-
käyttöön. Uusien sanojen ohella vuosi 2020 jäänee monien mieleen 

myös vuotena, jota ei mielellään sen kummemmin enää muistelisi. Ko-
ronaviruspandemia käänsi ihmisten ja järjestöjen arjet päälaelleen ja teki 
monista arkipäivän rutiineista aivan jotain muuta kuin itsestäänselvyyksiä. 

Maailmanvaihto on järjestö, jonka vahvuudet ovat laajoissa kansain-
välisissä verkostoissa sekä lämminhenkisissä ruohonjuuritason kontak-
teissa. Jokainen maailmalle lähtevä ja maailmalta saapuva vapaaehtoinen 
tulee varmasti tutuksi toimiston väen ja muiden aktiivien kanssa. On sa-
nomattakin selvää, että koronavirustilanteen takia järjestö joutui yllättäen 
ahtaalle. Miten kansainvälistä vapaaehtoistyötä harjoittava järjestö 
voi toimia tilanteessa, jossa ihmiset joutuvat sulkeutumaan 
koteihinsa? 

Onni onnettomuudessa lienee se, että koronapande-
mia sattui 2020-luvulla, jolloin tietoliikenneyhteydet 
ovat nopeat ja tietotekniset laitteet ovat suhteellisen 
saavutettavia niin hinnan kuin käytettävyydenkin 
puolesta. Teknologian ansiosta esimerkiksi Maa-
ilmanvaihdon hallitus on onnistunut työskentele-
mään etäyhteyksien välityksellä haastavasta tilan-
teesta huolimatta. 

Pakollinen digiloikka sai Maailmanvaihdon väen 
tekemään myös muita ilahduttavia oivalluksia: muun 
muassa etäinfoillat ja -kielikahvila ovat osoittautuneet 
oivallisiksi ratkaisuiksi, joiden toteuttamista tulemme 
jatkamaan varmasti myös pandemian päätyttyä. Pandemian 
jälkeistä aikaa odotellessa teemme parhaamme, että Maailman-
vaihdon lämmin, kansainvälinen ja välittävä tunnelma välittyisi verkon 
kautta myös jokaisen kotisohvalle. 

Roosa Kontiokari
Hallituksen puheenjohtaja

poikkeuksien vuosi
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  Kuva/Photo: Heidi Kouvo

A state of emergency, aerosols, infection rate, spreading phase. The 
year 2020 instilled a multitude of new vocabulary for everyone’s 
daily use. In addition to the new words, 2020 will probably be 

remembered by many as a year that we would rather not remember. The 
coronavirus pandemic turned the daily lives of people and organizations 
on their heads and made many everyday routines something quite other 
than self-evident.

As an organization, Maailmanvaihto’s strengths lie in extensive interna-
tional networks as well as warm-hearted grassroots contacts. Every volun-
teer leaving for the world and arriving in Finland is sure to get to know the 
people of the office and other actives. Needless to say, due to the coronavi-
rus situation, the organization was suddenly cramped. How can an inter-
national volunteering organization act in a situation where people have to 
shut themselves in their homes?

The silver lining is that the corona pandemic happened in the 2020s, 
when telecommunications networks are fast and IT equipment is relatively 
affordable in terms of both price and usability. Thanks to technology, for 
example, the board of Maailmanvaihto has succeeded in working remotely 
despite the challenging situation.

The forced digital leap made the people of Maailmanvaihto also make 
other delightful insights: remotely organized information events and a lan-
guage café, among others, have proved to be excellent solutions, which we 
will certainly continue to implement even after the pandemic. In anticipa-
tion of the post-pandemic period, we will do our best to pass on the warm, 
international and caring atmosphere of Maailmanvaihto via remote con-
nections to everyone’s home.

Roosa Kontiokari
Chair of the Board

a year of exceptions
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Olet lämpimimmin tervetullut Maailmanvaihdon kevätkokoukseen.

Aika: 23.3. 2021 klo 17:15 
Paikka: Kokous pidetään etänä. Etäosallistuminen toteutetaan Zoom-verkkokokousohjelmalla. 
Zoom-linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Jos sinulla ei ole etäosallistumismahdollisuutta, 
voit osallistua kokoukseen Maailmanvaihdon toimistolla, osoitteessa Oikokatu 3, Helsinki. 

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 19.3.2021 sähköpostiosoitteeseen 
maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Ilmoita samalla, jos et voi osallistua kokoukseen etänä.

Asiat:
• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020
• Uudistettu talousarvio vuodelle 2021
• Järjestön toiminta-ajatuksen uusi muotoilu

Kevätkokouksessa kuulet myös Maailmanvaihdon uusimmat kuulumiset.

Tervetuloa!

Maailmanvaihdon hallituksen puolesta

Anni Koskela 
pääsihteeri

Kokoukseen ovat tervetulleita Maailmanvaihdon jäsenet ja toimintaan osallistuvat. Kokous pidetään suo-
meksi. Kokousalusta Zoomin saavutettavuustiedot löytyvät osoitteesta zoom.us/accessibility. Maailman-
vaihdon 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.

invitation to the spring meeting 
The Spring Meeting of Maailmanvaihto will be held on 23rd March in Zoom at 
17.15. Members of Maailmanvaihto and those participating in Maailmanvaihto’s 
activities are welcome to join. The meeting will be held in Finnish. Invitation to the 
meeting including the agenda and instructions for signing up in English 
are available at maailmanvaihto.fi/spring-meeting-2021
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KUULUMISTEN VAIHTOA

VIIME VUONNA monen Maailmanvaihdon vapaaehtoisen matka maailmalle tai Suomeen vapaaeh-
toistyöhön viivästyi tai peruuntui koronapandemian takia. Elokuun ja tammikuun välillä ulkomaille 
on lähtenyt viisi vapaaehtoistyöntekijää ja Suomeen on saapunut  kaksikymmentä vapaaehtoista.

Osallistujat ovat erityisoloissakin kokeneet ja oppineet 
monenlaista. Suomessa vapaaehtoisjaksoaan parhaillaan 
viettävät nuoret kokoontuivat 22. tammikuuta puolivuotista-
paamiseen etänä. He kertoivat nauttineensa jaksoillaan mm. 
opiskelijoiden oppimisen seuraamisesta vapaaehtoistyöpai-
kalla, kielitunneista, lumesta, ajasta luonnosta ja saunasta. 
Tapaamisessa tarkastettiin yhdessä tähänastista oppimista 
sekä keskusteltiin tavoitteista ja toiveista tälle vuodelle. 
Lisäksi yhdessä tarkasteltiin ihmisoikeuksien kehitystä.

ICYE-vapaaehtoisohjelman kausi alkaa vuosittain ym-
päri maailmaa elo-syyskuussa. Vielä on epävarmaa, missä 
maissa koronatilanne sallii uudet vapaaehtoisjaksot ensi 
elo-syyskuussa. Esimerkiksi Boliviassa ja Costa Ricassa 
arvioidaan, että valtaosa aikuisväestöstä saisi rokotuk-
sen tuohon mennessä, minkä myötä näiden maiden 
ICYE-järjestöillä on toiveikkuutta siitä, että ensi kausi 
pääsisi alkamaan maissa melko tavanomaisesti. Euroopan 
solidaarisuusjoukoissa (European Solidarity Corps), joissa 
vapaaehtoisjaksoja alkaa ympäri vuoden, on avoinna 
mahdollisuuksia nuorille lukuisissa maissa.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Maailman-
vaihdossa tiiviisti, ja keskustelu tulevaisuudennäkymistä 
ICYE-kumppanien kanssa jatkuu. Yhteistyöhtahojen 
avoimista paikoista ICYE- ja ESC-vapaaehtoistyöhön 
kerrotaan kevään kuluessa Maailmanvaihdon kotisivuilla, 
uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.

Vapaaehtoistöissä on opittu erityisoloissakin

Maailmanvaihdon vapaaehtoisia työskentelee mm. Vanhamäen hyvinvointikeskuksessa Suonenjoella. Kesäpellolla vapaaehtoiset Irina, Markus ja Erkin. Kuva Vanhamäen vapaaehtoisten albumista.

KEVÄÄLLÄ MAAILMANVAIHDOSSA suunnitellaan uutta, elokuussa alkavaa vapaaehtoiskautta. 
Yleishyöydllisille organisaatioille ympäri Suomea Maailmanvaihto haluaa vinkata mahdollisuudesta 
vastaanottaa kauttaan ensi elokuussa koronatilanteen salliessa nuori 6–12 kuukaudeksi vapaaehtois-
työhön. Kiinnostuneita työpaikkoja järjestö pyytää ottamaan yhteyttä kevään kuluessa. 

Ulkomaalaisten nuorten vapaaehtoisjaksot alkavat valmennusleirillä, jonka Maailmanvaihto järjes-
tää Tuusulassa tai etänä 20.–26.8.2021. Maailmanvaihto etsii valmennusleirille vetäjää. Leirinvetäjältä 
toivotaan etenkin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vastuullisuutta. 

      maailmanvaihto.fi/vapaaehtoistyopaikaksi 
      maailmanvaihto.fi/leirinvetajaksi-elokuu-2021 

         Kohti uutta vapaaehtoiskautta: 
uudet työpaikat tervetulleita mukaan, haussa leirinvetäjä
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Neljä uutta kasvoa hallitukseen

TÄNÄ VUONNA Maailmanvaihdon toimintaa luotsaa 11 hengen hallitus, jonka jäsenistä neljä osallis-
tuu järjestön hallitustoimintaan ensimmäistä kertaa: Lea Absetz, Sasu Katajamäki, Venla Ristolainen ja 
Elina Villberg. Viime vuoteen verrattuna hallituksen jäsenten uusia vastuualueita ovat talous sekä stra-
tegiatyö. Maailmanvaihdon uusi strategia on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Järjestön 
nykyinen strategia ulottuu tähän vuoteen. Hallituksen jäsenet esittäytyvät Maailmanvaihdon kotisivuilla. 

      maailmanvaihto.fi/maailmanvaihto-icye-finland/hallitus 

Roosa Kontiokari,             Sasu Katajamäki,   Kaisa Rahko,
puheenjohtaja            strategiatyö    talous

TIEDOTUSTYÖ

Mia-Elina Aintila,            Siiri Sandberg,   Alma Smolander,            Fabienne Zogg
MaailmanVaihtoa-lehti        sosiaalinen media   kouluvierailutoiminta        tiedotustyö yleisesti

VAPAAEHTOISTYÖHÖN ULKOMAILLE    VAPAAEHTOISTYÖHÖN SUOMEEN
LÄHTEVIEN OHJELMAT     SAAPUVIEN OHJELMAT

Lea Absetz            Elina Villberg    Anna Mäkinen,             Venla Ristolainen, 
       valmennusleiritoiminta      tukihenkilötoiminta

Tutkielmia ja oppaita kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä

MAAILMANVAIHTO KEHITTÄÄ toimintaansa koulutusten ja hankkeiden kautta ja tekee yhteis-
työtä opinnäytetöiden tiimoilta. Nyt järjestön kotisivuille on koottu linkkejä materiaaliin hankkeista, 
joihin Maailmanvaihto on osallistunut, sekä opinnäytetöihin Maailmanvaihdon toimintaan liittyen. 
Jälkimmäisistä tuoreimmat ovat Lea Absetzin kandidaatintutkielma (2020) kansainvälisten vapaaeh-
toistyöntekijöiden suhteesta vapaaehtoistyön ja sen eettisyyden kritiikkiin sekä Lacey McKivisonin 
pro gradu -tutkielma (2018) pitkäkestoisen vapaaehtoistyön vaikutuksesta vapaaehtoisten kulttuurien-
väliseen kompetenssiin.

       maailmanvaihto.fi/materiaali
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VIIME VUONNA alkunsa saanut Maailmanvaihdon kielikahvila jatkuu tänä vuonna Zoomissa. 
Kielikahvila kokoontuu torstaisin klo 18–19 huhtikuun 29. päivään saakka. Kullakin tapaamiskerralla 
on mahdollista harjoitella suomea ja espanjaa. 

Kielikahvilan ideoi Isa Hernandez osana Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisjakso-
aan Maailmanvaihdon toimistotiimissä. Toimistolla pidettyjen ensimmäisten tapaamisten jälkeen 
kielikahvila siirtyi koronapandemian myötä verkkoon. Kaikille avointa ja maksutonta kielikahvilaa 
vetävät vapaaehtoiset Isa, Christoph Scheike ja Katri Pellinen.  

       maailmanvaihto.fi/etakielikahvila 

Podcastissa puhetta vapaaehtoistyön esteettömyydestä

MILLAISTA ON nousta raitiovaunuun yhdessä opaskoiran kanssa Wienin katujen 
vilinässä? Vapaaehtoistyöntekijä Susanna Halme ottaa podcast-lähetyksessään 
kuulijat mukaan hänen ja Muusa-koiransa päivittäiselle työmatkalle. Susanna työs-
kentelee Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisena nuorisovaihtojärjestö 
Grenzenlosissa.

Podcast-lähetyksissään ja blogipostauksissaan Susanna lähestyy kansainvälistä 
vapaaehtoistyötä monista näkökulmista. Esiin nostetaan mm. vapaaehtoistyön 
esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksiä. Susanna jakaa omia kokemuksiaan ja 
haastattelee muita kentän toimijoita.

       www.grenzenlos.or.at/voices-of-volunteers

Etäkielikahvila jatkuu viikottaisena Zoomissa

MAAILMANVAIHDON JÄSENET tukevat järjestön työtä kulttuurien välisen ymmärryksen ja rau-
han edistämiseksi. Maailmanvaihto kiittää jäsenistöään tuesta ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. 
Vuoden 2021 liittymisohjeet ja jäsenmaksut löytyvät osoitteesta         maailmanvaihto.fi/jaseneksi

Jäsenet tukevat Maailmanvaihdon työtä

Kuvat Isan ja Chrisin albumeista.

9
KUULUMISTEN VAIHTOA



Tule mukaan 

                toimintaan! 

  HETKI AIKAA?

Leiriohjaajaksi tai keittiötiimiin!
Oletko kiinnostunut kouluttamisesta tai 
ruoanlaitosta? Haemme henkilöitä toteut-
tamaan valmennus- ja muita kansainvälisiä 
leirejä vapaaehtoisillemme tammi-, touko- 
ja elokuussa.

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 kulttuurien väliseen 
vuoropuheluun, kannustaa edistämään yh-
devertaisuutta ja avata näkymiä kansainvä-
liseen vapaaehtoistyöhön. Kouluvierailijana 
olet mukana tässä tärkeässä työssä.

Hakijoiden haastattelijaksi!
Haastattelijamme ovat tärkeässä roolissa, 
sillä meille on keskeistä, että ulkomaille 
vapaaehtoistyöhön lähtevät ovat motivoi-
tuneita, kiinnostuneita tutustumaan uusiin 
kulttuureihin ja suuntaamassa ulkomaanjak-
solle 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.

Isäntäperheeksi vapaaehtoiselle!
Maailmanvaihdon kautta saapuu nuoria eri 
puolilta maailmaa vapaaehtoistyöhön 6–12 
kuukaudeksi. Isäntäperheitä haetaan yleen-
sä vähintään 4 kuukaudeksi, mutta joskus 
etsimme lyhyempää majoitusta viikonlopusta 
kuukauteen. Isäntäperheenä tärkeintä on halu 
rikastuttaa arkeaan toisesta kulttuuriympäris-
töstä 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 Mari Järvinen 
kertoo isäntäperheenä toimimisesta. 

Kiinnostaisiko ryhtyä isäntäperheeksi maaliskuussa? 
Etsimme isäntäperheitä Helsingistä ja Kotkasta. Kesäkuussa 
isäntäperheeksi voi ryhtyä Tuusulassa tai lähistöllä ja elokuussa 
eri puolilla Suomea. Tutustu tietoihin ja ota yhteyttä!
maailmanvaihto.fi/tag/ajankohtaiset-isantaperhehaut 
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Mari Järvinen perheineen on majoittanut kotiinsa vapaaehtois-
työntekijöitä useampaan otteeseen. Nyt hän kertoo kokemuksistaan.

Perheeseemme kuuluvat vanhemmat, Mari 
(minä) ja Esa, sekä 22-vuotias Annika ja 
20-vuotias Tommi. Molemmat nuoret opis-
kelevat Tampereen yliopistossa, joten yläkerta 
alkoi tuntua tyhjältä. Jo vuonna 2019 perhees-
sämme oli puoli vuotta Maailmanvaihto-nuori 
Saksasta. Olen itse ollut pariin otteeseen vuo-
den au pairina Sveitsissä ja nuo kokemukset 
ovat vaikuttaneet merkittävästi koko elämän 
valintoihin. Siksi hyvän siirto eteenpäin oli 
itsestäänselvyys. Perheessämme parhaillaan 
majoittuvan Timin (kuvassa) kohdalla Mari 
Takalo Maailmanvaihdosta otti yhteyttä, josko 
hän voisi majoittua perheeseemme, koska mei-
tä yhdistivät tärkeät arvot, musiikki ja hengel-
lisyys. Ja tietysti saksan kieli, koska haaveenani 
oli valmistua saksan kielen kääntäjäksi, mutta 
opintoni päättyivät kandidaatintutkintoon. 

Maahanmuuttajien hyväksi tehty vapaa-
ehtoistyö on ollut arkeani jo toistakymmentä 
vuotta. Paikkakunnalle muuttaneiden ja mi-
nun tieni ovat kohdanneet ja niin ystävyys on 
alkanut. Käytännön kieliopintoja ja taitoja, 
lasten harrastukset, ammattiopinnot, työhaas-
tattelu − erilaisia avustustehtäviä on vuosien 
varrella löytynyt runsaasti. Maahanmuuttajat 
ovat myös esitelleet omaa kulttuuriaan kansa-
laisopiston ryhmässä. 

Rohkeasti rattiin
Tim pääsi koronavuoden takia tulemaan Suo-
meen hieman aiottua myöhemmin. Matka 
Düsseldorfin hektisestä seuraelämästä maa-
seudun hiljaisuuteen oli aikamoinen kulttuu-
rishokki Timille, mutta vähitellen hän tottui 
viikonlopun sohvailtoihin. 27 kilometrin työ-
matkaan Sulkavan koululle ja takaisin Timillä 
menee koulukyyditysten aikataululla kolme 

HAASTATTELU: FABIENNE ZOGG
KUVA: MARI JÄRVINEN

vapaaehtoinen tuo
arkeen yllätyksiä

tuntia. Hän oli aikonut hankkia ajokortin 
Saksassa ennen lähtöään Suomeen, muttei eh-
tinyt. Niinpä perheeseen hankittiin ajo-ope-
tusauto ja minä istuin apukuljettajan paikalle. 
Vähitellen työ- ja harrastusmatkat muuttuvat 
itsenäisemmiksi. 
 
Kaikella on aikansa
Vapaaehtoinen etsii oman paikkansa isäntä-
perheessä ja hän on kuin peili, joka näyttää 
perheen vahvuudet ja heikkoudet. Timin per-
heen kanssa on helppo jakaa kokemuksia ja 
huolia. Oma arki on ihan tavallista, ei vuotta 
voi teeskennellä olevansa jotain erityistä. Suo-
malaiset perinteet ovat olleet useammin esillä 
ja asioita verrataan useasti Saksan ja Suomen 
välillä. Koronavuonna on ollut enemmän yh-
teistä aikaa, koska myös omat nuoret ovat teh-
neet etäopintoja lapsuudenkodissaan.

Lapset kasvavat omalla tavallaan, vaikka 
heitä ei kasvattaisi. Jokaisessa ihmisessä on 
aarre kätkettynä, on vain odotettava, milloin 
sen voi avata ja mitä siitä voi oppia. Yhteinen 
kieli löytyy arkisista asioista.
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  A BIT OF TIME?

Become a camp instructor or join  
the kitchen team!
Interested in leading camp activities or 
cooking? We’re looking for people to par-
ticipate in running our training and other 
international camps for volunteers in Janu-
ary, May and August. 

Join the communication team!
In the communication team you get to plan 
social media campaigns, write in our maga-
zine or take photos, for instance. You can 
join the team throughout the year.  

Become a school visitor!
The idea behind visiting institutions of 
upper secondary education is to improve 
young people’s skills for intercultural dia-
logue, to encourage them to promote equal-
ity and to open views into international 
volunteering. As a school visitor, you will be 
a part of this important work.

Interview volunteer applicants!
Our interviewers have a vital role in making 
sure that people going to volunteer abroad 
are motivated and interested in getting to 
know new cultures. It is also important to 
ensure that they start their volunteering 
period with realistic expectations. 

There are many ways to participate in Maailmanvaihto’s activities. 
If you’d like to get more information or apply to a team or for a task, 

please contact maailmanvaihto@maailmanvaihtoa.fi. 

join our 
activities!

Would you be interested in becoming a host family in 
March? We are searching for host families from Helsinki 
and Kotka. Later, it is possible to become a host family in 
Tuusula or nearby in June and in different parts of Finland 
in August. Learn more and contact us!
maailmanvaihto.fi/en/tag/host-family-positions

  MORE TIME?

To the world!
Maailmanvaihto sends volunteers through the 
European Solidarity Corps Volunteering main-
ly to Europe and through the ICYE programme 
even further. The volunteering projects are 
targeted at young adults aged 18 to 30 and their 
duration varies from 6 to 12 months.

Become a support person or family! 
Want to gain international experiences locally 
and make new friends along the way? As a 
support person or family you’ll get to support 
a young volunteer from abroad in getting to 
know the Finnish culture.

Become a host family for a volunteer!
Maailmanvaihto receives young people from 
around the world to volunteer in Finland for 
6–12 months. We usually search for host fami-
lies for at least four months, and occasionally 
also for shorter periods, varying from week-
ends to a month. Become a host family if you 
want to enrich your daily life by welcoming a 
person from another culture in your home.

Join the board of Maailmanvaihto!
Our board consists of active members of the 
organization. Each board member has their 
own area of responsibility in implementing 
and developing our activities. 
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  SUOMESTA ITÄVALTAAN

  SUSANNA:

Maailmanvaihto lähettää ja vastaanottaa vuosittain nuoria 
pitkäkestoiseen vapaaehtoistyöhön. Susanna Halme ja Fang-Yuan 
Chuang jakavat kokemuksiaan vapaaehtoistyöstä maailmanlaajuisen 
pandemian aikana.

Each year Maailmanvaihto sends and receives young people for long-
term volunteering. Susanna Halme and Fang-Yuan Chuang share their 
volunteering experiences during a global pandemic.

HAASTATTELUT/INTERVIEWS: FABIENNE ZOGG & ROOS FREIJE

Lähdin, koska... 
Olen aina unelmoinut asumisesta pidemmän 
aikaa toisessa maassa itsenäisesti. En kuiten-
kaan tiennyt, miten se onnistuisi. Kun löysin 
tiedon nuorisovaihtojärjestö Grenzenlosin 
ESC-vapaaehtoistyöprojektista, tajusin sen 
olevan täydellinen mahdollisuus. Olen näkö-
vammainen, minkä myötä ei ole ihan yksin-
kertaista muuttaa ulkomaille: täytyy miettiä 
miten saan tarvittavan avun ja tukitoimet, 
kuten henkilökohtaisen avustajan ja liikku-
mistaidon ohjauksen. Tässä projektissa haet-
tiin nimenomaan vammaista vapaaehtoista ja 
projektin tavoitteisiin kuuluu erityistarpeiden 
huomioiminen. Siksi pystyin lähtemään mat-
kaan luottavaisin mielin. Halusin myös oppia 
lisää järjestötyöstä ja kansainvälisestä vapaa-
ehtoistyöstä. Olen todella vaikuttunut, kuinka 
inklusiivinen tämä hanke on ja kuinka suju-
vasti saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tar-
vittavat tukitoimet on otettu huomioon.

Itävaltaan! 
Vapaaehtoishankkeeni nimi on Grenzenlos 
Without Barriers, jonka tavoitteena on edistää 
kulttuurien moninaisuutta ja kulttuurienvälis-
tä vuorovaikutusta lähettämällä vapaaehtoisia 

ulkomaille ja vastaanottamalla vapaaehtoisia 
Itävaltaan, järjestämällä vapaaehtoistyöleirejä, 
seminaareja, koulutuksia jne. Työskentelen 
vapaaehtoisena Grenzenlosin toimistolla Wie-
nissä.

Monipuolisia työtehtäviä  
ja uuden oppimista
Pääasiallinen työtehtäväni on tuottaa blogia, 
joka sisältää tekstiä sekä podcasteja. Blogissa 
käsittelen vapaaehtoistyötä monelta eri kan-
nalta. Esimerkiksi: mitä vapaaehtoisena voi 
oppia, millainen vaikutus vapaaehtoistyö-
jaksolla on pidemmälle tulevaisuuteen sekä 
kuinka saavutettavaa ja inklusiivista vapaaeh-
toistyö on. Haastattelen vapaaehtoisia ja muita 
ihmisiä sekä reflektoin omia kokemuksiani. 
Tapaan ja haastattelen ihmisiä, kirjoitan, ää-
nitän ja editoin. Työni on erittäin mielenkiin-
toista ja saan kuulla hienoja tarinoita. Opin 
lisää niin vapaaehtoistyöstä kuin esimerkiksi 
äänitteiden editoimisesta. Välillä teen myös 
muita pieniä työtehtäviä. Olen mm. tuottanut 
ja kääntänyt materiaalia englanniksi ja avus-
tanut somekampanjassa. Olen oppinut paljon 
Grenzenlosista ja sen monipuolisesta toimin-
nasta sekä järjestötyöstä yleensä.

TERVEISIÄ 
 MAAILMALTA!

GREETINGS FROM ABROAD!
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Vapaaehtoisena pandemian aikana 
Alun perin minun piti aloittaa vapaaehtois-
työjaksoni jo toukokuussa. Koronatilanteen ja 
matkustusrajoitusten vuoksi jouduimme kui-
tenkin siirtämään aloitusta, ja lopulta aloitin 
syyskuussa. Itävallassa on ollut paljon korona-
rajoituksia: kokoontumisrajoituksia, ulkona-
liikkumiskielto, etätyösuositus ja muutamaan-
kin otteeseen ihan täydellinen lockdown. 
Tämä on väistämättä vaikuttanut arkeeni. 
Olen tehnyt melko paljon etätöitä. Myös mo-
net muut aktiviteetit, kuten tulovalmennus, 
saksan kielikurssi sekä vapaaehtoisten tapaa-
miset ovat siirtyneet verkkoon.

Olen Itävallassa alkanut harrastaa uintia ja 
sokkojalkapalloa. Valitettavasti tiukentunei-
den rajoitusten takia treenit ovat olleet tauolla 
ja olemme pystyneet tekemään vain kunto-
piirejä verkkoversiona. Kavereita tai toisia 
vapaaehtoisia ei ole pystynyt näkemään isolla 
porukalla. Ravintolat, museot, kulttuuripaikat 
yms. ovat suljettuna ja tapahtumat on perut-
tu. On siis täytynyt löytää uusia tapoja viettää 
vapaa-aikaa. Olen lenkkeillyt paljon opas-
koirani kanssa, kävellyt Wienin puistoissa ja 
vaelluspoluilla sekä nauttinut luonnosta. Olen 
myös löytänyt kaverin, jonka kanssa olemme 
käyneet paljon juoksulenkeillä.

En ole juurikaan pystynyt matkustelemaan 

naapurimaiden rajojen ollessa kiinni. Wienin 
ohella olen vieraillut Itävallan kaupungeista 
vain Wiener Neustadissa, sillä lockdown-
olosuhteissa ei kaupunkivierailuista ehkä saisi 
niin paljoa irti. Minut myös määrättiin kotika-
ranteeniin reiluksi viikoksi korona-altistuksen 
takia. Karanteenin aikana en saanut poistua 
huoneestani käytännössä lainkaan. Jouduin 
kavereiden ja kollegoiden kanssa järjestämään 
koiranulkoilutukset ja ruokaostokset. Onnek-
si pystyin tekemään töitä ja jatkamaan saksan 
kielikurssia. Vaikka karanteeni ei olekaan ko-
kemuksista mukavin, sekin opetti taas uuden-
laisia organisoimistaitoja. 

Vaikka koronarajoitukset jollain tavoin 
rajoittavat ja määrittävät tekemisiäni, asenne 
ratkaisee: yritän nauttia täysillä niistä asioista, 
joihin minulla on mahdollisuus. Esim. opas-
koirani kanssa lenkkeily Tonavan rannalla on 
saanut ihan uuden merkityksen lockdownin 
keskellä. Ja poikkeusoloista auttaa selviämään 
se, että todella pidän työstäni Grenzenlosilla 
ja sitä pystyn koronasta huolimatta tekemään!

Arvokkaita ystävyyssuhteita ja 
koronarajoitusten tuomat haasteet 
Antoisinta on ollut toteuttaa omaa projektia 
pääasiallisena työtehtävänäni. Olen saanut 
ideoida blogiani ja suunnitella haastatteluja, 

Susanna Grenzenlosin 
toimistolla.

Kuva: Daniela Fellinger

Susannan blogi kansainvälisestä 
vapaaehtoistyöstä:  
grenzenlos.or.at/voices-of-
volunteers
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postauksia ja podcasteja. Voin käsitellä niitä ai-
heita, jotka koen kiinnostaviksi ja antoisiksi, ja 
saan käyttää luovuuttani. Tarvittaessa saan ar-
vokasta ja kannustavaa tukea kollegoilta. Työ 
motivoi, kun sitä saa olla itse suunnittelemassa 
ja kun näkee oman työn ja ideoinnin tuloksen. 

Antoisia ovat olleet myös uudet kaveruudet 
ja ystävyydet. Arvokkaita kaverisuhteita on 
löytynyt niin toisista vapaaehtoisista kuin har-
rastuksista. Harrastusteni kautta olen päässyt 
tutustumaan myös toisiin näkövammaisiin, 
mikä on tarjonnut arvokasta vertaistukea. 
Myös yhteistyö henkilökohtaisen avustajani 
kanssa on todella toimivaa ja meistä on vä-
hitellen tullut ystävät. Tämä yhteys varmasti 
jatkuu pitkään projektin jälkeenkin. 

Haasteellisinta on ollut korona ja sen muka-
naan tuomat rajoitukset, epävarmuus ja jatku-
vasti muuttuvat olosuhteet. On ollut hankala 
tehdä suunnitelmia ja jatkuvasti on täytynyt olla 
valmis sopeutumaan uudenlaiseen tilanteeseen 
ja uusiin rajoituksiin. Etenkin tiukat kokoontu-
misrajoitukset ovat aiheuttaneet haasteita työs-
sä, vapaa-ajalla ja tukitoimien järjestämisessä.

Terveiseni niille, jotka ovat kiinnostuneet 
vapaaehtoistyöstä maailmalla 
Go for it! Jos yhtään tuntuu, että maailmalle 
lähteminen voisi olla se oma juttu, ei muuta 
kuin matkaan! Kannustan ihan jokaista läh-
temään. Etenkin haluaisin kannustaa vam-
maisia ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria 
osallistumaan – kaikki on mahdollista ja 
Maailmanvaihdossa asenne on kohdallaan ja 
kaikkien osallisuutta halutaan aidosti tukea. 
Vapaaehtoistyöjakso ulkomailla antaa todella 
paljon. Siinä oppii toisesta maasta ja kulttuu-
rista, ja työtehtävät opettavat varmasti tule-
vaisuudessa hyödyllisiä taitoja. Myös kielitaito 
karttuu ja itsevarmuus toimia vieraalla kielellä 
kasvaa. Ennen kaikkea vapaaehtoisuus kui-
tenkin antaa mahdollisuuden oppia itsestään, 
haastaa itseään, löytää uusia taitoja ja vah-
vuuksia ja kokea osallisuutta. Vapaaehtoisuus 
huippuhetkineen ja haasteineen on kokonai-
suus, joka varmasti muuttaa elämää ja on mo-
nin tavoin opettavainen ja arvokas.
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  FANG-YUAN:

  FROM TAIWAN TO FINLAND

ticipate in different courses and do cleaning 
and kitchen work. 

Influence of the coronavirus situation
During the pandemic, the Finnish govern-
ment closed schools for a period of time, 
which prevented me from meeting other peo-
ple. Although I felt lonely, I spent more time 
in nature and strengthening my Finnish lan-
guage skills through online Finnish courses 
provided by Kainuu College.

Greetings to those who are
thinking of volunteering abroad
As a volunteer, you will meet all kinds of peo-
ple and volunteering abroad in general is a 
rare and special experience not to be missed. 
Remind yourself to always keep an open mind 
so you don’t miss any unexpected experiences: 
try strange and different things. Before you say 
“no”, just try it! And don’t forget to take care of 
yourself, too. During the volunteering period, 
the most difficult thing for me has been com-
municating in Finnish and understanding the 
language, but I have always found solutions in 
different ways. “Language is not the reason to 
stop you from knowing the world.”

Fang-Yuan in the 
restaurant of the school.

Photo from Fan-Yuan’s 
album.

I went because... 
I have lost many wonderful opportunities be-
cause I was not confident enough, nor did I 
dare to speak English or talk to foreigners. A 
while ago someone told me “Language is not 
the reason to stop you from knowing the world.” 
This changed my perspective and led to the 
fact that I left my comfort zone behind in or-
der to get to know a different version of myself. 
And now I can happily say that I made it!

To Finland! 
I wanted to experience a completely different 
culture than that of my home country. In my 
eyes, the best way to do this was to live with 
locals in another country for a longer period 
of time, to find a more authentic self. At the 
same time, I believe that Finland has one of the 
most advanced values in the world, such as the 
focus on equality and respect for every indi-
vidual being. This is also reflected in their well-
known educational system where there is room 
for personal growth, which I really admire.

Living and assisting at 
a Finnish folk high school
I work as an assistant at Kainuu College, a folk 
high school in Mieslahti in northern Finland. 
Kainuu College is a learning institution and 
an adult education centre that is open for all. 
It offers many different study opportunities as 
well as guidance in learning and active citizen-
ship. As an assistant, I organize activities, par-
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In this series, we get to hear 
about volunteering opportunities 
within the ICYE network all over 
the world. This time, we chat with 
Emma Bolshia Bravo Cladera who 
works as the executive director 
at the Institute of Therapy and 
Investigation (ITEI) in Bolivia.

Working with 
Victims of Torture 
in a Bolivian NGO

INTERVIEW: FABIENNE ZOGG 

Who am I?

My Name is Emma Bolshia Bravo Cladera. 
I have studied in Switzerland and have a uni-
versity degree in Psychology. I have lived 30 
years in Switzerland as a political refugee fol-
lowing the dictatorships of Banzer (in Bolivia) 
and Pinochet (in Chile). When I returned to 
Bolivia 19 years ago, I cofounded the “Insti-
tute of Therapy and Investigation about the 
Sequels of State Torture and Violence” (ITEI) 
along with Andres Gautier. I have 19 years of 
experience working with victims of torture 
and assessing their cases in accordance with 
the Istanbul Protocol. I have also been the Ex-
ecutive Director of ITEI for the last 10 years. 

A multidimensional NGO

The Institute of Therapy and Investigation 
(ITEI) is a Non-Governmental Organization 
based in La Paz, Bolivia. Since 2001, ITEI has 
worked in the rehabilitation of the victims 
of torture, demeaning treatments and other 
forms of State violence, specially the people 
of limited resources such as indigenous popu-
lations and members of groups who fight for 
their rights. We provide medical and psycho-

logical attention, as well as the training of pro-
fessionals and other vulnerable groups. We do 
research about the bio-psychosocial sequels, 
both individual and collective, caused by the 
torture and the State violence. Hence, we tire-
lessly work in order to defend and promote 
the Human Rights of the people who suffer 
torture and other forms of ill-treatments. Our 
project also includes the support of European 
volunteers. ITEI’s work areas focus on reha-
bilitation, training, research and political in-
cidence.

Appreciation from international 
institutions

One of the most challenging aspects of our 
job is the training of personnel who work for 
the State, specially for the police force or the 
military. As long as their institutions don’t 
embrace democracy and don’t eradicate the 
violence from their own training, we don’t 
really know if our workshops will be able to 
convince them to reject torture as a method 
of investigation and intimidation that silences 
people. Still, we believe someone is listening.

The most gratifying aspect of this job is 
the appreciation that the ITEI receives, both 

LA PAZ
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from the trade union institutions and from the 
people affected to whom it has given atten-
tion. It is also deeply rewarding that our work 
is appreciated at an international level, since 
governments usually disqualify the value of 
our work. This obviously happens because we 
constantly denounce the practices of torture 
carried out by the Bolivian Government, even 
though the Government denies the existence 
of such practices. The appreciation received 
from international institutions does not only 
signify that we are doing our job right, but it 
also assures protection for our work team. 

Volunteering during remote times

With the arrival of the pandemic, we were no 
longer able to provide our services as we had 
done before. We engaged in remote therapy 
sessions, continued providing our patients 
special assistance remotely and held digital 
courses and webinars, for example. In our in-
stitution, we mainly worked through the use 
of the web page and social networks such as 
Facebook and Twitter. The contribution of 
volunteers in this regard is very valuable to us, 
since they open up possibilities for us to dis-
seminate our work. During the pandemic, the 
work of the volunteers has mainly consisted of 
the administration of the website and the so-
cial networks, as well as the writing of articles 
based on institutional work.

Pros and cons of distance volunteering

During the pandemic, we’ve come to know the 
features and great possibilities enabled by dis-
tance working. For example, we were able to 
collaborate with professionals all around the 
world in the making of our webinars. 

The main disadvantage resides in the impos-
sibility of directly experiencing our field of work. 
For example, entering prisons and participating 
in workshops and interacting with the popula-
tion attended by the institution are experiences 
which have been highly valued by our (past) 
volunteers. Not being able to experience this can 
limit the knowledge and identification with the 

work that we do, specially given the gravity of 
the subject which we work with: torture.

The role of volunteers at ITEI 

Among the volunteers who came to ITEI, 
there are two main groups: those who have 
just finished high school and those who have 
already attained a Bachelor’s Degree. In both 
cases, knowing Spanish is essential when vol-
unteering at our organization. 

The contribution of the volunteers is highly 
appreciated, especially in areas where Boliv-
ian professionals and the institution itself have 
limitations. Our volunteers have performed 
different tasks, such as: translating docu-
ments, using new digital methodologies, man-
aging our web page, advertising our activities, 
writing articles concerning our work. 

Volunteers with a Bachelor’s Degree have 
contributed greatly to ITEI. They have written 
articles that tie together their academic knowl-
edge with their work in ITEI, collaborated in 
the making of institutional reports, given lec-
tures and workshops, and even contributed in 
the development of the draft of a law which 
defines and prohibits torture in Bolivia. 

My greetings to those interested in 
volunteering in Bolivia

Those who are interested in volunteering in 
Bolivia, and specially in an institution such as 
ITEI, are necessarily people with a social and 
political sensibility. This means that they will 
easily adapt to our work team, being able to 
work with our target population with commit-
ment and respect for their human dignity.

The interaction with people of a different 
culture, with other work practices and inter-
ests is highly positive for a work team like ours. 
And for the young Europeans it is a whole new 
experience: “To live and to work in another 
culture”. We hope that such an experience 
contributes to their personal and professional 
growth. For those who chose to join us…

WELCOME TO BOLIVIA AND TO ITEI!
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In order to provide our volunteers with learning experiences and 
lifelong memories, Maailmanvaihto supports them throughout their 
volunteering period. After the volunteers arrive in Finland, they 
participate in an On-Arrival training and Maailmanvaihto strives to 
organize for every volunteer a support person or a support family. How 
do these means of support in Finland look like during a pandemic, when 
most of the get-togethers are transferred from offline to online?

MEETING FACE-TO-FACE VS. 
MEETING THROUGH WEBCAMS

TEXT: ROOS FREIJE
PHOTOS: MINNA KEKKONEN

M aailmanvaihto traditionally organizes 
an On-Arrival training camp for new 
incoming ICYE and ESC volunteers 

every August. In recent years, the On-Arrival 
camp has lasted for ten days. Due to the current 
pandemic, the volunteers and organizers of 
the training gathered together last September-
October in Zoom for a series of four meetings. 
Nineteen volunteers from Germany, Japan, 
Switzerland, Spain, Nepal, USA, France, Italy, 
Turkey, Russia and the Netherlands had the 
chance to get to know each other while being 
provided with all the information needed for 
their volunteering period. 

The On-Arrival training eases the adapta-
tion process in Finland by providing informa-
tion about intercultural learning and the rights 
and responsibilities of the volunteers. The vol-
unteers are also introduced to the Finnish cul-
ture and society by informing them about the 
Finnish educational system, Finnish nature, as 
well as the importance of kahvi ja pulla (coffee 
and a Finnish pastry with cardamom) in the 
Finnish culture.

The challenges of online socializing

Program coordinator and one of the organiz-
ers of the On-Arrival training, Mari Takalo, 
mentions the biggest difference between the 
online and offline meetings: the socializing 
part. “There was not much time and space for 
getting to know each other, so the social aspect 
of the training suffered compared to a normal 
training”, Mari states. 

At the end of the On-Arrival training, most 
of the volunteers mentioned that they were 
happy with the opportunity of meeting the 
other volunteers online, although they would 
have preferred a meet-up without the involve-
ment of webcams. But with every challenge 
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comes a lesson for the future: “Last year has 
been a great learning experience for us on how 
to use online tools. In the future we will try to 
arrange more time for social activities and have 
conversations in small groups”, Mari explains.

 Due to the fact that the On-Arrival training 
did not take place in a Finnish camp center, 
everyone could participate, even those vol-
unteers who were still in their home coun-
tries due to delays on travelling to Finland 
caused by the coronavirus situation. Another 
positive side effect, according to Mari, is that 
online meetings are less complicated to organ-
ize than the camps. Booking camp centers, 
cooking meals and arranging travels are not 
needed when you gather together via Zoom. 
But on the other hand, the face-to-face train-
ing camps are more efficient in building social 

contacts and sharing experiences. “When the 
pandemic is over, we will probably go back to 
organizing face-to-face training camps, but 
also continue using online tools for support-
ing volunteers in general”, Mari adds.

Online baking and other support  
at distance

Maailmanvaihto’s support persons and families 
help foreign volunteers in making new con-
tacts and adjusting to everyday life in Finland. 
Usually, the support persons live close to the 
volunteers. Due to the coronavirus situation 
and the limited resources for finding support 
persons that live close to the volunteers, Maail-
manvaihto decided to arrange support persons 
at distance for some of their volunteers. This 
means that there are some support persons 
that live in different parts of Finland than the 
volunteers they support. How does this work?

Tiia Stenberg is one of the persons that sup-
ports volunteers at distance. Tiia lives in Jyväsky-
lä and the three volunteers Tiia supports live in 

“WITH EVERY CHALLENGE 
COMES A LESSON 
FOR THE FUTURE”
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While they were surrounded by the smell 
of fresh cookies, the volunteers shared their 
Finnish experiences and those support per-
sons, who have been volunteering abroad too, 
shared their stories as well.

During the summer, Maailmanvaihto will 
evaluate the means of support that were used 
this season in order to find out how supporting 
volunteers will look like in the near future and 
if Maailmanvaihto will continue organizing 
support at distance.

This article is written by European Solidarity 
Corps volunteer Roos, as part of Roos’ 
volunteering project at Maailmanvaihto.

Volunteers Doğanay Yeşim Serra Öztürk 
(left) and Ambre Heurdier participated 

together with support person Riikka 
Lampola in Maailmanvaihto’s online 

Mystery Baking Event.
Suonenjoki, which is about hundred kilometres 
apart from each other. “For me, supporting 
volunteers has been an interesting experience, 
despite doing everything online. It has been sur-
prisingly delightful to see how even in a Zoom 
meeting we have been able to have relaxed con-
versations. It has also been wonderful to see their 
adventure in Finland via their Instagram stories.” 

Tiia was able to visit the volunteers last au-
tumn, when the coronavirus situation was bet-
ter. After the face-to-face meeting, they stayed 
in contact via online channels. According to 
Tiia, meeting the volunteers offline made it 
easier to keep in touch afterwards.

 
Baking cookies via Zoom

In November, volunteers and support persons 
gathered for an online Mystery Baking Event. 
The participants had a chance to get to know 
each other while baking together via Zoom. 
Everyone received a shopping list beforehand, 
and during the online session they were given 
instructions to create deliciously baked goods. 
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(Etä)vapaaehtoistyön mahdollisuudet 
pandemian aikana

Pandemian myötä monet Maailmanvaihdon 
vapaaehtoistyöntekijät Suomessa ja maailmal-
la joutuivat mukautumaan odottamattomiin 
muutoksiin: joillakin työtehtävät muuttuivat 
ja joillakin kotiinpaluu aikaistui tai viivästyi. 
Näin kävi myös Valtteri Nurmisen kohdalla. 
Nurminen lähti Suomesta ICYE-vapaaehtois-
työhön Boliviaan Institute of Therapy and 
Investigation (ITEI) -nimiseen järjestöön, 
joka keskittyy tukemaan mm. kidutuksen uh-
reja ja poliittisia vankeja. Vapaaehtoistyöpaik-
kaan voit tutustua tarkemmin sivulla 17. Yh-
deksän kuukauden vapaaehtoisjakson jälkeen 
Nurmisen oleskelu ja vapaaehtoistehtävät 
Boliviassa jatkuivat vielä kaksi kuukautta, sillä 
kaikki lennot Eurooppaan oli koronavirusti-
lanteen vuoksi peruttu.

Pandemian aikaan Nurmisen työtehtävät 
pysyivät pitkälti samankaltaisina kuin ennen 
sen alkua. Hän esimerkiksi kirjoitti artikke-

TEKSTI: FABIENNE ZOGG
KUVAT: VALTTERI NURMISEN ALBUMISTA

Pico Austrian huipulla viimeisenä 
viikonloppuna ennen lockdownia. Kuvan 
on ottanut bolivialainen matkanjohtaja.

Maailmanlaajuinen pandemia on vaikeuttanut Maailmanvaihdossa 
ja sen verkostoissa kansainvälisten vapaaehtoistyöohjelmien 
toteuttamista. Joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia on löydetty 
digitaalisuutta hyödyntämällä.

Vapaaehtoistyötä 
etänä Boliviassa
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Chacaltayan huipulla (5435 m). 
Kuvan on ottanut Hana Podobova.

leita, teki käännöksiä ja hallinnoi järjestön 
nettisivuja. Viikkopalaverit pidettiin Skypessä 
ja Zoomin kautta pystyi osallistumaan mm. 
virtuaalisiin seminaareihin. Sopeutuminen 
Bolivian tiukkoihin karanteenisäädöksiin ja 
etätyöskentelyyn kesti hetken aikaa, mutta ei 
kuitenkaan tuottanut suurempia haasteita itse-
näiseen työskentelyyn tottuneelle Nurmiselle. 

Suurin muutos vapaaehtoistyössä oli kaik-
kien vierailujen peruuntuminen, sillä ennen 
pandemiaa iso osa työtehtävistä oli koostunut 
vierailuista vankiloissa, seminaareissa ja eri-
laisissa tapahtumissa. Vierailut vankiloissa si-
sälsivät monenlaisia tehtäviä: “luennoin kan-
sainvälisistä vankeja suojaavista sopimuksista, 
organisoin työpajoja, haastattelin ja keräsin 
todisteita kidutuksesta sekä valtion väkival-
lasta pidätysselleissä”, luettelee Nurminen. 
Tämän lisäksi Nurminen pääsi seuraamaan 
oikeudenkäyntejä ja edustamaan ITEI:tä eri 
tapahtumissa mm. Bolivian ulkoministeriössä 

ja Sveitsin suurlähetystössä.
Uuden ja yllättävän tilanteen edessä paikal-

lisen tukiverkoston merkitys monesti kasvaa 
entisestään. Isäntäperhe oli Nurmiselle kor-
vaamaton tuki lockdownin aikana. “Vietimme 
paljon enemmän aikaa yhdessä. Tiukkojen 
karanteenisäädösten myötä isäntäperheeni 
oli käytännössä ainoa ihmiskontaktini pan-
demian aikaan”, painottaa Nurminen. Hänen 
mukaansa Bolivian ICYE-toimisto sekä va-
paaehtoistyöpaikka suhtautuivat myös erittäin 
positiivisesti ja rohkaisevasti etätyöskente-
lyyn. “Bolivian ICYE sekä isäntäperheeni te-
kivät minulle selväksi, että voin jatkaa maassa 
niin pitkään kuin haluan ja lento Eurooppaan 
löytyy”, kertoo Nurminen. Arvokkaan tuen 
lisäksi etätyöskentely tarjosi hienon mahdol-
lisuuden kehittää omia taitoja. “Taitoni hallita 
omaa ajankäyttöä ja aikatauluttaa työntekoani 
kehittyi etätyöskentelyn myötä”, iloitsee Nur-
minen.
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Siinä missä Valtteri Nurminen työskenteli 
pandemian aikana etätehtävissä kansalaisjär-
jestössä Boliviassa, Suomessa muutamat ul-
komaalaisista vapaaehtoisista työskentelivät 
osittain etänä. He osallistuivat mm. elokuva-
festivaalin historia-arkiston kokoamiseen sekä 
pitivät etäkielikahvilaa. 

Pandemian pyörteissä Euroopan solidaari-
suusjoukoissa nuorille tarjoutui mahdollisuus 
aloittaa vapaaehtoisjakso tarvittaessa lähtö-
maasta käsin etänä sekä tehdä vapaaehtoistyö-
tä lähtömaassa tilapäisesti etänä vapaaehtois-
jakson aikana. Jälkimmäistä mahdollisuutta 
hyödynsi myös yksi Maailmanvaihdon vapaa-
ehtoisista.

ICYE-verkostossa on kehitelty uusia toi-
mintatapoja ja virtuaalisia projekteja. Esi-
merkiksi Maailmanvaihdossa pidettiin viime 
vuonna ensi kertaa etänä val-
mennukset Suomeen vapaaeh-
toistyöhön ulkomailta saapu-
neille nuorille sekä tapaaminen 
vapaaehtoisjaksoilta maailmal-
ta Suomeen palanneille nuoril-
le. Yhdysvaltojen ICYE-järjes-
tö, United Planet, on alkanut 
tarjota kansainvälisiä etävapaaehtoistyöjak-
soja yhteistyössä mm. Hondurasin, Kenian ja 
Vietnamin ICYE-järjestöjen kanssa. Virtuaali-
sesti toteutettavien vapaaehtoisohjelmien pai-
nopistealueisiin lukeutuvat esimerkiksi lapset 
ja koulutus, kestävä kehitys ja globaali terveys. 

United Planetin projektikoordinaattori 
Elissa Marie Allen kertoo, että idea virtuaa-
listen vapaaehtoisohjelmien toteuttamiseen 
syntyi viime vuoden maaliskuun aikoihin 
pandemian kiihtyvän leviämisen kynnyksellä. 
United Planet on vuodesta 2017 asti koordi-
noinut virtuaalista koulujen välistä vaihto-oh-
jelmaa, josta päätettiin ammentaa elementtejä 
virtuaaliseen vapaaehtoisohjelmaan. Allenin 
mukaan on ollut hidasta ja haastavaa pääs-
tä nykyiseen pisteeseen. Yhteistyösuhteiden 
rakentamista virtuaalisilla alustoilla on hel-

pottanut se, että United Planetin yhteistyö-
järjestöillä on laaja kokemus vapaaehtoisten 
vastaanottamisesta. Sitä vastoin on ollut haas-
tavaa varmistaa kommunikoinnin sujuvuus ja 
hyödyntää tekniikkaa tavalla, joka mahdollis-
taa kaikkien osapuolien osallistumisen. 

Allen mainitsee, että jo yli 150 vapaaehtoista 
on suorittanut virtuaalisen vapaaehtoisohjel-
man. Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä ohjel-
maan ja päässeet kehittämään omaa osaamis-
taan. Allen kertoo, että virtuaalinen ohjelma on 
ollut helpotus useille United Planetin yhteis-
työjärjestöille, jotka eivät ole pystyneet otta-
maan vastaan vapaaehtoisia pandemian takia.

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon organisoi-
dessa virtuaalista kansainvälistä vapaaehtois-
ohjelmaa? Allenin mielestä on tärkeää huo-
mioida eri aikavyöhykkeet. Avainasemassa on 

myös sopivan aikataulun ja teh-
tävien asettaminen sekä tuen 
tarjoaminen vapaaehtoiselle. 
Lisäksi tulisi jättää tarpeek-
si tilaa reflektoinnille. United 
Planet aikoo toistaiseksi jatkaa 
virtuaalisten ohjelmien tarjoa-
mista erilaiset oppimistavat 

huomioiden, innovatiivisuutta unohtamatta.
Maailmanvaihdossa kokonaan virtuaalisia 

vapaaehtoisohjelmia ei ole harkittu. Järjestön 
vapaaehtoisjaksot jatkuvat 6–12 kuukauden 
mittaisina keskiössään edistää kulttuurien 
välistä ymmärrystä arjen kasvokkaisen vuoro-
vaikutuksen kautta.

Globaalin pandemian vuoksi kansainvä-
lisen vapaaehtoistyön toimijat ovat uusien 
haasteiden edessä. Haasteellinen tilanne on 
kuitenkin osoittanut yhteisöllisyyden voiman, 
ja virtuaalisten verkostojen tarjoamat mahdol-
lisuudet ovat nousseet entistä keskeisempään 
rooliin. Digitalisaation vaikutus jatkaa vääjää-
mättä kasvuaan. Aika näyttää, millä tavoin se 
muovaa kansainvälisen vapaaehtoistyön kent-
tää tulevaisuudessa.

Uusia avauksia poikkeusaikoina

“ICYE-verkostossa 
on kehitelty uusia 

toimintatapoja 
ja virtuaalisia 

projekteja.”
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Lähdin Sveitsiin vaihto-oppilaaksi ja vapaa-
ehtoistyöhön 17-vuotiaana vuonna 1987 
Suomen ICYEn, nykyisen Maailmanvaihdon 
kautta. Kohdemaasta tiesin jo jonkin verran 
ja olin käynytkin siellä. Sain Sveitsin ICYEstä 
kirjeitse tietoa isäntäperheestäni ja muista tär-
keistä asioista, joten koin, että olin aika hyvin 
valmistautunut. Pari kirjettä saatoin kirjoitella 
isäntäperheeni kanssa etukäteen.

Täytyy muistaa, että aika oli toinen. Nyky-
nuorilla (ja aikuisillakin) on hätä, jos puheli-
men akku loppuu tai kaveri ei vastaa viidessä 
minuutissa. 80-luvulla täytyi vain varmistaa, 
että tiesi, minne oli menossa, ja sen jälkeen 
luottaa siihen, että kaikki sujuu hyvin. Esimer-
kiksi vaihtarikavereiden kanssa meillä oli va-
kiotreffit rautatieaseman raiteella 1 – olipa kau-
punki mikä tahansa. Vain yhden kerran tämä 

oli aiheuttaa ongelmia: Olin lähdössä rei-
laamaan kahden kaverini kanssa, jot-
ka olivat päässeet matkaan jo minua 
aikaisemmin. Olimme sopineet ta-
paavamme Milanon rautatieaseman 
ykkösraiteella. Raide oli kuitenkin 
remontissa, eikä sitä päässyt lähel-
lekään. Aikani rautatieasemalla 
haahuiltuani löysin kaverini, ja 

matka saattoi jatkua.
Vaihtovuoden aikana 

pidin yhteyttä kotiin ja ka-
vereihin kirjeitse. Puhelinaika oli 
kallista, joten kotiväen kanssa juttelin puheli-
messa ehkä kerran, pari kuukaudessa. Yleensä 
olimme etukäteen sopineet illan, jolloin olin 
kotona odottamassa perheen soittoa. Toinen 
mahdollisuus oli vastapuhelu, joka soitettiin 
ulkomaan keskuksen kautta. Keskukselle sa-
nottiin: ”Collect call, please.” Keskus otti sitten 
yhteyden toivottuun numeroon ja kysyi, saako 
puhelun laskuttaa vastaanottajalta.

Ennen matkapuhelimia ja sähköposteja 
pärjäsimme kyllä, mutta surullista oli yhte-
yksien katkeaminen. Rakkaat vaihtarikaverit 
ja paikalliset sveitsiläiset ystävät olivat enim-
mäkseen nuoria aikuisia, jotka muuttivat 
paljon opiskelujen ja työpaikkojen perässä. 
Osoitteet vaihtuivat, eikä niitä aina muistettu 
kaikille lähettää. Aikana ennen Internetiä ei 
voinut edes googlettaa kaverin nimeä ja kat-
soa, löytyykö jotain.

Vasta Facebookin leviämisen myötä olen 
saanut uudestaan yhteyden joihinkin vaihta-
rikavereihini. Olemme perustaneet ryhmän, 
johon suuri osa porukasta toivottavasti löytää 

Maailmalle ilman älypuhelinta

Puhelin on nykyään monelle elintärkeä väline, jota ilman 
ei mielellään poiketa edes lähikauppaan. Älypuhelimessa 
koko maailma kulkee mukana, ja bussiaikataulujen ja 
matkareittien tarkistaminen käy silmänräpäyksessä. Mutta 
millaista oli matkata Suomesta maailmalle aikana, jolloin 
matkapuhelimet olivat vasta yleistymässä, eikä WhatsApp-
viesteistä tai videopuheluista ollut tietoakaan? Jutussa 
kaksi maailmanvaihtaria kertoo matkanteosta ja 
yhteydenpidosta kotipuoleen 90-luvun taitteessa.

Anna
“Collect call, please.” 
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tiensä ennemmin tai myöhemmin 
– tällä hetkellä ryhmässä on alle 
puolet meistä vaihtareista. Viimei-
sin liittyjä on viime vuodelta, joten 
toivo elää.

Isäntäperheeseeni ja pariin par-
haaseen sveitsiläiseen ystävääni 
olen onnistunut pitämään yhtey-
den kaikki nämä vuodet – alkuun 
kirjeitse, sitten sähköpostitse ja ny-
kyisin enimmäkseen Whatsappin 

välityksellä. Olen edelleen käynyt 
Sveitsissä silloin tällöin, viimeksi 
vuonna 2019, jolloin tein perheeni 
kanssa kesälomareissun isäntäper-
heeni ja paikallisten ystävieni luo.
Jossain vaiheessa kadehdin vaih-

tareita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka 
liikkuvat maailmalla nykyisten helppojen 
yhteyksien aikaan, mutta oikeastaan en 
enää. Uskomattoman hyvin ovat tärkeim-
mät ystävyydet säilyneet näinkin.

Tammikuussa kolmekymmentä vuotta sitten 
siinsi edessäni hartaiden toiveideni täytty-
mys: vapaaehtoisjakso Intiassa. Olin haaveil-
lut siitä vuosikausia, ja lopulta koitti lähdön 
aika 24.1.1991. Yhdessä vaihtarikaverini Mar-
jon kanssa lensimme Moskovan kautta Del-

hiin, jossa matkamme kohti Bangalorea oli 
keskeytyä ennenaikaisesti, sillä Suomen 

ICYE oli unohtanut vahvistaa jatko-
lennon. Tuohon aikaan lähettävä 

järjestö hoiti osallistujien lennot, 
ja ne oli vahvistettava 72 tuntia 

etukäteen. Asia oli ilmeisesti 
jäänyt hoitamatta, emmekä 

Sara
“yksi puhelu intiasta suomeen.” 

me olleet tienneet koko käytännöstä. Onneksi 
koneessa oli tilaa, ja saavuimme Bangaloreen 
suunnitelman mukaan lauantai-iltapäivällä 
Intian kansallispäivänä 26.1. 

Kentällä ei ollut yksinäistä, mutta ICYEn 
edustajia ei paikalla näkynyt. Kännyköitähän 
ei tuohon aikaan yleisesti ollut, eikä meillä 
tainnut olla tietoa ICYE:n toimiston lanka-
numerostakaan. Mahdollisesta isäntäperhees-
tä tai vapaaehtoistyöpaikasta ei myöskään ol-
lut tihkunut mitään ennakkotietoja. Mukana 
meillä kuitenkin oli ICYEn toimiston osoite ja 
ympärillämme pyöri kymmeniä innokkaasti 
kyytiä tarjoavia taksikuskeja.

DIGITALISAATIOTA SUOMESSA, SVEITSISSÄ JA INTIASSA – POIMINTOJA VUOSIEN VARRELTA

1980 1982 1990 1991 1992 1995 1997 1998

Ensimmäinen 
pohjoismainen 
matkapuhelin-

verkko

Suomessa matkapuhelin 
yhdessä kymmenestä 

taloudesta

Kotitietokoneet 
alkoivat yleistyä 

Suomessa

Suomeen 2G 
GSM-matkapuhelin-

verkko

Sveitsiin 2G GSM-verkko

Ensimmäinen WWW-
selain käyttöön

Intiassa 1 lankapuhelin 
200 taloutta kohti

Ensimmäinen matka-
puhelinsoitto Intiassa

Suomessa yli puolessa 
talouksia vähintään yksi 

matkapuhelin

Ensimmäinen 
simpukkapuhelin

Suomessa 2,75 
miljoonaa matka- ja 

lankapuhelinliittymää

26
TE
EM
A:
 D
IG
IA
IK
A 
@ 
MA
AI
LM
AN
VA
IH
TO



Olimme onnekkai-
ta. Vaikka taksi hajosi 
matkalla kertaalleen, 
eikä kuljettaja tuntenut 

aluetta erityisen hyvin, 
saavuimme toimistolle ennen 

kuin sieltä oli ehditty poistua vii-
konlopun viettoon. Paikallisilla ICYE-aktii-
veilla riitti hämmästeltävää yllättäen paikalle 
rantautuneissa vapaaehtoisissa. Myöhemmin 
kävi ilmi, että Suomesta lähetetty teleksi ei ol-
lut tullut perille, mikä selittää myös sen, miksei 
kentällä ollut ketään vastassa. Toimistohoita-
jalla ei kuitenkaan jäänyt sormi suuhun, vaan 
hän hankki meille ja pakaaseillemme kyydin 
ja heitti meidät kaverinsa ”poikamiesboksiin”. 
Miehen vaimo oli hiljattain synnyttänyt ja pai-
kallisen käytännön mukaan nuori äiti vietti 
ensi viikot vauvan kanssa oman äitinsä luona, 
joten asunnosta löytyi huone parille uudelle 
vapaaehtoistytölle ensimmäisiksi viikoiksi.

Lankapuhelimia varmaankin oli, mutta 
soittaminen, etenkin ulkomaille, oli kallista. 
Muistan itse soittaneeni Suomeen vain kerran, 
muutaman minuutin puhelun erään puhe-
linyhtiön kopista vähän ennen kotiinpaluuta. 
Tuntui aivan ihmeelliseltä kuulla sisaren ääni 
niin kaukaa, ja itkukin siinä meinasi tulla. 
Muutoin yhteydenpito Suomeen tapahtui kir-
jeitse, ja aikaahan postin kulkuun kului, joten 

saapuessaan kuulumiset ja uutiset eivät enää 
olleet kovin tuoreita. Kirjeet saattoivat sisältää 
myös lehtijuttuja, lööppejä ja muita juoruja 
Suomesta. Niitä oli kiva lukea, sillä Intiassa 
Suomen tapahtumat eivät juuri uutiskynnys-
tä ylittäneet. Ylipäänsä Suomesta ei Intiassa 
juuri tiedetty, ja muistanpa jonkun paikallisen 
kyselleen, missäpäin Yhdysvaltoja Suomi si-
jaitsee. Toisaalta myös Suomessa tietoisuus In-
tiasta keskittyi köyhyyteen, ja vain harva ym-
märsi, miten monimuotoinen maa Intia on. 

Jälkikäteen on vaikea käsittää, miten asi-
at saattoivat sujua vieraassa paikassa aikana, 
jona ei ollut kännyköitä eikä sähköpostia, 
mutta mistä ei tiennyt, sitä ei osannut kai-
vata. Elämä oli yllätyksellistä ja siinä 
oli oma viehätyksensä. Lähtö va-
paaehtoistyöhön oli minulle mitä 
suurimmassa määrin hyppy tunte-
mattomaan, se edellytti ja kasvatti 
epävarmuuden sietokykyä, jolle 
on tarvetta myös digitalisoituvas-
sa maailmassa.

2001 2004 2005 2007 2008 2010 2018

Intiassa matkapuhelin-
yhteyksien määrä ylitti 

lankapuhelinyhteyksien 
määrän

Suomeen 3G-verkko

Suomessa 89 % 
kotitalouksissa 
matkapuhelin

Intiassa laajakaista 
alkoi houkutella 

internetinkäyttäjiä

Sveitsissä 5 miljoonaa 
kiinteää puhelinlinjaa ja 8 
miljoonaa matkapuhelinta

Ensimmäinen älypuhelin

Sveitsissä 4,6 miljoonaa 
internetinkäyttäjää

Intiaan 3G

Suomeen 4G

2020

Intiassa 1,3 miljardia ihmistä, 1,21 
miljardia matkapuhelinta, 446 

miljoonaa älypuhelinta

43 % Intian väestöstä 
internetinkäyttäjiä

 Intian puhelinverkko 
toiseksi suurin 

maailmassa

Lähteet: Wikipedia, Swisscom

Lähtö vapaaehtoistyöhön 
edellytti ja kasvatti 
epävarmuuden sietokykyä, 
jolle on tarvetta myös 
digitalisoituvassa maailmassa.”
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TEXT: MINNA RÄISÄNEN
PHOTOS: FROM THE ALBUMS OF JAISHRRE DHANJANI, KAROLIINA KUPARI, ANNIKA REINHOLM AND SILKO MERGENTHAL

Keeping in Touch Online 
after Volunteering

The end of the international volunteering period often marks a new 
phase for the friendships which have begun during the stay: it’s time to 
connect across countries. Two pairs of friends tell about their friendship 
and about staying in contact mainly through digital channels.

“We met in Helsinki from 
where we took a bus to our on-
arrival camp. Annika seemed 
very lively, energetic and inter-
esting to me, so I wanted to get 
to know Annika. 

With Annika everything 
seems like an adventure. During 
our volunteering time in Fin-
land, we used to roam around. 
Annika was the spice of my ex-
perience, we had so much fun! 
It seemed we were in our own 
world and always laughing! 
And, by the way, Annika made 
our first Northern lights experi-
ence a bit scary by scaring us all 
the time. Hah!

As Annika said, distance 
friendship is possible, but for me 
it’s hard. Some, like me, prefer 

the old 90s style of meeting your 
friend in person. I think the trick 
to maintaining a long distance 
friendship is to be in touch, not 
to forget the other.

We both have changed, but 
it seems that our friendship has 
not. I wish we could see each 
other. Before Covid, it was like 
always making excuses. Now 
we want to visit each other, but 
there’s Covid.

I hate distance relationships 
but I love talking with Annika. 
I have learnt from Annika two 
very, very important words we 
tend to forget: be yourself. I keep 
those in mind and heart. What-
ever happens, I know that An-
nika is one of those friends in the 
globe that I can always count on.”

Jaishrre, who nowadays 
lives in Spain, tells:

Jaisshre and Annika: 
Northern Lights and Friendship at a Training Camp
Six and half years ago, Annika Reinholm and Jaishrre Dhanjani met and 
became friends in Finland. They both had travelled there for Erasmus+ 
European Voluntary Service (nowadays known as European Solidarity 
Corps Volunteering), Annika from Estonia and Jaishrre from Spain.
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“I remember meeting Jaishrre 
at Maailmanvaihto’s camp for 
volunteers. In the night, we went 
to the meadow and forest next to 
the camp center to watch revon-
tulet (Northern lights). We went 
there with Jaishree and other 
volunteers. It was pretty scary, 
but at the same time a lot of fun. 
Jaishrre was the one who kept 
up our good mood. It was an 
amazing experience!

We keep in touch on Face-
book Messenger and through 
voicemail and videos. Distance 
friendship is possible, but both 
have to do hard work and keep 
in touch. It doesn’t matter how 
big the distance is, the impor-

tant part is that you two are 
connected and can trust each 
other.

I think Jaishrre is just like 
sunshine and makes people 
laugh and have a good time. 
There is a good quote about 
that: smile is the best medicine. 
I learned from Jaishrre that re-
gardless of what has happened 
in your life, you have to stand 
up, keep smiling and move on. 
Never lose your positive side 
and thinking. You have to keep 
hoping that one day everything 
will fall into the right place.

I am sure that no matter 
what we still keep in touch and 
one day meet again.“

Annika, who nowadays 
lives in Estonia, tells:

Karoliina and Silko: Paths Crossed in Ecuador
In 2013, Karoliina Kupari was ICYE volunteering in Ecuador and Silko 
Mergenthal travelling there. Their paths crossed and a friendship began.

“I was traveling in South Ameri-
ca for eight months and traveled 
to a little town called Collaqui in 
Tumbaco, Ecuador, to help build 
an eco house. We got along very 
quickly and spent time together 
during my entire stay. We even 
went hitchhiking together.

Nowadays, LinkedIn is the 
only channel through which 
we keep in touch… just kid-
ding. We have called each other 
through Telegram. We have 
also occasionally whatsapped 
to each other which is very easy 
and quite natural for people in 
our age group.

I have visited Karoliina in 
Helsinki and she visited me in 

Nijmegen in the Netherlands 
when I was studying there. Dur-
ing that time, Karoliina set me 
up to meet her friend who was 
living there, too. I think people 
don’t change that much, only 
circumstances do. We have 
planned to visit each other again 
after the pandemic.

From Karoliina, I learned 
to love Helsinki when I visited 
the city. Karoliina showed me 
around and I met new people 
through her. I miss Karoliina’s 
unique laughter. Laughter and 
joking around is like medicine. 
I guess our sense of humour 
and passion for travel is what 
connected us in the first place.”

Silko, who nowadays lives 
in the Netherlands, tells: 
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Online Meetups at Maailmanvaihto’s Forums

Often volunteers form friendships with a bunch of people: other volunteers from around 
the world, host family, support person, mentor, people met through hobbies… This spring, 
Maailmanvaihto offers two forums to keep in touch with people met while participating in its 
volunteering programs:

• Facebook group for alumni: In this group, previous participants of Maailmanvaihto’s 
programs can keep in touch with each other and receive once in a while news from 
Maailmanvaihto. So far, the message flow has concentrated on the latter, but the forum is 
open for diverse matters.

facebook.com/groups/maailmvan

• Online Language Café: A weekly meeting point for all Maailmanvaihto’s people as well as 
for other people. Chats are held weekly in Finnish and in Spanish in Zoom. The Language 
Café welcomes all from beginners to advanced speakers of these languages to participate.  
 maailmanvaihto.fi/en/online-language-cafe

“I met Silko in the town where 
we both lived in Ecuador. 
I think Silko made a lot of 
friends and learned Spanish 
super quickly thanks to his out-
going personality.

Time has made our com-
munication more infrequent, 
but we have visited each other’s 
home countries during the 
years and followed each other 
on social media. It is nice to 
see how the other is doing now 
later in life. Silko just graduated 
from university.

It’s not the same over digital 
channels, but I like how social 
media reminds you of the peo-
ple that are there, even though 
you haven’t seen them in ages. 
Whenever news come up from 
Germany, Silko pops up into 
my mind. Silko has followed 
Finnish politics after we got to 

know each other. When Silko 
hitchhiked through Sweden 
and Finland, he stayed at my 
place in Helsinki. 

I guess the meaning of 
friendship is the friendship it-
self. It’s very fulfilling to catch 
up and notice how the same 
person is there, even though 
life runs on its course.

I think Silko is super funny 
and always in a good mood. 
He is very interested in current 
events of the world and keeps 
himself very updated. He is 
also brave and spontaneous. 

I think knowing people 
from around the globe is super 
life enriching. Even though you 
see and contact people who 
live far away much less than 
with those who are nearby, you 
always know they are there.”

Karoliina, who nowadays 
lives in Finland, tells:
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TEKSTI: EMMA NIEMI & MINNA RÄISÄNEN

toisjaksoihin, jotka koronatilanteen salliessa 
alkavat ensi elo–syyskuussa. Euroopan soli-
daarisuusjoukkojen laajan tarjonnan joukosta 
näkyvillä olivat avoimet paikat kumppani-
järjestömme Dansk ICYEn koordinoimiin 
vapaaehtoishankkeisiin Tanskassa. Nostam-
me esiin niiden toimijoiden paikkoja, joiden 
kanssa meillä on ollut antoisaa yhteistyötä”, 
järjestön tiedottaja Minna Räisänen kertoo.

Vapaaehtoistyötä ulkomailla käsitellään 
julkaisuissa lähinnä esittelemällä lyhyesti sitä, 
millaisiin työyhteisöihin vapaaehtoistyönte-
kijöiden on mahdollista sijoittua sekä mitä 
vapaaehtoistyöntekijät ovat oppineet. “Va-
paaehtoistyössä maailmalla oppii monenlais-
ta! ICYE-vapaaehtoisemme ovat kertoneet, 
että aika vapaaehtoisena on kehittänyt mm. 
heidän ymmärrystään yhteiskunnallisista 
kysymyksistä, ongelmanratkaisutaitojaan, 
suunnitelmallisuuttaan, kulttuurien välisen 
viestinnän taitoaan, itsetuntemustaan ja -luot-
tamustaan, rohkeuttaan ja kielitaitoaan”, alkaa 
yhden postauksen teksti.

Kulttuurien välinen oppiminen on Minnan 
mukaan Maailmanvaihdon vapaaehtoisjak-
sojen ytimessä. “Tavoitteenamme on tuoda 
somekanavissamme esiin niin kulttuurien vä-
listä kuin muuta oppimista vapaaehtoisyhteis-
työssä. Vapaaehtoisten oppimisen ohella olisi 
ihanaa tulevaisuudessa tarkastella nykyistä 
enemmän vapaaehtoisia vastaanottavien yh-

Vaikka median myötä maailma tuntuu pie-
nemmältä, meidän on tukeuduttava toisen kä-
den tietoon, kun yritämme ymmärtää oman 
kokemuspiirimme ulkopuolella olevia asioita 
ja ilmiöitä. Mitä kauemmaksi tutusta liikutaan, 
sitä enemmän on nojattava mediavälitteiseen 
materiaaliin, joka kuvaa asioita aina vain osit-
tain eikä välttämättä todenmukaisesti.

Sosiaalisella medialla on roolinsa kansain-
välisen vapaaehtoistyön kentällä. Esimerkiksi 
vapaaehtoisjaksoja koordinoivat tahot tie-
dottavat vapaaehtoistyön mahdollisuuksista 
somessa. Some saattaakin olla tuleville vapaa-
ehtoisille ensikosketus heidän vapaaehtoistyö-
paikkoihinsa tai jopa koko kansainvälisen va-
paaehtoistyön maailmaan ja kartuttaa samalla 
näkökulmia kohdemaihin.

Katsaus Maailmanvaihdon tämän 
vuoden Insta-virtaan

Tämän vuoden puolella Maailmanvaihdon 
Instagram-julkaisuissa on kerrottu lähinnä 
mahdollisuuksista hakea vapaaehtoistyöhön 
ulkomaille sekä vinkattu etätoiminnasta, ku-
ten infoilloista ja kielikahvilasta. Myös va-
paaehtoisten puolivuotistapaamisten terveiset 
ovat saaneet oman postauksensa.

“Tammikuussa Instagram-syötteessämme 
painottui ICYE-vapaaehtoistyö ulkomailla, 
sillä tuolloin oli käynnissä haku vapaaeh-

KANSAINVÄLINEN 
VAPAAEHTOISTYÖ 
SOMEN SILMIN
Vapaaehtoisjärjestöt hyödyntävät monen muun 
organisaation tavoin tiedotuksessaan somekanavia. Miten 
kansainvälinen vapaaehtoistyö ja kohdemaat näyttäytyvät 
järjestöjen Instagram-viestinnässä?
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neensa ihmisenä, löytäneensä uusia polkuja ja 
saaneensa uusia ystäviä. Myös vapaaehtoistyön 
merkitystä vapaaehtoisen vastaanottavalle yhtei-
sölle tuodaan esiin. 

Kuvituksissa näkyy muun muassa vapaaeh-
toisten arkea, kulttuuria sekä maisemia ja näh-
tävyyksiä, joista viimeisimmät ovat yleisiä erityi-
sesti vapaaehtoistyön kohdemaita esittelevissä 
julkaisuissa. Toisinaan tukeudutaan myös varsin 
usein toistuviin representaatioihin maista.

Maailmalle ja etenkin kaukaisiin kolkkiin 
suuntaavat nuoret eivät välttämättä tiedä kovin-
kaan paljon tulevasta kohdemaastaan. Ennalta 
muodostuneet mielikuvat vapaaehtoistyöstä ja 
kohdemaasta rikkoutuvat tai vähintäänkin avar-
tuvat, kun niihin pääsee itse tutustumaan. Tuota 
ennen somejulkaisut kansainvälisen vapaaeh-
toistyön maailmasta tavoittavat hurjan paljon 
suuremman joukon kuin siihen itse osallistuu.

teisöjen oppimiskokemuksia.”
Maailmanvaihdon Instagram-kuvissa nä-

kyy mm. kaupunkikuvaa Tanskasta, kilpikon-
nia rannalla Costa Ricassa sekä karttapallosta 
osa Latinalaista Amerikkaa. “Kutakin kuvaa ja 
tekstiä kohti jää tietysti loputon määrä muita 
tarinoita kertomatta. Pyrimme viesteillämme 
monipuolistamaan kuvaa vapaaehtoistyöstä 
ja kohdemaista, Suomi mukaan lukien, nä-
köalojen kaventamisen sijaan, muttei ole sa-
nottua, miten hyvin tässä onnistumme. Sama 
pätee siihen, missä määrin sometuksemme 
vaikkapa edistää yhdenvertaisuutta”, Minna 
pohtii. “Ketkä saavat äänensä kuuluviin ja 
missä yhteyksissä? Ketkä esiintyvät aktiivisina 
toimijoina? Muun muassa näiden kysymys-
ten valossa kannustamme osallistujiamme 
tarkastelemaan viestintäänsä kansainvälisestä 
vapaaehtoisyhteistyöstä. Samojen kysymys-
ten valossa on tärkeää tarkastella järjestömme 
sometilejä. Toivotamme esimerkiksi opin-
näytetöiden tekijät lämpimästi tervetulleiksi 
analysoimaan someviestintäämme ja sen vas-
taanottoa.”

Vapaaehtoisten saamat hyödyt 
keskiössä ICYE-verkostossa

Oppimiskokemuksia ja vapaaehtoistyöpaik-
koja esitellään muidenkin ICYE-järjestöjen 
Instagram-tileillä. Katsaus Ecuadorin, Sveitsin, 
Venäjän, Bolivian, Japanin, Tanskan ja Nepa-
lin ICYE-järjestöjen viimeaikaisiin, vapaaeh-
toistyömahdollisuuksista ulkomailla kertoviin 
julkaisuihin osoittaa, että keskiössä on usein 
vapaaehtoisyhteistyö vapaaehtoisen näkö-
kulmasta: niissä kerrotaan esimerkiksi 
osallistujan mahdollisuuksista kohen-
taa kielitaitoaan tai sukeltaa uuteen 
kulttuuriin. Toisinaan julkaisuissa lis-
tataan myös konkreettisia työtehtäviä.

Muissa julkaisuissa korostuvat 
erityisesti entisten ja nykyisten vapaa-
ehtoisten kokemukset vapaaehtois-
jaksoilta ja niiden tuomista opeista ja 
hyödyistä. Sitaateissa vapaaehtoiset 
kertovat muun muassa kasva-
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1. Mitä somekanavia käytät?

Evans: Instagramia. Kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa.
Markus: WhatsAppia, Snapchatia, 
Instagramia ja Jodelia.

2. Vierailitko Maailmanvaihdon 
somekanavissa ennen 
vapaaehtoisprojektin valintaa?

E: Kävin vilkaisemassa Instagramia 
saadakseni jonkinlaisen käsityksen, 
en sen enempää. En halunnut 
pilata yllätystä ja seikkailua.
M: En, vasta kun olin 
sopinut yhteistyöstä 
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

3. Minkälainen mielikuva sinulla 
oli Suomesta? Vastasiko se 
todellisuutta?

E: Lumi ja neljä vuodenaikaa olivat 
todellisia.
M: Mediassa Suomen 
maaseutu ja luonto ovat paljon 
esillä. Se tietenkin kuvaa 
suurinta osaa Suomea, mutta 
elämäni Helsingissä (joka on 
kotikaupunkiani suurempi) oli 
hyvin erilaista.

4. Mitä odotuksia sinulla oli 
ennen Suomeen saapumista ja 
vapaaehtoisjakson alkua?

E: Odotin oppivani suomea 
Suomen kulttuurista ja ruoasta 
sekä vanhusten kanssa 
työskentelystä ja teknologian 
käytöstä vanhusten avustamisessa. 
Sanoisin, että odotukseni 
täyttyivät noin 80-prosenttisesti.
M: Ennen Suomeen tuloa 
keskityin ajattelemaan lähinnä 
vapaaehtoistyöpaikkaani. Se 
osoittautui kuitenkin vain yhdeksi 
osaksi vapaaehtoistyökokemusta, 
johon sisältyi myös muun 
muassa elämää isäntäperheen 
kanssa, kaupunkiin ja maahan 
tutustumista sekä yhteydenpitoa 
muihin vapaaehtoisiin. Se oli 
mahtava yhdistelmä!

Q&A

Kysyimme kahdelta Maailmanvaihdon viime kauden vapaaehtoiselta 
heidän sometottumuksistaan ja mielikuvistaan Suomesta ennen 
vapaaehtoistyöjaksoa. Evans Chepkwony Keniasta työskenteli Kotkassa 
Koskenrinne-kodissa ja saksalainen Markus Schins Helsingissä Lyhty ry:ssä.
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munication easier to understand. We plan to 
use more simplified language and infographics 
along other ways of communication. We plan 
to come across as easily understandable wide-
ly in English and Finnish, and to ensure that 
there is enough information in Swedish on our 
website, too. These things have been written 
down to Maailmanvaihto’s Activity Plan 2021, 
but also many other aspects of accessibility are 
to be considered.

It is time to roll up our sleeves, learn, and 
take action. When we improve the usability 
of our services, it is important for us to evalu-
ate why we prioritize certain aspects. It is also 
crucial to promote the online and offline ac-
cessibility hand in hand: The volunteers may 
be able to access the email invitation to the 
training camp, but will the camp centre be 
accessible for all of them? Will the necessary 
accessibility information be passed on in the 
invitation? Will the atmosphere at the camp 
be welcoming? And, which kinds of young 
people will receive invitations to the training 
camps at first place: who gets the opportunity 
to volunteer via Maailmanvaihto? 

Minna Räisänen, 
communications officer of Maailmanvaihto

V olunteers are invited to training camps 
via email. The board members keep in 
touch with each other via Slack. The lan-

guage café’s participants chat in Zoom. Digital 
tools are around us on a day-to-day basis, and 
it is important to take them into account when 
it comes to accessibility. 

Two years ago Maailmanvaihto published 
its first Equality Plan. The plan calls on all the 
organisation’s working groups to improve the 
accessibility of their activities. Last year, we in 
the communication group started looking into 
how technically accessible Maailmanvaihto’s 
website is. As we were not able to figure out all 
the aspects ourselves, we are now mapping out 
options for external support. 

Not surprisingly, the more we paid atten-
tion to digital accessibility, the more we found 
room for improvement. We noticed that visu-
ally impaired people may not be able to make 
proper sense of our social media posts with 
pictures because they do not include descrip-
tions of the pictures. So, we began adding 
them. We took the first steps in examining the 
accessibility of the digital MaailmanVaihtoa 
– Volunteers’ Voices magazine and other pdf 
documents. For instance. 

This year, we also plan to make our com-

POINT OF VIEW

Towards More Accessibility 
in the Digital World

Saavutettavasti.fi
A website in Finnish with instructions and tips 
for advancing accessibility of online contents, in 
Facebook, Instagram, and Twitter, for instance. 
The website has been produced by Celia, a center 
for accessible literature and publishing in Finland, 
working toward equality in reading and learning.

Web Disability simulator
A simulator in English to explore a little how 
people with disabilities, such as dyslexia, perceive 
websites. Includes tips for aspects to take into 
consideration. The simulator is an extension for 
Chrome, available in the Chrome Web Store. The 
extension is offered by Metamatrix.

2 X SUPPORT FOR ADVANCING DIGITAL ACCESSIBILITY

What's up 
with equality, 

Maailmanvaihto? 

In this series we ask 
greetings on advancing 
equality from the actors 

of Maailmanvaihto.
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tulevat tapahtumat /
upcoming events

zoom

Maailmanvaihdon etäkielikahvila torstaisin klo 18–19 huhtikuun 29. saakka. 
Maailmanvaihto’s Online Language Café on Thursdays at 6–7 PM until 29th April.

13.–16.5. ICYE-ohjelma: lähtövalmennusleiri Suomesta ulkomaille lähteville 
vapaaehtoisille ja loppuarviointileiri vapaaehtoistyöntekijöille Suomessa
ICYE programme: pre-departure training for those heading from Finland to  
volunteer abroad and final evaluation camp for volunteers in Finland 
Kesärinteen leirikeskus  |  Kesärinne Camp Center

29.–30.5.
helsinki*

Maailmanvaihto Maailma kylässä -messuilla 
Maailmanvaihto at the World Village Festival
Suvilahti

Maailma kylässä -festari järjestetään tänä 
vuonna, koronatilanteen salliessa, ensimmäistä 

kertaa Suvilahdessa! Siellä nähdään, löydät 
Maailmanvaihdon Mahdollisuuksien torilta.

If the coronavirus situation permits, the World 
Village Festival will be organized this year in 

Suvilahti for the first time! See you there, you will 
find us at the Market of Possibilities.

Haku tammi–helmikuussa alkavaan ICYE-vapaa-
ehtoistyöhön Euroopan ulkopuolelle päättyy 
Application deadline for ICYE volunteering outside 
Europe starting in January–February

tuusula*

1.9.

23.3.
zoom

Maailmanvaihdon kevätkokous klo 17.15 
The Spring Meeting of Maailmanvaihto at 5.15 PM
(Tarvittaessa osall. mahd. Maailmanvaihdon toimistolla  |  If needed, one can 
participate at the office of Maailmanvaihto)

*Järjestetään etänä koronatilanteen niin vaatiessa.
Will be organized online in case the coronavirus 
situation demands so.

Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät 
kotisivuiltamme: 
          maailmanvaihto.fi/category/ajankohtaista

We provide detailed information about the events 
on our website: 
          maailmanvaihto.fi/en/category/news

20.–26.8. Tulovalmennusleiri vapaaehtoistyöhön Suomeen saapuville osallistujille
On-arrival camp for participants arriving in Finland for volunteering 
Kesärinteen leirikeskus  |  Kesärinne Camp Centertuusula*

           
         Kuva/Photo: Minna Räisänen
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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!


