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Juttua ”Välivuosi vapaaehtoisena” (s. 22) varten haastateltu Paula Rajala 
haki motivaatiota korona-ajan etäopiskeluun mieleisillä opiskelupaikoilla. 
Kuvassa hän istuu laiturilla Kallaveden rannalla keväällä, kun aurinko jo 
lämmitti mutta järvi oli yhä jäässä. Kuvan otti Emilia Rautiainen.

Paula Rajala, interviewed for “Välivuosi vapaaehtoisena” (p. 22), sought 
motivation for distance learning during the coronavirus pandemic in 
pleasant study places. In the picture, she is sitting on a dock on the shore of 
Kallavesi in the spring, when the sun was already warming but the lake was 
still frozen. The photo was taken by Emilia Rautiainen.
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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.

kenya
Mercie Kubasu shares her 
thoughts on volunteers’ 
motivations and  talks 
about her work as the 
programme coordinator at 
ICYE Kenya on page 16.

finland
One year ago Roos took a step 
into the unknwn and moved 
from the Netherlands to Finland 
to volunteer at Maailmanvaihto’s 
office. Roos’s shares her 
experiences on page 20.

sveitsi
Minja von Holten lähti 
vapaaehtoistöihin Sveitsiin, josta 
hänen isänsä suku on kotoisin. 
Minja kertoo tutustumisestaan 
toiseen kotimaahansa ja 
arjestaan lasten ja nuorten 
iltapäiväkerhossa sivulla 13.
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  Kuva/Photo: Elina Villberg

K iinnostus erilaisia ihmisiä ja uusia kulttuureita kohtaan, välivuosi, uusien 
taitojen oppiminen, maailmankuvan avartaminen, kielen opettelu, yhteisöl-
lisyyden kokemus, käytännönläheisen työn tekeminen, tulevaisuuden suun-

nitelmien kirkastaminen – muiden muassa näitä asioita Maailmanvaihdon kautta 
maailmalle lähteneet ovat painottaneet kertoessaan motivaatiostaan lähteä kansain-
väliseen vapaaehtoistyöhön. 

Syitä arjen vaihtamiselle kotimaan mukavuusalueelta muualle on varmasti yhtä 
paljon kuin lähtijöitäkin, mutta kansainväliseen vapaaehtoistyöhön lähteneet vaikut-
tavat olevan yhtä mieltä siitä, että vapaaehtoistyöjakso ulkomailla on kasvattava koke-
mus, jota saattaa tavalla tai toisella kantaa mukanaan lopun elämää. Arjen eläminen 
erilaisessa kulttuuriympäristössä kaukana kotoa avartaa maailmaa ympärillämme, 
vaikuttaen samalla merkittävästi omaan sisäiseen maailmaamme ja kykyymme reflek-
toida omaa ja muiden toimintaa. Monelle kansainvälisessä vapaaehtoistyössä 
opittu ja koettu muodostuu osaksi identiteettiä, minkä vuoksi vapaaeh-
toisjakso nähdään usein merkityksellisenä tapahtumana omassa elä-
mäntarinassa.

Tässä numerossa omaa motivaatiotaan lähteä kansainväliseen 
vapaaehtoistyöhön valottaa useampi ulkomaille lähtenyt ja Suo-
meen vapaaehtoistöihin saapunut maailmanvaihtolainen. Voit 
lukea esimerkiksi Maailmanvaihdon toimistolla työskentele-
vän Roosin Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisjak-
sosta tai Boliviassa sosiaalialan järjestössä ICYE-vapaaehtoise-
na olleen Anun ajatuksia siitä, mitä kokemus kansainvälisestä 
vapaaehtoistyöstä merkitsee hänelle nyt, kun maailmalle läh-
temisestä on vierähtänyt seitsemisen vuotta. Maailmanvaihdon 
toimintaan on mahdollista tulla mukaan eri keinoin myös Suo-
messa – vapaaehtoistyössä olleet tekevät esimerkiksi kouluvierailuja 
toisen asteen oppilaitoksiin, toimivat ulkomaalaisten vapaaehtoisten 
tukihenkilöinä, haastattelevat kansainväliseen vapaaehtoistyöhön lähteviä 
hakijoita ja ovat mukana Maailmanvaihdon hallituksessa. Motivaatiostaan lähteä 
mukaan hallitustyöskentelyyn kertoo tässä lehdessä hallituksemme jäsen Venla, joka 
vastaa ulkomaisten vapaaehtoistyöntekijöiden tukihenkilötoiminnasta. 

Motivaatioita maailman vaihtoon on monia, tutustu ja tule mukaan!

Inspiraatiota ja antoisia lukuhetkiä toivottaen,
 

Elina Villberg
Hallituksen jäsen, kotimaisten vapaaehtoisten tiimi

miksi lähteä mukavuusalueelta?
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Interest in different people and new cultures, taking a gap year, learning new 
skills, broadening one’s worldview, learning a language, experiencing a sense of 
community, doing hands-on work, clarifying future plans – these things, among 

others, are emphasized when the people participating in international volunteering 
through Maailmanvaihto discuss their motivation to volunteer abroad.

There are certainly as many reasons to leave the domestic comfort zone and slip 
into a daily life in another country as there are volunteers, but those who go on inter-
national volunteering seem to agree that a period of volunteering abroad is a growing 
experience that you may, in one way or another, carry with you for the rest of you life. 
Living the everyday life in a different cultural environment far from home widens 
the world around us while also significantly affecting our inner world and ability to 
reflect on our own as well as others’ actions. For many, what they learn and experience 
during international volunteering becomes part of their identity, which is why the 
volunteering period is often seen as a significant event in their own life story.

In this issue, several people who have gone abroad or arrived in Finland for vol-
unteering through Maailmanvaihto shed light on their own motivation to partici-
pate in international volunteering. You can, for example, read about Roos’ European 
Solidarity Corps volunteering period at the office of Maailmanvaihto or find out what 
Anu’s experience of ICYE volunteering for a social organization in Bolivia means to 
her now, seven years later. There are also various other ways of getting involved in 
Maailmanvaihto’ activities in Finland – some of our former volunteers, for example, 
make school visits to secondary schools, act as support persons for foreign volunteers, 
interview applicants for international volunteering and participate in the board’s ac-
tivities. In this magazine, Venla, a board member responsible for support for foreign 
volunteers, discusses her motivation to join the board.

There are many motivations to change your world, so read more and come along! 
 
Wishing you inspiration and enjoyable reading moments,

Elina Villberg
Board member, Team of outgoing volunteers

why leave the comfort zone?
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

invitation to the autumn meeting 
The Autumn Meeting of Maailmanvaihto will be held on 26th October 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. The invitation to the meeting, including the agenda and instructions on signing up, is 
available in English on Maailmanvaihto’s website at maailmanvaihto/autumn-meeting-2021.

Syyskokouksessa pääsee vaikuttamaan mihin suuntaan Maailmanvaihdon toimintaa ohjataan   
tulevina vuosina. Kokouksessa päätetään strategiasta vuosille 2022–2027. 

Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamaan Maailmanvaihdossa ja saamaan arvokasta kokemusta 
kansalaisjärjestötoiminnasta, asetu ehdolle hallitukseen. Pääsihteeri antaa mielellään lisätietoja 
hallituksen jäsenen tehtävistä ja vastuista (maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi ja  050 452 5660). 

Aika: Tiistaina 26.10.2021 klo 17:15
Paikka: Syyskokous järjestetään etänä Zoomissa. 
Osallistumislinkki lähetetään kokoukseen 
ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset viimeistään 
25.10.2021 maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi 
tai 050 452 5660. Jos sinulla ei ole etäosallistumis- 
mahdollisuutta, järjestämme mahdollisuuden 
osallistua kokoukseen toimistoltamme käsin.

Asiat:
• Strategia vuosille 2022–2027
• Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
• Talousarvio vuodelle 2022
• Hallituksen ja puheenjohtajan vaali
• Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta
• Jäsenmaksut vuodelle 2022

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset voi saada tutustuttavaksi 8.10.2021 alkaen. 
Maailmanvaihdon hallitus päättää syyskokoukselle esiteltävästä ehdotuksesta strategiaksi 15.10.2021. 
Luonnosta strategiaksi voi kommentoida 8.–14.10.2021, ja 16.10. alkaen tutustuttavaksi voi saada 
syyskokoukselle esiteltävän ehdotuksen strategiaksi. Lähetä pyyntö saada asiakirjat sähköpostitse 
osoitteeseen maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi.

Tervetuloa!

Maailmanvaihdon hallituksen puolesta

Anni Koskela 
pääsihteeri

Kokoukseen ovat tervetulleita Maailmanvaihdon jäsenet ja toimintaan osallistuvat. Kokous pidetään suomeksi. Kokous-
alusta Zoomin saavutettavuustiedot löytyvät osoitteesta zoom.us/accessibility. Maailmanvaihdon toimisto ei ole kokonaan 
esteetön tila. Toimiston ulko-ovella on kynnys (noin 7 cm). Toimiston sisällä pääsee liikkumaan pyörätuolilla, mutta wc-tilat 
eivät ole riittävän tilavat pyörätuolille. Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita. Kokouksessa noudatetaan Maailmanvaih-
don turvallisemman tilan periaatteita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: tiedottaja@maailmanvaihto.fi.
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KUULUMISTEN VAIHTOA

UUSI VAPAAEHTOISKAUSI alkoi elokuussa, jolloin Suomeen saapui Maailmanvaihdon kautta 
vapaaehtoistyöhön 21 nuorta eri puolilta maailmaa, mm. Egyptistä, Meksikosta ja Saksasta, ja muu-
tamia tulee vielä myöhemmin syksyllä. Nuorista 11 osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, 
seitsemän International Cultural Youth Exchange (ICYE) -vapaaehtoistyöohjelmaan ja kolme Saksan 
valtion tukemaan Internationaler Jugendfreiwilligendienst -ohjelmaan.

Maailmanvaihto toivotti uudet vapaaehtoiset tervetulleiksi etänä järjestettyjen tulovalmennustapaa-
misten kera. Valmennuksessa vapaaehtoiset kertoivat ensi viikkoinaan Suomessa oppineensa mm. 
ilmaisemaan tarpeitaan avoimemmin, lähestymään oppimista luovemmin, puhumaan tunteistaan, 
olemaan kärsivällisempiä ja kommunikoimaan paremmin toisten kanssa sekä rohkaistuneensa puhu-
maan englantia virheitä pelkäämättä.

Suomesta on kesän lopulla ja syksyn alussa lähtenyt kolme ICYE-vapaaehtoista Boliviaan ja kaksi Costa 
Ricaan. Lisäksi yksi ICYE-vapaaehtoinen suuntasi Keniaan. Syyskuussa 
jaksonsa ulkomailla aloitti viisi Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoista, jot-
ka suuntasivat Islantiin, Iso-Britanniaan, 
Saksaan ja Ranskaan.

Vapaaehtoisia Suomeen ja ulkomaille

TÄNÄ SYKSYNÄ järjestetään taas hakukierros International Cultural Youth Exchange -vapaaehtois-
työhön Euroopan ulkopuolelle, koronapandemian aiheuttaman vuoden tauon jälkeen.  Ohjelmassa 
työskennellään vapaaehtoisena 6 tai 12 kuukautta. Hakea voi eri puolille maailmaa, mm. Meksikoon, 
Ghanaan ja Vietnamiin. 

Ensimmäinen haku elo–syyskuun 2022 lähtöön päättyy 31.10.2021. Ensimmäisestä hausta jääneisiin 
avoimiin paikkoihin voi hakea toisella hakukierroksella, joka päättyy 31.1.2022. Maailmanvaihdon 
kotisivulta löytyvät peruutusehdot koronavirustilanteessa.

        maailmanvaihto.fi/vapaaehtoistyohon-ulkomaille/icye 

Tänä syksynä taas hakukierros ICYE-ohjelmaan

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaa-
ehtoiset Vanessa ja Raphaela saapuivat 
Suomeen Espanjasta ja Saksasta. He tekevät 
vapaaehtoistyötä Myllylähde-yhteisössä, 
jossa kehitysvammaiset aikuiset asuvat ja 
työskentelevät yhdessä. 

“Pian saavuttuamme Myllylähteelle 
ihastuimme sen ympäristön kauneuteen ja siihen, 
miten ihmiset täällä saavat meidät tuntemaan 
olomme kotoisaksi. Ensi tehtävinämme olemme 
lähinnä työskennelleet ulkosalla, pellolla tai 
eläinten parissa”, he kertoivat.

Kuvat: Vanessan ja Raphaelan albumista
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Laatumerkin kera uuteen 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmakauteen

MIHIN MAAILMANVAIHTO haluaa suunnata tulevina vuosina? Tätä on pohtinut Maailmanvaihdon 
hallituksen työryhmä, joka on luonnostellut järjestölle uutta strategiaa vuosille 2022–2027. 

Työryhmä on työstänyt strategiaa nyt melkein vuoden. Aluksi työryhmä tarkasteli, millaiset haasteet ym-
päröivässä maailmassa vaikuttavat Maailmanvaihdon toimintaan nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. 
Tämän jälkeen työryhmä on kerännyt palautetta ja tehnyt haastatteluja. 

“Nyt olemme saaneet ehdotuksen strategiasta kirjoitettua ja uskomme, että luonnos heijastaa hyvin Maa-
ilmanvaihdon arvoja ja prioriteetteja ja että se pitää järjestön toiminnan hyvin elinvoimaisena”, kertoo 
työryhmän vetäjä Sasu Katajamäki. 

Strategiassa on neljä päätavoitetta tulevalle strategiakaudelle: lisätä inklusiivisuutta, kehittää järjestön toi-
minnan rasisminvastaisuutta, kehittää hallitus- ja aktiivitoimintaa sekä tuoda esiin vapaaehtoisten osaa-
mista. “Nämä teemat ovat nousseet keskeisiksi haastatteluiden ja pohdintatyön aikana. Tavoitteena on 
ollut luoda Maailmanvaihdosta mielekäs väylä vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan yhä useammalle.”

Luonnos strategiaksi on kaikkien kommentoitavissa 8.–14.10.2021, minkä jälkeen se siirtyy ensin Maa-
ilmanvaihdon hallituksen ja sitten järjestön yleiskokouksen käsittelyyn. Luonnoksen kommentoimisesta 
kiinnostuneet voivat pyytää dokumenttia nähtäväkseen osoitteesta maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi.

Vapaaehtoisten valintahaastattelijat kouluttautuvat lauantaina 30.10.

MAAILMANVAIHTO JÄRJESTÄÄ lauantaina 30.10.2021 klo 10–15 etäkoulutuksen niille, jotka ovat 
kiinnostuneita osallistumaan Maailmanvaihdon kautta vapaaehtoistyöhön ulkomaille hakevien valin-
tahaastattelemiseen. Koulutuksessa perehdytetään henkilöarviointiin ja Maailmavaihdon valintakäy-
täntöihin. Kouluttajina toimivat psykologi Aino Plattonen ja pääsihteeri Anni Koskela. 

Osallistujilta edellytetään omaa kokemusta ulkomailla asumisesta. Koulutus ja vapaaehtoistyöhön ul-
komaille hakevien valintahaastattelut pidetään suomeksi. Ilmoittautumiset 25.10.2021 mennessä osoit-
teeseen maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi, josta voi myös kysyä lisätietoa.

Maailmanvaihdolle uusi strategia vuosille 2022–2027

LAATUMERKKI ON organisaatioiden pääsylippu Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan. Laatu-
merkin on tarkoituksena taata, että toiminta on nuorille turvallista ja että siinä noudatetaan ohjelman 
vaatimuksia. Ohjelmakaudella 2021–2027 laatumerkki vaaditaan kaikilta organisaatioilta, jotka osal-
listuvat vapaaehtoispalveluun. 

Maailmanvaihdolle myönnettiin heinäkuussa 2021 laatumerkki vapaaehtoispalvelussa tuki- ja koor-
dinoivana organisaationa toimimiseen. Jo aiemmin Maailmanvaihdolle on myönnetty laatumerkki 
vapaaehtoisten vastaanottamiseen. Uudesta merkistään iloiten Maailmanvaihto jatkaa nuorten lähettä-
mistä ja vastaanottamista Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kuin myös vapaaehtoishankkeiden koor-
dinoimista Suomessa.
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¡BIENVENIDOS! TERVETULOA! Maailman-
vaihdon etäkielikahvilan vetäjät Isa Hernandez 
ja Christoph Scheike toivottavat kaikki terve-
tulleiksi harjoittelemaan puhumista espanjak-
si tai suomeksi. Tänä syksynä kielikahvila on 
suunnattu niille, jotka osaavat vähintään perus-
teet espanjasta tai suomesta. 

Kielikahvilan syyskausi alkoi 9. syyskuuta ja 
päättyy 16. joulukuuta. Tapaaminen pidetään 
joka toinen torstai klo 17–18 Zoomissa. Tapaa-
misten alussa osallistujat tervehtivät toisiaan, 
minkä jälkeen jakaannutaan kahteen ryhmään 
keskustelemaan. Yhdessä ryhmässä jutellaan es-
panjaksi ja toisessa suomeksi. Isa loi kielikahvilan 
vuonna 2020 osana Euroopan solidaarisuusjouk-
kojen vapaaehtoistyötään Maailmanvaihdossa.

        maailmanvaihto.fi/etakielikahvila

Maailmanvaihdon kielikahvilassa harjoitellaan espanjaa ja suomea

Kuvat Isan ja Chrisin 
albumeista.

HALUATKO TUTUSTUA  Maailmanvaihdon vapaaehtoistyöntekijöiden ja muun väen kokemuk-
siin? Tervetuloa kuuntelemaan Roosin, Maailmanvaihdon toimistotiimin vapaaehtoisen, podcastia!

Kesällä ensimmäisen jaksonsa saanut podcast on nimeltään Voluntary Culture 
Shocks. Siinä Roos juttelee englanniksi Maailmanvaihdon toimijoiden kanssa. 
Ensimmäisessä jaksossa Roosin vieraana on Veera Korkiakoski, joka kertoo 
vapaaehtoisvuodestaan päiväkodissa Ecuadorissa 2019–20, mm. uuden kielen 
oppimisesta, uusien ihmisten tapaamisesta ja henkilökohtaisesta kasvusta. Toisen 
jakson vieras Anni Valtonen tarkastelee kansainvälisen vapaaehtoisjakson vaiku-
tuksia elämäänsä. Hän työskenteli vapaaehtoisena Meksikossa 27 vuotta sitten. 
Podcast on kuunneltavissa Spotifyssä, Google Podcastissa, RadioPublicissa ja Breakerissa. Podcast on 
tehty osana Roosin Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisjaksoa. Euroopan komissio ei vastaa 
podcastin sisällöstä.

        maailmanvaihto.fi/voluntary-culture-shocks-podcast

Voluntary Culture Shocks 
– podcast kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä

Kannatusjäsenyys uusi vaihtoehto tänä vuonna

MAAILMANVAIHDON JÄSENET tukevat järjestön työtä kulttuurien välisen ymmärryksen edis-
tämiseksi sekä nuorten mahdollisuuksia oppia ja kehittyä kansainvälisessä vapaaehtoistyössä. Tänä 
vuonna jäseneksi on mahdollista liittyä myös kannatusjäsenenä 50 euron suuruisella kannatusjäse-
nyysmaksulla. Lisätietoa jäsenyydestä ja ohjeet jäseneksi liittymiseen: maailmanvaihto.fi/jaseneksi.
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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 Venla 
Ristolainen kertoo hallitustyöstä. 

Uusi hallitus valitaan Maailmanvaihdon 
syyskokouksessa 26.10. Haluaisitko asettua ehdolle?  
Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja: 
maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi!
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Venla Ristolainen päätyi 
Maailmanvaihdon hallitukseen 
sattuman kautta. Hallitustaivalta 
on nyt takana puoli vuotta.

Mielessäni ei ollut koskaan käynyt hakeutua 
Maailmanvaihdon hallituksen jäseneksi. Sit-
ten järjestön tiedottaja Minna Räisänen kyse-
li, että olisiko minulla kiinnostusta hallitustyö-
hön, ja eipä minun tarvinnut kauaa miettiä, 
kun ajattelin, että totta kai asetun ehdolle. Siitä 
asti, kun itse palasin Suomeen omalta vapaa-
ehtoisjaksoltani, olen ollut tavalla tai toisella 
mukana Maailmanvaihdon toiminnassa ja 
aina lähtenyt mielellään tekemään. Maailman-
vaihdon työ on todella tärkeää, ja nyt olen 
päässyt myös hallitustyön kautta edesautta-
maan kulttuurien välistä vuorovaikutusta, 
josta olen aina ollut kiinnostunut. Maailman-
vaihdon toiminnalla on paikka sydämessäni, 
ja siksi on ihanaa olla siinä mukana.

Järjestötoiminnassa oppii 
monipuolisia taitoja
Vasta aloittaneena hallituslaisena usein tuntuu, 
että minulla on vielä paljon opittavaa, mutta 
tekemällä tietenkin oppii. Olenkin oppinut to-
della paljon uutta järjestötoiminnasta yleisesti 
sekä syvemmin oman tiimini vastuualueesta. 
Toimin Suomeen saapuvien vapaaehtoisten 
tukihenkilövastaavana, Tukihenkilötoimin-
nan palautteiden sekä oman vapaaehtoiskoke-
mukseni kautta olen päässyt pohtimaan, millä 
tavalla toimintaa voisi parantaa. 

Yhteisen ideoinnin ja tekemisen kautta 
pääsee aina käyttämään ja kehittämään vuo-
rovaikutustaitojaan. Vapaaehtoisille järjes-
tämillämme valmennus- ja koulutusleireillä 

HAASTATTELU: EMMA NIEMI
KUVA: ALMA RIMPILÄINEN

hallitustyössä 
oppii monenlaista 

saan harjoitella erilaisten aktiviteettien vetä-
mistä ja johtamista. Tukihenkilötoiminnan 
kehittämisessä puolestaan opin hyödyntä-
mään osallistujien palautetta yhä paremmin.

Haasteellisimmalta on tähän mennessä 
tuntunut ideoida uutta tukihenkilötoimin-
nan kehittämiseksi, ja siinä haluaisinkin pet-
rata osaamistani. Antoisaa on ylipäätään olla 
mukana oppimassa ja edesauttamassa Maa-
ilmanvaihdon tavoitetta kulttuurien välisen 
ymmärryksen kehittämisessä.

Terveiset hallitustyöstä kiinnostuneille
Jos hallitustyö kiinnostaa, Maailmanvaih-
dolla on ihana porukka, joka työskentelee 
tärkeän asian parissa. Hallitustyön kautta 
pääsee oppimaan paljon uutta järjestö- ja 
kansainvälisestä toiminnasta. Uskon, että 
sekä Maailmanvaihto että hallitustyöstä 
kiinnostunut saavat toisiltaan paljon yhteis-
työn myötä. Rohkeasti mukaan!
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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!

New board will be elected at the autumn meeting of 
Maailmanvaihto on 26th October. Would you like 
to stand as a board member? Contact us for further 
information: maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi!

  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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Maailmanvaihto lähettää ja vastaanottaa vuosittain nuoria 
pitkäkestoiseen vapaaehtoistyöhön. Minja von Holten ja Paula 
Eschenburg jakavat kokemuksiaan vapaaehtoistyöstä Euroopan 
Solidaarisuusjoukkojen kautta.

Each year Maailmanvaihto sends and receives young people for long-
term volunteering. Paula von Holten and Paula Eschenburg share their 
experiences of volunteering with the European Solidarity Corps.

HAASTATTELUT/INTERVIEWS: FABIENNE ZOGG & EMMA NIEMI

TERVEISIÄ 
 MAAILMALTA!

GREETINGS FROM ABROAD!

Tavoitteena oppia puhumaan saksaa 
ja tutustua paikalliseen arkeen

Suurin tavoitteeni ennen lähtöä oli oppia sak-
san kieltä ja tutustua sveitsiläiseen arkielä-
mään. Vapaaehtoistyössä toivoin pääseväni 
näkemään, millaista sveitsiläisen lapsen arki 
on. Minulla on pitkä kokemus iltapäiväker-
hon- ja koulunkäynninohjaajan tehtävistä 
Suomessa, joten osasin ennakoida, millais-
ta työ olisi. Aloitin vapaaehtoisjaksoni neljä 
kuukautta sitten ja päivä päivältä ymmärrän 
saksaa paremmin. Pikkuhiljaa olen myös 
yrittänyt puhua kieltä. Vapaaehtoisvuoteeni 
kuuluu kuukauden kuluttua alkava kielikurs-
si, ja toivon, että siihen mennessä kielikorva-
ni on hieman tottunut saksan kieleen ja opis-
kelu on helpompaa.

  SUOMESTA SVEITSIIN
  MINJA:

Innostuin lähtemään vapaaehtoiseksi Sveit-
siin, koska isäni suku on Sveitsistä. Olen itse 
kaksoiskansalainen ja olen pienestä lähtien 
haaveillut asumisesta Sveitsissä edes hetken 
aikaa. Aiemmin en kuitenkaan uskaltanut 
lähteä sinne siksi, etten osannut saksaa, rans-
kaa tai italiaa. Vapaaehtoistyö vaikutti hel-
polta ja turvalliselta tavalta tutustua toiseen 
kotimaahani. Sveitsi tuntui ainoalta kohde-
maalta, johon oikeasti halusin lähteä, ja jättää 
elämäni Suomessa vuoden tauolle. 

Päädyin vapaaehtoiseksi sattumalta. Äiti-
ni kuuluu Sveitsin Ystävät Suomessa -yhdis-
tykseen, joka oli tiedustellut sähköpostitse, 
tuntisiko joku henkilön, joka haluaisi lähteä 
vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten iltapäi-
väkerhoon Sveitsiin. Äitini välitti viestin mi-
nulle, ja asiaa hetken mietittyäni sateisena, 
pimeänä ja kylmänä lokakuisena iltana pää-
tin jättää hakemuksen.
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“Ota mukaan hyvät 
kävelykengät ja avara 

mieli, kun lähdet 
maailmalle.”

Kuvassa Minja on vaeltamassa 
isäntäperheensä kanssa Hägendorfissa.

Kuva: Bernadette Rickl

Kommunikointia yli kielimuurien

En osannut odottaa, että kotiutuisin Sveitsiin 
näin nopeasti. Isäntäperheeni tuntuu kuin 
omalta perheeltä, ja olen saanut kavereita sekä 
nähnyt kauniita paikkoja. Vapaaehtoistyöni 
on tuntunut kiinnostavalta ja mukavalta. Ra-
jallinen kielitaito on tuonut mukanaan haas-
teita  – välillä on todella turhauttavaa, kun ei 
pysty puhumaan lapsille ja luomaan heihin 
samanlaista luottamussuhdetta kuin Suomessa 
pystyisi. Hämmentäviä tilanteita on myös tul-
lut eteen, kun en ole ihan täysin ymmärtänyt, 
mitä lapset kysyvät tai sanovat.

Antoisinta vapaaehtoistyössäni on ollut 
viettää aikaa lasten kanssa ja se, että yritäm-
me kommunikoida ilman yhteistä kieltä. Olen 
myös saanut paljon uusia askarteluideoita 
sekä oppinut uusia lautapelejä. On ollut todel-
la mielenkiintoista nähdä, millaista on sveitsi-
läisen lapsen elämä.

Terveiseni kansainvälisestä 
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

Uskaltakaa lähteä, ja valitkaa sellainen kohde-
maa, joka kiinnostaa teitä aidosti. Vapaaehtois-
vuosi on paljon muutakin kuin vain vapaaeh-
toistyötä, joten ota mukaan hyvät kävelykengät 
ja avara mieli, kun lähdet maailmalle. 

Vapaaehtoisena iltapäiväkerhossa

Vapaaehtoistyöpaikkani on Jugendland, joka 
on avoin iltapäiväkerho, joka järjestää 7–18- 
vuotiaille lapsille ja nuorille ilmaista toimin-
taa. Se on mielestäni sekoitus nuorisotaloa ja 
iltapäiväkerhoa. Tarjoamme joka päivä Zvierin 
(kello neljän ruoan eli välipalan) ja perjantai-
iltaisin teemme päivällisen ja syömme lasten 
kanssa. Jugendlandissa järjestetään myös vuo-
sittain noin kolme muutaman päivän leiriä. 
Leirit ovat maksullisia ja ne sisältävät erilaisia 
leikkejä, pelejä ja työpajoja. Leireillä on tiet-
ty teema, ja nukumme teltoissa Jugendlandin 
isolla pihalla. Työtehtäviini kuuluu yleisen 
siisteyden ylläpito, lasten kanssa leikkiminen 
ja askartelu sekä Zvierin valmistus. 

Muutaman viikon työskenneltyäni huoma-
sin, että lapsilla on samankaltaisia haasteita 
niin Sveitsissä kuin Suomessa, mikä oli mie-
lestäni hyvin mielenkiintoista. Vaikka Sveitsin 
koulujärjestelmä ja kulttuuri ovat hyvin erilai-
set Suomeen verrattuna, ovat haasteet ja tuen 
tarve kuitenkin samanlaisia.
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  PAULA:

  FROM GERMANY TO FINLAND

After I finished high school in Germany, I did 
not know what I wanted to do in the future. 
I was craving experiences and needed time to 
think about my goals and career aspirations. 
Knowing that a volunteer year abroad can re-
ally shape you and help you to grow, I chose a 
project in Israel. Since travelling to Israel was 
nearly impossible at the time due to the pan-
demic, I decided to go to a European country 
instead. I chose Finland for its amazing na-
ture and landscapes, but also because I love 
Northern European countries and because I 

happened to find a great project. Coming to 
Finland definitely turned out to be the right 
decision.  

A variety of tasks at a folk high school

My voluntary workplace is called Lehtimäen 
opisto and it is located in Lehtimäki, a small 
village near Seinäjoki. It is a folk high school 
for people with disabilities, which, in addi-
tion to education, also offers occupational 
therapy as well as riding therapy to the stu-
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“A volunteer year 
abroad can really 
shape you and help 
you to grow.”

dents. I had a whole variety of different tasks. 
On Mondays, I worked in the school kitchen, 
and on Thursdays, I assisted with the riding 
therapy and helped to clean the school sta-
bles. The other days of the week, I was able 
to work with the students in their classes. For 
example, I helped in the math, music, art, and 
handicrafts classes.

An inspirational experience

In my project, I work with people with disa-
bilities. I expected the work to be very difficult 
and full of sorrow. Instead, I found the work to 
be inspirational, and I was able to build great 
connections with the students. Obviously, 
there were a few difficult situations but overall, 
being a part of the students’ daily life was truly 
a joyous and exciting experience.

It was really surprising how the time flew 
by. It feels like yesterday when I stepped out of 
the plane all excited and nervous. Also, I got 
to know so many amazing and inspiring peo-
ple and grew a lot over the past ten months.

The picture is taken in the forest in 
Lehtimäki, which Paula and the other 
volunteers love to visit for long walks, 

picking berries or taking pictures.

Photo from Paula’s album.

Meaningful connections in rural Finland

I would say that the most rewarding experi-
ence was the work with my students. We 
learned a lot from each other, and I am re-
ally grateful that I got to work with them. The 
most challenging thing for me was living in a 
very small village. Having lived in Berlin, a big 
city, for my whole life, it was difficult to adapt 
to the life in Lehtimäki, where there is only 
one bus a day. 

Greetings to those considering 
volunteering abroad

Going abroad for a year is a big decision, and 
at the end of the day, no one can make the 
decision for you. But I would always recom-
mend it since it is an amazing opportunity to 
grow and get to know yourself.
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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 Mercie Kubasu who 
is the programme coordinator at ICYE 
Kenya. 

Developing skills with 
ICYE Kenya

INTERVIEW: MIA-ELINA AINTILA 
PHOTOS: MERCIE KUBASU/ICYE KENYA

Who are you?

I am Mercie Kubasu and I work in the ICYE 
Kenya office in Nairobi. I started in the office 
in 2016 with an educational background in 
International Business Administration. My 
roles include (but are not limited to) planning 
and coordinating the placements of both in-
coming and outgoing volunteers, facilitating 
training on intercultural learning, and coor-
dinating the virtual volunteer programme. 

What is the most rewarding and 
challenging aspect of your work?

My favourite aspect in my work is seeing 
young people value and benefit from volun-
teering. This is not a thing to take for granted 
in Kenya. Many people do not see the value 
in volunteering, as most people are more pre-
occupied by moving forward in life, seeking 
more clearly educational and professional op-
portunities. The most challenging part about 
being involved with International Volunteer-

NAIROBI
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ing Service (IVS) is seeing first hand all the 
systemic structures that act as obstacles to 
the growth and empowerment of the African 
youth. Personally, I view the systemic obsta-
cles as major contributors to why there is a 
lack of drive for volunteering among the Af-
rican youth. Working with ICYE Kenya and 
participating in staff exchange within the 
ICYE network has opened up my eyes to the 
inequalities within the IVS space and how 
these inequalities continue to lock young peo-
ple – especially from the global south – out of 
opportunities. In the long run, this contributes 
to the bigger issues of social injustices that the 
young people face today.

What kinds of expectations do you have 
for your volunteers’ motivations?

I respect many kinds of motivations as people 
have different personalities as well. I especial-
ly appreciate a willingness to learn, seeing a 
person motivated because they are curious 
to learn about something they haven’t expe-
rienced before. I also appreciate skill-based 
motivation: wanting to improve a skill they 
already have or wanting to learn a new one. 

What I do not expect from volunteers is 

for them to feel the weight of the world is 
on their shoulders. Sometimes I can see our 
volunteers carrying ‘white-guilt’ with them. It 
does more harm than good, both on an indi-
vidual level and community level. A volunteer 
should take everything one day at a time. 

I wish for the incoming volunteers to notice 
that the local people are doing well whether 
they are here or not. We want to avoid ‘vol-
untourism’: it’s good to want to travel – and 
you should take the opportunity to see Kenya 
while you are here – but volunteering should 
be the main focus. Our country’s tourist at-
tractions are a bonus.

We are still in the middle of a global 
COVID-19 pandemic. How has your 
organization adapted to the situation? 
How do you view the future of 
international volunteering for your 
organization post-COVID-19?

The pandemic has definitely affected our op-
erations. A lot of our foreign volunteers come 
from the Global North, and a lot of our op-
erations are financially dependent on the pro-
gramme fees we get out of North-to-South 
programme participants. Since April 2020 we 
have been working from home, and as a con-
sequence, we have lost out on walk-in oppor-
tunities: people looking for information on 
volunteering and/or going abroad, and peo-
ple who could be our local project contacts. 
Also, there have been restrictions on Kenyans 
travelling abroad. Some candidates that were 
selected to participate in the exchange pro-
gramme haven’t been able to go.The one-sided 
acceptance from the Kenyan government, let-
ting foreigners in, and foreign governments 

During Orientation, the volunteers 
had the opportunity to visit the Giraffe 
Centre in Nairobi. Here is Eevi (Finland) 
feeding a giraffe.
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VAPAAEHTOISIA 
SUOMESTA KENIAAN

Aiempina viitenä kautena 
Suomesta on lähtenyt Keniaan 
kolme ICYE-vapaaehtoista. 
He ovat avustaneet koulussa 
Migorissa, nuorten hyvinvointia 
edistävässä järjestössä Kerichossa 
sekä kyläterveydenhuollon, 
kehitysvammaisten lasten 
tukemisen ja esiopetuksen parissa 
Tanya Monteirossa. 

Juuri alkaneella kaudella 
Keniaan lähti yksi osallistuja. Hän 
työskentelee vapaaehtoisena 
lastenkodissa Maralalissa.

not permitting Kenyans to travel highlights 
one of the inequalities within IVS.

We have adapted to the situation by offering 
online volunteering with projects that have 
access to the Internet. Volunteers can, for ex-
ample, help in social media, research, writing 
proposals, providing administrative support 
(sending emails, drafting programmes and 
schedules, logistics). This arrangement has al-
lowed for participants below 18-years-old and 
other participants who could not before travel 
physically for one reason or another to partici-
pate in IVS. This arrangement is currently in 
place with volunteers from United Planet (the 
local ICYE organization in the USA). Other 
effects have been that public transport is lim-
ited at the moment, so we have to use private 
means to transport our volunteers placed out-
side of Nairobi. 

We hope to continue with the virtual volun-
teering programme even after the pandemic. 
Another challenge is to convince people that 
despite being in a pandemic the movement 
of volunteers is still necessary rather than 
reckless. We hope to continue with both on-
location volunteering and online volunteering 
opportunities.

What kind of projects does  
ICYE Kenya have?

We have lots of projects involving educa-
tion: in high schools and primary schools, 
for example. Then there is work in children’s 
homes, generally taking care of the children, 
sometimes as young as nursery aged (0–2 year 
old). There are lots of project opportunities 
in hospitals, but these would typically require 
some professional skills. Other very valuable 
professional skills are competences in educa-
tion and social work, we have lots of projects 
that could benefit from these skill sets. We 
are also responding to young people’s wishes 
for environmental projects: we have projects 
combining environmental conservation and 
culture preservation where volunteers get to 
experience traditional ways of living from 
certain ethnic groups and learn about how 

the people in these communities conserve the 
environment.

Your current volunteers?

Currently we have long-term volunteers from 
Ecuador, Finland and Denmark, and in ad-
dition some short-term volunteers from Den-
mark, Switzerland and the USA (online). This 
year we have sent out volunteers to Costa Rica 
and are hoping to send volunteers to Finland 
and Germany later this year.

Your greetings to those interested  
in volunteering in Kenya?

Karibu Kenya! Welcome to Kenya! Come and 
experience a new culture, something different 
compared to what you are used to. Whether 
it is for your own personal development or 
career development, you get to help local 
communities while developing your skills.  
#ICYEKenya #ExperienceTheWorld
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Volunteering at 
the Maailmanvaihto Office

My name is Roos, and I am a 
26-year-old from the Netherlands. 
In October 2020, I stepped in the 
Maailmanvaihto office to start 
my volunteering year there as a 
program assistant. How did I end 
up in Finland and why did I choose 
to volunteer at Maailmanvaihto?

TEXT: ROOS 
PHOTO: ROOS’ ALBUM

October 2020 – September 2021

As I finished my Master in sociology at the 
University of Amsterdam in the summer of 
2020, I didn’t feel like settling for a full-time 
job in the Netherlands. I felt that I wanted 
to do something totally different and chal-
lenge myself. For example by doing volun-
teer work, exploring the Nordic countries, or 
maybe living in one of the Nordic countries 
for some time. When I found out about the 
European Solidarity Corps, I felt that this was 
the opportunity to fulfil two dreams: doing 
something for the common good, through 
volunteering, and living in a Nordic country. 
During that summer, I had some interviews 
with organizations that hosted European 
Solidarity Corps projects in Finland and Swe-
den. During those interviews, I didn’t get the 
“This is it” feeling yet. This was until I found 
a volunteering opportunity in a small NGO 
in Finland, called Maailmanvaihto.

The moment I went through the volunteer-
ing vacancy and the rest of the Maailman-
vaihto website, I felt my enthusiasm growing. 
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But I had to act quickly, as I found out about 
this volunteering opportunity on the last day 
on which it was possible to apply. I immedi-
ately started writing my motivation letter and 
subsequently I pressed the ‘send’ button. One 
week later, I was settled behind my laptop in 
Amsterdam to do the interview with Maail-
manvaihto and two weeks later, on the 4th of 
October 2020, I stepped out of the plane at 
Helsinki-Vantaa airport.

I have always been a person who had every-
thing planned out, but now I decided to move 
to another country, 1500 kilometres fur-
ther, in a span of two weeks. I left my family, 
friends and my Dutch comfort zone behind 
to move to a country that I had never visited 
before. And until today, there hasn’t been a 
moment that I regretted this life choice.

Maailmanvaihto

From the first contact I had with Maailman-
vaihto, I felt like it was a warm bath and I 
felt welcomed right away. I could notice that 
they were used to working with international 
young people, as I felt supported from the 
first moment I entered Finland.

As an European Solidarity Corps volunteer 
at Maailmanvaihto, I work as a program as-
sistant. This entails supporting the program 
coordinator, Mari Takalo, with incoming 
volunteers, such as selecting and supporting 
volunteers, assisting in the residence permit 
process, co-hosting on-arrival trainings, etc. 
Besides this, I also support the communica-
tion officer, Minna Räisänen, with communi-
cation and media work, such as social media, 
writing the newsletter for our volunteers, etc. 
Maailmanvaihto also gave me the opportunity 
to use my creativity to set up my own project. I 
decided to create a podcast for Maailmanvaih-
to, called ‘Voluntary Culture Shocks’, in which 
I interview people who are involved in inter-

national volunteering via Maailmanvaihto, 
such as previous volunteers or host families.

Fulfilling dreams

With a study and work background in sociol-
ogy and the media and communication field, 
I feel that the volunteering position at Maail-
manvaihto fits me like a glove. The work itself 
was also one of my motivations to start work-
ing at Maailmanvaihto, but I also wanted 
to work in a different environment than the 
Netherlands and to experience what it is to 
work in an international NGO. 

What I like the most about my work at 
Maailmanvaihto, is that I feel that my work 
is useful and that I am assisting in helping 
young people fulfil their dreams and learn 
more about other cultures and the world in 
general. I believe that the world would be a 
better place if people would be willing to 
understand each other and be open to other 
cultures. If people immerse themselves in an-
other culture, by living in another country, 
for example, it changes their perspective on 
the world and they will reflect in a different 
way on their own lives and actions, as well as 
on the lives and actions of other people.

Besides helping other people to fulfil their 
dreams, I also fulfilled mine. I can see that 
I’ve grown as a person over the past year. I’ve 
learned more about myself and about the 
things that I appreciate in life: positivity, kind 
people, a fulfilling job with lovely colleagues, 
family and friends, work-life balance, na-
ture, and spending time with myself. If you 
are living abroad, you will reflect on yourself 
and the way you’ve been raised. And you will 
compare this to the country you are volun-
teering in. Volunteering abroad is a great way 
of learning more about yourself and the world 
in general. I can recommend volunteering 
and living abroad to anyone. Find a project 
that suits you and fits your interests, and be 
open to new experiences and people. It may 
feel like a big step out of your comfort zone, 
but those big steps are mostly the most amaz-
ing learning experiences you will ever have.

Besides helping other people 
to fulfil their dreams, I also 

fulfilled mine.
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Välivuotta pidetään usein välivaiheena tai hengähdystaukona ennen 
korkeakouluopintoja, mutta se voi olla tervetullut myös myöhemmin 
elämässä. Saksalainen Tim Schmitt lähti vapaaehtoiseksi pian saatuaan 
toisen asteen opintonsa päätökseen, Siiri Sandberg piti taukoa 
yliopisto-opinnoistaan ja Paula Rajala lähti vapaaehtoistyöhön usean 
vuoden työputken jälkeen.

Keitä Tim, Siiri ja Paula ovat ja mikä motivoi heitä osallistumaan kansainväliseen vapaa- 
ehtoistyöhön? Mistä elämäntilanteesta käsin he hakeutuivat vapaaehtoistyöhön ja miksi juuri 
tuolloin? Tim, Siiri ja Paula pohtivat myös vapaaehtoistyöhön lähtemisen etuja ja kääntöpuolia 
oman ajoituksensa suhteen, vapaaehtoistöissä oppimaansa sekä sitä, miten vapaaehtoisjakso 
ulkomailla mahdollisesti vaikutti tulevaisuuden kuvioihin.

Tim Schmitt
“The picture was taken in May 
when I met with some volunteer 
friends of mine and we went for 
a walk in the forest.”

Photo: Nele Mast

Siiri Sandberg
“Taustalla Eldoretin 
“bussiterminaali”, joka näytti 
ensin kaaokselta, mutta 
systeemiin tottuessa kaaoksen 
alta paljastuikin paikallinen 
toimintalogiikka!”

Kuva: Siirin kotialbumi

Paula Rajala
“Oli toinen viikkoni Nepalissa 
ja olin juuri saanut ompelijalta 
uuden kurtan työvaatteeksi 
ja pitihän sitä heti sovittaa. 
Ilmeestä voi päätellä, että oli 
mieluinen.”

Kuva: Paulan kotialbumi

HAASTATTELUT: EMMA NIEMI JA MIA-ELINA AINTILA

Välivuosi vapaaehtoisena
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My name is Tim Schmitt, I am 19 years old 
and currently volunteering at two schools in 
Alavus. One of them is an elementary school 
(alakoulu), and the other one is a secondary 
school (yläkoulu). At the elementary school, I 
have English classes where I teach the pupils 
vocabulary or a little bit of grammar by play-
ing games with them. At yläkoulu, my main 
purpose is to motivate the students to learn 
some more English, so I am mostly sitting in 
classes trying to talk to them so that they get 
interested in using the language.

Volunteering was always my main plan for 
a gap year. A lot of people in my environment 
at home, a town called Ratingen next to Düs-
seldorf, have spent time abroad, some even in 
similar volunteering programs. They always 
told me nice stories and how much fun they 
had, so I figured I would also like to try it. Of 
course there were options like work and trav-
el, but I couldn’t really afford that because I 
couldn’t work that much during high school. 
As a volunteer, I received funding from the 
German government which enabled this op-
portunity.

Effects of the pandemic on the decision

In June 2020, I graduated from high school, 
which meant that I had two months of doing 
nothing until I was able to come to Finland. 
After this I was so bored that I was really glad 
to finally start working again. Another moti-
vation to go volunteering at that specific time 
was that the universities in Germany would 
have been online due to the COVID pandem-
ic, so my choices were either sitting in online 
classes learning some theoretical stuff for the 
rest of the year, or going abroad and having 
a volunteering position where I could actu-
ally do something practical. That was a clear 
choice for me.

There have been many challenges in these 

times, but none of them has made the expe-
rience less enjoyable. Even though I’m living 
in the countryside in Finland, COVID has 
affected my everyday life. For example, there 
has been some uncertainty in my workplace, 
because at any time the numbers of COVID 
cases could rise and then the schools would 
be closed and I wouldn’t have anything to do. 
Also, when I wanted to meet people in my 
free time it was very hard to find anything to 
do, and meeting new people in sports clubs 
or other public events was impossible. How-
ever, I didn’t miss anything at home because 
Germany was always in lockdown. That 
made the whole idea of not being able to see 
my friends while I’m here a lot easier because 
they couldn’t see each other anyways.

New perspectives on career and life

I’ve always had the feeling that I would like 
to work in a job that’s social in nature, and 
the past year has shown me that this feeling 
was correct. Through my volunteering period 
I found reassurance of what kind of work I 
want to do after my studies.

Besides that, volunteering has given me 
new insights on life. In Germany, it felt to 
me that it is very important that you have a 
perfect life: you finish high school, then go to 
university and have everything figured out, 
and then make a lot of money. After spending 
one year abroad I realized that there is a lot 
more to life than your job, and it’s okay if you 
don’t have everything figured out. There is al-
ways more than one way to be happy in life 
and it doesn’t necessarily come from being 
the best at everything but also from having 
nice people to share your time with. 

Tim Schmitt:
Gap year after high school

“There is always more than 
one way to be happy in life.”
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lä, että pakersin pää punaisena hakemusta 
Maailmanvaihdolle päivää ennen vapaaeh-
toishaun loppumista, sillä ajankohta ei olisi 
voinut olla täydellisempi elämäntilanteeni 
kannalta. Halusin irtautua hetkeksi oravan-
pyörästä sekä hakea inspiraatiota opintoihini. 
Vapaaehtoistyön lisäksi pohdin myös korkea-
kouluharjoittelua vaihtoehtona välivuodelle, 
mutta toisaalta halusin tehdä jotain, joka ei 
liittyisi suoraan opintoihin ja jossa en joutui-
si suorittamaan jotakin. Vapaaehtoistyöjakso 
antoi minulle mahdollisuuden ihmetellä ja 
havainnoida avoimin mielin uutta ympäristöä.

Koen, että välivuoden ajoituksella oli pel-
kästään etuja elämäni suhteen. Sain irtioton, 
opin uutta ja inspiroiduin. Ainut miinus oli 
palata + 25 asteesta ja auringosta tammikuun 
pimeyteen ja kylmyyteen. 

Löytöretki itseen ja maailmaan

Koin oppineeni vapaaehtoisjakson aikana 
niin itsestäni kuin myös ympäröivästä maail-
masta. Matkalla reflektoin todella paljon sitä, 
minkälaisia käsityksiä Afrikasta olin omak-
sunut muun muassa median ja populaari-
kulttuurin välityksellä ikään kuin köyhyyden 
ja kurjuuden kehtona. Vapaaehtoistyöjakson 
aikana kiinnostuin Kenian historiasta ja ha-
lusin ymmärtää yhteiskunnan rakenteita, joi-
den seurauksena maan rikkaudet jakautuivat 
todella epätasaisesti kansalaisten kesken.

Vapaaehtoistyöjaksolla vuorovaikutus-
taitoni vahvistuivat, sillä huomasin oman 
tapani poikkeavan paikallisesta. Näin kärjis-
tettynä Suomessa kissa nostetaan pöydälle, 
kun Keniassa joistain asioista keskustellaan 
metaforien kautta. Vapaaehtoistyö oli mer-
kityksellistä myös opintojeni kannalta, sillä 
jakson aikana pystyin harjoittelemaan etno-
grafisia kenttämenetelmiä, kuten esimerkiksi 
osallistuvaa havainnointia arjen askareissa 
vapaaehtoistyöpaikalla.

Moikka! Olen Siiri ja vietin syksyllä 2018 
puolisen vuotta Keniassa vapaaehtoise-
na. Asuin Kerichossa, noin kuuden tunnin 
matkan päässä Nairobista, Rift Valley -hau-
tavajoaman kupeessa. Olin vapaaehtoisena 
paikallisessa järjestössä, joka järjesti alueen 
nuorille aikuisille erilaisia tapahtumia, jois-
sa nuoret pystyivät oppimaan valokuvausta, 
musiikkia ja maalausta ja jopa hyödyntämään 
näitä taitoja yrittäjinä. Järjestö tarjosi myös 
ilmaisia HIV-testejä ja konsultaatiota alueen 
asukkaille. Tehtävänäni oli avustaa nuoril-
le järjestettävien tilaisuuksien järjestelyissä 
sekä osallistua kyseisiin tapahtumiin. Autoin 
myös terveystietojen digitalisoimisessa. 

Olin haaveillut vapaaehtoistyöstä ulko-
mailla jo useamman vuoden, mutta aika oli 
kypsä vapaaehtoistyöjaksolle vasta vuonna 
2018. Koin, että sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian opintoni olivat sellaisessa vaiheessa, 
että voisin soveltaa jo opittua vapaaehtois-
työjakson aikana. Sosiaali- ja kulttuuriantro-
pologiassa tarkastellaan ja pyritään ymmär-
tämään syvällisesti erilaisia kulttuureja ja 
yhteiskuntia. Mikä olisikaan parempi keino 
tarkastella, kokea ja nähdä erilaista paikal-
listason elämää kuin vapaaehtoistyö! Joskus 
nuorempana minulla oli naiivi ajatus va-
paaehtoistyöstä auttamisena, mutta vuosien 
saatossa ymmärsin vapaaehtoistyön ytimen 
olevan yhdessä tekemisessä ja oppimisessa.

Välivuodelta inspiraatiota opintoihin

Olin pohtinut lähtöä jo jonkun aikaa, sillä 
olin ollut useamman vuoden samassa osa-
aikatyössä ja opintoni olivat edenneet siihen 
pisteeseen, että voisin hyvällä omallatunnol-
la vaihtaa maisemaa hetkeksi. Muistan vie-

Siiri Sandberg:
Vapaaehtoistyöhön Keniaan opintojen keskellä

“Sain irtioton, opin uutta ja 
inspiroiduin.”
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Olen Paula, 31 vuotta. Olin vuosina 2017–18 
kymmenen kuukauden vapaaehtoistyöjak-
solla Nepalissa, Kathmandussa. Työskentelin 
Everest innovative schoolissa ensin opet-
tajan roolissa 1.–7.-luokkalaisten kanssa, ja 
kielitaitoa kartutettuani siirryin saman lai-
toksen päiväkotiin 2–4-vuotiaiden Nursery-
ryhmään opettajan avuksi. Työskentelin siis 
kuutena päivänä viikossa lastentarhanopet-
tajana tai opettajan apuna ohjaten lapsia lu-
kuaineiden tehtävissä (matematiikka, äidin-
kieli ja englanti), laululeikeissä, liikunnassa 
ja ruokailussa.

Hakeuduin vapaaehtoiseksi siksi, että olen 
aina ollut kiinnostunut matkustamisesta ja 
vieraista kulttuureista. Koin kuitenkin, että 
tiedonjanoani eivät tyydyttäneet viikon tai 
kahden lomamatkat, vaan kaipasin pidempää 
sukellusta toiseen maahan, jolloin todella 
eläisin arkeani siellä, uudenlaisen kulttuurin 
ympäröimänä ja ehkä jopa sen sisällä, enkä 
olisi vaina pikaisella vierailulla.

Maailmalle työpaikkojen välissä

Lähtiessäni vapaaehtoiseksi olin työskennel-
lyt kuutisen vuotta samassa päiväkodissa esi-
opetusryhmässä, kuitenkin määräaikaisena 
sijaisena. Työsopimus päättyi keväällä 2017, 
joka sopi oikein hyvin suunnitelmiini. Asuin 
yksin vuokra-asunnossa enkä ollut parisuh-
teessa, ja mietin, että jos en nyt lähde niin en 
lähde koskaan. Olin saanut pienen perinnön, 
ja muistan äitini kehottaneen sijoittamaan 
rahat fiksusti, vaikka asuntosäästötilille tai 
auton hankintaan. Ehdotin, että jospa läh-
tisinkin vapaaehtoistyöhön. Äitini kannatti 
ideaa oitis!

Suomeen palattuani elämäni palautui yl-
lättävän nopeasti uomiinsa. Vaikka palasin 
kotiin työttömänä ja kodittomana, (enkä 
välttämättä tällaista suosittele tuleville läh-
tijöille!) olin kuukauden sisään saanut jo 

uuden päiväkotityön ja entistä ihanamman 
asunnon. Olin ehkä odottanut suurempia 
haasteita, mutta tällainen välivuosi työelä-
mästä ei näyttänyt ollenkaan hassummalta 
CV:ssä. Uuden työpaikkani esimies jopa ker-
toi lukeneensa reissussa kirjoittamaani blogia 
saatuaan vinkin edelliseltä esimieheltäni.

Oivalluksia itsestä ja uusi suunta 
elämälle

Kaiken sen lisäksi, mitä opin Nepalista maa-
na, sen ihanista ihmisistä ja mukaan tarttu-
neista muutamista ruokaresepteistä, opin 
paljon uutta itsestäni. Opin, miten kehoni 
reagoi stressaavissa tilanteissa ja että pelkään 
apinoita enemmän kuin hämähäkkejä. Opin 
myös, kuinka suuri etuoikeus on syntyä Suo-
meen ja Eurooppaan, ja miten pidin asiaa pit-
kään itsestäänselvyytenä.

Vapaaehtoisjaksolla on myös ollut ehdot-
tomasti vaikutusta myöhempiin valintoihi-
ni. Viime vuonna otin taas uuden suunnan 
elämässäni, jätin (jälleen) päiväkotityön ja 
lähdin kokopäiväisesti opiskelemaan aivan 
vieraaseen kaupunkiin ja vielä vierasta kiel-
tä. Tällä hetkellä asun Kuopiossa ja opiskelen 
kommunikaation ja viittomakielen ohjaa-
jaksi Pohjois-Savon opistolla. Koin, että va-
paaehtoistyöjaksoni jälkeen olin rohkeampi 
lähtemään, koska tiesin jo ihmissuhteideni 
kestävän etäisyyttä. Tiesin, että pystyn tutus-
tumaan uusiin ihmisiin avoimin mielin, saan 
varmasti ystäviä ja kykenen tässä iässä oppi-
maan vielä uusia kieliäkin.

Ja kun tätä nyt pysähdyin pohtimaan, niin 
kyllähän tämä oma urasuunnitelma taitaa 
suunnata vahvasti kohti koulumaailmaa.

Paula Rajala:
Nepalista tauko työelämään

“Kaiken sen lisäksi, mitä opin 
Nepalista, opin paljon uutta 

itsestäni.”

25
teema: mikä motivoi vapaaehtoistyöhön ulkomailla?



TEKSTI: SUSANNA HALME
KUVA: ANU MOLARIUKSEN KOTIALBUMI

Seitsemisen vuotta sitten 
Anu Molarius lähti Boliviaan 
laajentamaan näkökulmiaan, 
tutustumaan uuteen kulttuuriin 
ja kehittämään ammatillista 
osaamistaan. Nyt 30-vuotias Anu 
kertoo, missä määrin kokemus 
vastasi odotuksia ja miten se 
vaikutti hänen urapolkuunsa.

Anu Molarius on opiskellut kulttuurintutki-
musta yliopistossa ja yhteisöpedagogiikkaa 
ammattikorkeakoulussa. Tämäkin jo osoittaa, 
että hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluu 
monikulttuurisuus ja sosiaaliala. Anulle oli jo 
alusta asti selvää, että hän haluaisi opintojen 
aikana lähteä ulkomaille laajentamaan kult-
tuurintuntemustaan ja saamaan uusia koke-
muksia. Hän halusi Euroopan ulkopuolelle, ja 
lopulta kohdemaaksi valikoitui Bolivia.

“Kansainvälinen vapaaehtoistyö tuntui 
hyvältä ja turvalliselta vaihtoehdolta lähteä 
kauemmas, kun takana on koko ajan järjes-
tön tuki. Oli myös tärkeää, että pystyin yh-
distämään harjoittelun vapaaehtoistyöhön”, 
Anu kertoo.

Ulkomaille lähtöön liittyi myös toive it-
sensä haastamisesta ja syvälle uuteen kult-
tuuriin pääsemisestä. “Odotin, että pääsen 
tutustumaan uuteen kulttuuriin syvemmin 
ja elämään sitä kulttuuria ihan arjessa. Sitä 
kautta odotin myös uudenlaista itsenäisty-
mistä ja itsensä haastamista. Olin jo ennen 
vaparijaksoa asunut omillani ja opiskellut 
vieraassa kaupungissa, mutta uuteen maahan 

Erilaisten kulttuurien 
ymmärrystä ja 
ammatillista osaamista
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muuttaminen ja siellä eläminen tuovat taas 
ihan uudenlaista itseluottamusta.”

Anu ajatteli, että vapaaehtoistyö on myös 
oiva mahdollisuus tehdä jotain hyödyllistä 
samalla kun näkee maailmaa. Vapaaehtois-
työssä pääsee näkemään ja kokemaan monia 
asioita, joita pelkän matkustelun kautta on 
usein mahdotonta saavuttaa. Hän koki rei-
luksi, että jos jossain aikoo viettää pidemmän 
ajan, voi pelkän reissaamisen sijaan tehdä 
myös jotain hyvää paikalliselle yhteisölle. 

“Halusin myös oppia sosiaali- ja terveys-
alasta Euroopan ulkopuolella. Samalla pys-
tyin siis tekemään harjoittelun ja hyötymään 
ammatillisesti sekä olemaan hyödyllinen pai-
kalliselle yhteisölle.”

Kaikista tärkeimmäksi syyksi ja motivaat-
toriksi lähtöön Anu nimeää halun laajen-
taa omia näkökulmiaan ja ajatusmallejaan. 
Nämä odotukset ja toiveet mielessään Anu 
pakkasi laukkunsa ja suuntasi kohti Boliviaa 
ja vapaaehtoistyöseikkailuaan.

Elämää Boliviassa

Anu työskenteli vapaaehtoisena Boliviassa 
syyskuun alusta 2014 helmikuun loppuun 
2015, jonka jälkeen hän matkusteli vielä kuu-
kauden ennen paluuta Suomeen. Anu työs-
kenteli Cochabambassa paikallisessa sosiaa-
lialan järjestössä nimeltä Proyecto Horizonte, 
joka ylläpitää muun muassa lasten päiväkotia 
ja nuorisotilaa sekä järjestää esimerkiksi kou-
lunuorisotyötä ja terveyskeskus- ja psykologi-
palveluita köyhemmällä asuinalueella.

”Aloitin työskentelemällä pienten lasten 
kanssa päiväkodissa. Vähitellen kun kielitai-
toni karttui, siirryin työskentelemään aamut 
päiväkodissa ja iltapäivät nuorisotilalla”, Anu 
kertoo.

Anu oli opiskellut espanjaa lukiossa ja 

yliopistossa, ja hän halusi parantaa kielitai-
toaan vapaaehtoistyössä. Kielitaito ei kui-
tenkaan ollut pääsyy matkaan lähtemiselle. 
Hän tunnustaakin, että meni välillä sieltä, 
missä aita on matalin: hän harjoitteli espan-
jaa isäntäperheessään ja työpaikallaan, mutta 
ystäväpiiri koostui pitkälti kansainvälisistä 
kavereista ja paikallisista englannintaitoisis-
ta. Espanjantaito kehittyi selvästi, mutta Anu 
koki, että olisi voinut oppia kieltä vielä enem-
mänkin, jos olisi panostanut siihen satasella. 
Hän kuitenkin tiedosti, ettei espanjan kieli 
ollut hänen ykkösprioriteettinsa.

Entä miksi juuri Boliviaan? Anu kertoo, 
että Etelä-Amerikka oli kiinnostanut häntä 
jo pidempään. Hän pohti alueen muitakin 
maita, kuten Perua, mutta lopulta Bolivia va-
likoitui kohteeksi, sillä siellä oli eniten vapaa-
ehtoistyöpaikkoja tarjolla.

“Minulla ei juurikaan ollut odotuksia tai 
ennakko-oletuksia Boliviaa kohtaan, odotuk-
seni liittyivät enemmän vapaaehtoisuuteen ja 
projektiini kuin Boliviaan maana. Uskon sen 
olevan ihan hyvä juttu, sillä kulttuurishokki 
oli varmasti pienempi. Tarkoitan, että tot-
takai oli kulttuurishokkia ja kulttuurieroja, 
mutta se olisi varmasti ollut isompaa, jos olisi 
ollut suuremmat oletukset ja odotukset, jotka 
eivät sitten toteudukaan.”

Elämä Boliviassa sujui omalla painollaan, 
kun antoi asioiden tapahtua ajallaan. Myös 
paikallinen kulttuuri opetti tällaiseen aja-
tusmaailmaan: asiat järjestyvät, kun on nii-
den aika. Anu kertookin, että aika Boliviassa 
opetti paljon joustavuutta ja kehitti uuden-
laista asennetta.

”Isäntäperheessä asuminen oli tosi hyvä 
juttu. Siinä pääsi näkemään paikallista elä-
mää ihan läheltä ja arjesta käsin. Oli mie-
lenkiintoista päästä esimerkiksi viettämään 
paikallista joulua ja osallistumaan erilaisiin 
juhliin. Voin sanoa, että odotukseni näkökul-

”Jos jossain aikoo viettää 
pidemmän ajan, voi pelkän 
reissaamisen sijaan tehdä 

myös jotain hyvää paikalliselle 
yhteisölle.”

“Ulkomaille lähtöön liittyi myös 
toive itsensä haastamisesta 
ja syvälle uuteen kulttuuriin 

pääsemisestä.”
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man laajentamisesta, uusista ajatusmalleista 
ja kulttuuriin tutustumisesta kyllä toteutui-
vat hienosti.”

Hyötyä työuralle ja 
osaamista järjestötyöhön

Palattuaan Boliviasta Suomeen Anu suoritti 
opintonsa loppuun. Vapaaehtoisjakso vahvis-
ti entisestään hänen suuntautumistaan muun 
muassa monikulttuurisuuteen ja kansainvä-
liseen kasvatukseen; gradunsakin hän teki 
vapaaehtoistoimintaan liittyen. Lisäksi hän 
on työskennellyt monikulttuurisilla leireillä 
ja tehnyt Suomessa harjoitteluja ja vapaaeh-
toistöitä järjestöissä globaalin oikeudenmu-
kaisuuden teemoihin liittyen.

“Koen, että vapaaehtoisjakso vahvisti enti-
sestään kansalaisaktiivisuuttani ja kansain-
välistä suuntautumistani. Lisäksi kehitin Bo-
liviassa paljon esimerkiksi soveltamiskykyäni 
ja opin sietämään epävarmuutta. Ne ovat tai-
toja, joista on tosi paljon hyötyä.”

Bolivian kokemus toi myös Anun toiveiden 
mukaisesti uudenlaista itsensä haastamista ja 
sitä kautta rohkeutta ja itseluottamusta. Hyvä 
osoitus tästä on se, että myöhemmin opin-
noissaan Anu kävi vaihdossa Ruotsissa – naa-
purimaassa opiskelu tuntui todella helpolta, 
kun takana oli jo kokemus niinkin kaukaa 
kuin Latinalaisesta Amerikasta.

Ensimmäinen pidempiaikainen työpaik-
kakin oli jatkumoa vapaaehtoisuusteeman 
ympärillä, sillä Anu toimi järjestössä vapaa-
ehtoistoiminnan koordinaattorina. Tällä het-
kellä Anu työskentelee sosiaali- ja terveysalan 
järjestössä, jossa työtehtäviin kuuluu pääasi-
assa viestintää ja varainhankintaa sekä muun 
muassa tapahtumien järjestämistä.

“Vapaaehtoisjakso on vaikuttanut positiivi-
sesti uramahdollisuuksiin ja tuonut hyötyä ja 
osaamista työhön. Sosiaalialalla työskennel-
lessä on hyödyllistä, että on kokemusta alasta 
muualtakin kuin vain kotimaasta. Hyötyä on 
myös  kokemuksesta erilaisessa kulttuurissa 
ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.”

”EDES HIEMAN AVUKSI, EHKÄ ILOKSIKIN”

Anu Molarius tutki pro gradussaan (2017) Maailmanvaihdon vapaaehtoisten kokemuksia 
kansainvälisessä vapaaehtoistyössä. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka merkittäväksi 
tai hyödylliseksi osallistujat kokivat vapaaehtoistyönsä.

Motivaatio- ja valtasuhdeteorioita soveltava analyysi osoitti, että vapaaehtoistyö vastasi 
suurimmaksi osaksi vapaaehtoisten odotuksia. Vapaaehtoiset kokivat olevansa hyödyksi 
työyhteisöissään ja heidän motiivinsa täyttyivät. Tärkeiksi seikoiksi nousivat osaamisen 
jakaminen ja kulttuurien välinen oppiminen. Lisäksi vapaaehtoiset kokivat vapaaehtoistyöllä 
olevan laajempia, pitkäkestoisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tutustu Anun graduun Itä-Suomen 
yliopiston eRepo-palvelussa osoitteessa 
erepo.uef.fi tai QR-koodin kautta:
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Vapaaehtoisia tuetaan 
Lehtimäen opistossa 
kertoen ja kysellen

TEKSTI: MINNA RÄISÄNEN
KUVA: AIRE HONKOLA

Mikä motivoi työpaikkoja vastaanottamaan vapaaehtoistyöntekijöitä? 
Entä miten niissä tuetaan vapaaehtoisten motivaatiota? Mentor Aire 
Honkola jakaa kokemuksia Lehtimäen opistosta.

joita vapaaehtoiset aluksi avustavat, puhuvat 
englantia ja ehtivät neuvoa vapaaehtoisia. 
Yleensä kevätlukukaudella on huomattavasti 
helpompaa laatia työjärjestys, koska tuolloin 
vapaaehtoiset ovat jo tutustuneet talon työ-
kulttuuriin ja rohkaistuneet käyttämään vä-
hän suomea. Siltoja rakentuu ja ennakkoluu-

Kuutisenkymmentä kilometriä Seinäjoel-
ta itään. Siellä sijaitsee erityiskansanopisto 
Lehtimäen opisto. Oppilaitoksessa on paik-
koja seitsemällekymmenelle erityistä tukea 
ja ohjausta tarvitsevalle opiskelijalle sekä yli 
sata lyhytkurssia vammaisille henkilöille ja 
heidän perheilleen. Mukaan opiston arkeen 
ja juhlaan on jo vuosikymmeniä saapunut 
Maailmanvaihdon kautta nuoria vapaaeh-
toistyöntekijöitä ulkomailta. Nykyisin nuoret 
tulevat opistoon vapaaehtoistyöhön Euroo-
pan solidaarisuusjoukkoihin. 

“Suurin syy, miksi vastaanotamme vapaa-
ehtoisia, on opiskelijoidemme ilo tavata nuo-
ria eri maista, harjoitella englantia ja opettaa 
vapaaehtoisille suomea. Lisäksi meitä ovat 
motivoineet onnistumiset vapaaehtoisten 
valinnassa, apukädet jokapäiväisessä toimin-
nassa ja mahdollisuus tiedostaa yhä parem-
min monikulttuurisuuden rikkautta”, kertoo 
Lehtimäen opiston ryhmänohjaaja Aire Hon-
kola. Hän on mentoroinut Lehtimäellä Maail-
manvaihdon vapaaehtoisia jo lukuisia vuosia.

Honkola pohtii, että toisinaan työyhteisös-
sä joku saattaa aluksi ujostella työskentelyä 
vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi siksi, että 
yhteinen kieli puuttuu. “Pyrimme suunnitte-
lemaan vapaaehtoisten työjärjestykset niin, 
että he tuntevat itsensä tervetulleiksi ja odo-
tetuiksi. Kun vapaaehtoisjaksot syksyn alussa 
alkavat, huolehdimme, että ne työntekijät, 

Lehtimäen opistossa vapaaehtoistyöntekijät mm. 
avustavat opiston talleilla. Kuvassa mentor Aire 

Honkola ja opiston Sessa-poni.
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loja murtuu, kun aikaa kuluu ja vapaaehtoiset 
opiskelevat suomea.”

Vapaaehtoisten tehtävänä on olla vuorovai-
kutuksessa opiskelijoiden kanssa niin heidän 
oppitunneillaan kuin vapaa-ajallaan. He tuke-
vat opiskelijoita arjen askareissa, minkä ohella 
he auttavat keittiötyössä ja talleilla. Jotta teh-
tävät tuntuvat vapaaehtoisista mielekkäiltä, 
Honkolasta on tärkeää kuvata totuudenmu-
kaisesti avoimia vapaaehtoistyöpaikkoja sekä 
haastatella hakijoita videoyhteyksin. 

“Näin selkeytyy moni asia puolin ja toisin, 
mukaan lukien vapaaehtoisen motivaatio. 
Meillä huomioidaan vapaaehtoisten työjärjes-
tyksessä kolme asiaa: avun tarve, jakson luku-
järjestys ja vapaaehtoisten toiveet. Mielestäni 
on tosi tärkeää ottaa vapaaehtoiset mukaan 
suunnittelemaan työjärjestystä, koska hehän 
tulevat meitä auttamaan vapaaehtoisesti.”

Yhteistyön kuluessa Honkola pyrkii var-
mistamaan, etteivät vapaaehtoiset tunne jää-
vänsä yksin. ”Mentorin täytyy olla olemassa 
vapaaehtoisia varten. Ei pelkästään heitä var-
ten, mutta tarvittaessa tukemassa, kulttuu-
ritulkkina puolin ja toisin sekä aidosti läsnä. 
Mentorin lisäksi olisi hyvä olla yksi tai kaksi 
luottohenkilöä, joilta voi saada tukea tai tietoa. 
Lisäksi mielestäni on tärkeää, että mentoria on 
helppoa lähestyä ja että häneen saa tarvittaessa 
ottaa yhteyttä myös työajan ulkopuolella, vaik-

kei mentor toki voi olla jatkuvasti saatavilla.”
Millaisia haasteita liittyy kansainvälis-

ten vapaaehtoisten motivaation tukemiseen? 
“Kuten muidenkin työyhteisön jäsenten koh-
dalla, myös vapaaehtoisten kanssa paljon 
riippuu henkilökemiasta. Toisinaan tarvi-
taan paljon kärsivällisyyttä ja joustavuutta. 
Auttaa, jos perustelee toimintatapoja. On 
myös yhtä tärkeää kysellä kuin kertoa. Kaik-
kea ei voi kukaan tietää, joten on rohkaistava 
ihmisiä kommunikoimaan. Usein motivaa-
tion puute johtuu väärinymmärryksestä tai 
tietämättömyydestä.” 

“Siitä, miten kansainvälisissä vapaaehtois-
ohjelmissa laajemmin voitaisiin tukea parem-
min vapaaehtoisten motivaatiota, Honkolalla 
on monia ajatuksia. ”Vapaaehtoisia tulee 
muistuttaa joustavuuden tärkeydestä, koska 
kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan 
ja yllättäviä tilanteita voi sattua. Esimerkiksi 
tänä vuonna loppui ainut päivittäinen bussi-
yhteys lähistöltämme Seinäjoelle. Vapaaeh-
toistyöntekijöiden toiveet tulee huomioida, 
minkä ohella on tärkeää, että vapaaehtoiset 
pääsevät tapaamaan toinen toisiaan ja että 
työpaikat tekevät keskenään yhteistyötä.” 
Lisäksi Honkolasta tulisi panostaa erityises-
ti siihen, että vapaaehtoisten on mahdollista 
opiskella paikallista kieltä ja seurata kielitai-
tonsa karttumista heitä motivoivin tavoin.

HYMY JA MENTORIN TUKI MOTIVOIVAT VAPAAEHTOISIA

Millaiset asiat motivoivat vapaaehtoista työpaikalla vuoden kuluessa? Tätä pohtivat Lehtimäen va- 
paaehtoistyöntekijät sekä muut Maailmanvaihdon kautta vapaaehtoistyöhön Suomeen saapuneet 
nuoret loppuarviointitapaamisessaan viime keväänä. Ajatuksena oli oppia lisää itsestä sekä saada 
takataskuun näkökulmia siihen, millaisista asioista motivaatio työyhteisöissä ylipäätään rakentuu.

Siinä missä yhtä vapaaehtoista oli motivoinut tehtävien moninaisuus, toista oli kannustanut se, että 
oma vuorovaikutus vapaaehtoistyöpaikan asiakkaiden kanssa kehittyi. Arjen aherrukseen iloa olivat 
tuoneet myös mm. mentorin tuki, yhteistyö toisten vapaaehtoisten kanssa sekä palaute kollegoilta. 
Motivoivaa oli ollut myös saada joltakulta hymy rohkaistuttuaan puhumaan tai ymmärrettyään 
hieman suomea. Itse vapaaehtoiset olivat mm. yrittäneet olla uteliaita uusia tehtäviäin kohtaan. 
Fyysisessä työympäristössä lisäintoa vapaaehtoispuuhiin ovat antaneet esimerkiksi kukkapellot, 
ympäröivä luonto ja hyvä ruoka.
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Uudella stipendirahastolla 
kohti tasa-arvoisempaa 
vapaaehtoistyökenttää

Maailmanvaihto lähettää vuosittain maa-
ilmalle 20–40 vapaaehtoista, joista useimmat 
ovat 18–30-vuotiaita nuoria aikuisia. Vas-
taavasti Maailmanvaihto myös vastaanottaa 
nuoria vapaaehtoisia maailman eri kolkista 
vuositasolla suurin piirtein 30–40 henkilöä. 
Suuri osa näistä vapaaehtoisvaihdoista ta-
pahtuu kansainvälisen ICYE-verkoston kaut-
ta, jossa Maailmanvaihdon vapaaehtoiset 
osallistuvat pääosin ICYE-vapaaehtoistyö-
ohjelmaan, mutta myös Euroopan solidaari-
suusjoukkoihin.

Vuonna 2021 kansainväliseen Interna-
tional Cultural Youth Exchange (ICYE) -fe-
deraatioon kuuluu 39 järjestöä, jotka kaikki 
edustavat ICYE:tä omissa maissaan. ICYE-
verkosto pyrkii edistämään kulttuurien vä-
listä ymmärrystä, tasa-arvoisten mahdolli-
suuksien toteutumista, suvaitsevaisuutta ja 
rauhaa järjestämällä ohjelmaan osallistuville 
nuorille aikuisille haastavia oppimiskoke-
muksia itselleen vieraassa maassa. Toinen 
tärkeä tavoite on edistää ohjelmaan osallis-
tuvien henkilökohtaista kasvua tarjoamalla 
mahdollisuus osallistua kansainvälisiin va-
paaehtoistyöohjelmiin. 

Vuosittain noin 700 henkilöä suorittaa 
vapaaehtoisvaihtonsa ICYE-verkoston sisäl-
lä. Suurin osa näistä vapaaehtoisvaihdoista 

TEKSTI JA KUVAKAAPPAUKSET: MIA-ELINA AINTILA

Kansainvälinen ICYE-verkosto tasoittaa tietä 
perustamalla South-to-South-stipendirahaston 
globaalin etelän maiden välisille vapaaehtoisvaihdoille.

tapahtuu pohjoisen ja eteläisen pallonpuo-
liskon maiden välillä. Vapaaehtoisvaihdon 
kuluja katetaan osin osallistujien maksamilla 
osallistumismaksuilla. Jos vaihto on vasta-
vuoroista, vapaaehtoisen osallistumismaksu 
käytetään lähinnä tämän lähtömaassa, sin-
ne saapuvan vapaaehtoisen ohjelmakului-
hin. Muutoin osallistumismaksulla katetaan 

SANASTOA

global north - suom. ‘globaali pohjoinen’.

global south - suom. ‘globaali etelä’

Globaalin pohjoisen ja globaalin 
etelän käsitteillä pyritään vastaamaan 
tarpeeseen kuvata ajankuvaan sopivasti 
globaalilla tasolla vallitsevia historiallisia 
ja yhteiskunnallisia maantieteelliseen 
sijaintiin yhdistettävissä olevia eroja. 

Lue lisää: 
https://fingo.fi/ajankohtaista/yleinen-fi/
kehitysmaat-kehittyvat-maat-kolmas-
maailma-globaali-etela-miten-puhua-
maailman-enemmistosta
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ICYE piti elokuussa ICYE-järjestöille 
etätiedotustilaisuuden rahaston 
julkaisusta.

etenkin lähtevän vapaaehtoisen kuluja koh-
demaassa. Vapaaehtoisjaksoja rahoitetaan 
toisinaan myös EU:n hankerahoituksella.

ICYE-federaatiossa vapaaehtoisvaihtoa 
globaalin etelän sisällä on ollut vähän. Esi-
merkiksi vuosien 2015–2018 välillä 2778 
vapaaehtoisvaihdosta vain alle prosentti (21 
vaihtoa) tapahtui kahden globaalin etelän 
maan välillä. Suurimmat syyt nähdään fede-
raatiossa rakenteellisina: globaalin etelän oh-
jelmatarjonnassa ei ole yhtäkään rahallisesti 
tuettua ohjelmaa (kun taas esim. vuonna 
2015 saksalaisista vapaaehtoisista 91 prosent-
tia osallistui valtion tukemaan vapaaehtois-
ohjelmaan), matkustus- ja viisumikulut ovat 
usein globaalin etelän maiden osallistujille 
suhteessa kalliimpia ja lentoreititkin kulke-
vat useamman mutkan kautta.

ICYE-federaatio pyrkii vahvistamaan 
vapaaehtoisvaihtoa etelän maiden välillä. 

ICYE on viime vuosina tukenut vaihtoa talo-
udellisesti ja tänä vuonna se aloitti globaalin 
etelän maiden nuorisolle suunnatun stipen-
dirahaston nimeltä “ICYE South-to-South 
Scholarship Fund”, johon kuka tahansa voi 
lahjoittaa. Pyysimme kahta South-to-South 
Scholarship Fund -työryhmän jäsentä kerto-
maan rahastosta sekä sen taustoista.

Courtney Kelner työskentelee ICYE:n kan-
sainvälisessä toimistossa Berliinissä ja esittelee 
samalla kansainvälisen verkoston toimintaa 
keskustoimiston näkökulmasta. Mercie Ku-
basu edustaa puolestaan Kenian ICYE-toimis-
toa ja samalla globaalin etelän näkökulmaa. 
Molemmat ovat olleet tärkeässä roolissa edis-
tämässä tukirahaston kehitystä. (Merciestä ja 
ICYE Kenyasta enemmän sivulla 17.)
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Keitä olette? Mitkä ovat työnne 
palkitsevimmat ja haastavimmat puolet?

Courtney: Aloitin työt kansainvälisen 
ICYE:n toimistossa Berliinissä vuoden 2021 
alussa. Olen aiemmin työskennellyt vapaa-
ehtoissektorilla ympäristönsuojelun parissa. 
Vapaaehtoishistoriani alkoi 15 vuotta sit-
ten Kirgisiassa Yhdysvaltojen Peace Corps 
-joukkojen parissa. Lempiteemani töissä on 
ehdottomasti South-to-South-rahasto, ja 
haastavinta näin korona-aikaan on ollut kas-
vokkaisten kohtaamisten puute.

Mercie: Olen ollut töissä ICYE Kenian Nai-
robin toimistossa vuodesta 2016 lähtien. 
Opiskelin kansainvälistä liiketaloutta ja olen 
näiden viiden vuoden aikana oppinut paljon 
kansainvälisen vapaaehtoistyön maailmas-
ta. Kolmen kuukauden työvaihto Saksan 
ICYE:n toimistoon (ICJA) antoi minulle vä-
hän vastaavaa kokemusta kuin mitä vapaa-
ehtoisemme käyvät läpi ja lisäsi ymmärrystä 
kansainvälisen vapaaehtoistyöverkoston ra-
kenteellisista haasteista.

Miten kansainvälinen ICYE-verkosto 
toimii? Minkälaiset päätöksenteko- ja 
toimeenpanoelimet federaatiolla on?

Courtney: ICYE on rakenteeltaan federaa-
tio, jonka kansalliset järjestöt ovat itsenäisiä. 
Samalla kuitenkin kukin järjestö on riippu-
vainen yhteistyökumppaneistaan. Tällainen 
rakenne vaatii sen, että kumppanit luotta-
vat toisiinsa. Jaetut arvot, yhdessä laaditut 
sopimukset ja toimintaperiaatteet auttavat 
rakentamaan ja säilyttämään luottamusta 
organisaatioiden välillä. Luotamme paljon 
verkoston sisäiseen solidaarisuuteen. Isoista 
linjoista ja toiminnan suunnasta päätetään 
joka toinen vuosi järjestettävässä yleiskoko-
uksessa, johon osallistuu edustajia jokaises-
ta kansallisesta järjestöstä. Yleiskokouksen 
päätösten toimeenpanemisesta vastaa ICYE:n 
johtokunta, joka koostuu kansallisten jär-
jestöjen edustajista. Johtokunta valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja kokoontuu 

kahdesti vuodessa. ICYE:n kansainvälinen 
toimisto Berliinissä vastaa käytännön tasolla 
vapaaehtoistyöohjelman ja yhteistyöverkos-
tojen kehittämisestä. Toiminnan kannalta on 
tärkeää, että ihmiset ovat mukana luomassa 
sääntöjä, joiden mukaan toimitaan, jotta he 
myös itse uskovat yhteisiin toimintaperiaat-
teisiin. ICYE:n päätöksentekotavat ovat siis 
hyvin horisontaalisia. Siinä on etunsa, mutta 
kääntöpuolena voi olla päätöksenteon hitaus. 
Erilaisten työryhmien kohdalla, kuten tämän 
rahaston ympärille perustettu, kokoontumis-
tahti voi olla paljon nopeampikin, tarpeen 
mukaan.

Mercie: Tykkään verrata kansainvälisen 
toimiston roolia selkärankaan. Kansalli-
set järjestöt toimivat kuin kehon raajat ja 
kansainvälinen toimisto varmistaa raajojen 
toimintakyvyn. On totta, että ICYE:n hal-
lintotapa vie oman aikansa, mutta arvostan 
sen demokraattisuutta. On myös tärkeää, että 
jäsenjärjestöjen edustajat valitsevat itse olla 
mukana kehittämässä federaatiota ja tähän 
ICYE antaa hyvin tilaa. Kukin yksilö kuiten-
kin tuo oman näkemyksensä toimintatapojen 
kehittämiseen. Monikulttuurisessa yhteis-
työverkostossa toimiminen opettaa myös 
tietynlaista kulttuurista nöyryyttä (engl. ‘cul-
tural humility’), joka on arvokas taito kan-
sainvälisessä yhteistyössä.

Miten South-to-South -stipendirahasto 
sai alkunsa?

Courtney: ICYE-verkostossa on kiinnitetty 
huomiota globaalin etelän maiden välisten 
vapaaehtoistyövaihtojen suhteelliseen vä-
hyyteen jo viimeisen vuosikymmenen ajan. 
Voidaan puhua suoranaisesta kuilusta, joka 
vallitsee globaalin etelän maiden välisten 
vaihtojen määrässä suhteessa muidentyyp-
pisten vapaaehtoisvaihtojen määrään. Mo-
net ongelman juurisyistä ovat rakenteellisia, 
haasteellisista lentoreiteistä ja kalliista mat-
kustuskuluista alkaen, mutta paljon olisi teh-
tävää myös asenteiden muuttamiseksi. Nyky-
ään ollaan tietoisempia ja kiinnostuneempia 
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MITEN SOUTH-TO-SOUTH-STIPENDIRAHASTOON VOI LAHJOITTAA?

Lue lisää ICYE:n sivulta: https://www.icye.org/icye-south-to-south-scholarship-fund
tai suunnista suoraan lahjoittamaan osoitteeseen: https://www.betterplace.org/en/
projects/92588-equitablevolunteering-donate-for-life-changing-intercultural-learning 

MIHIN RAHA MENEE?

ICYE:n tavallisiin ohjelmakuluihin, kuten vakuutuksiin, matkakuluihin, valmennuksiin ja 
kielikursseihin. Vahvistat samalla ICYE:n vapaaehtoisverkostoa ja tuet globaalin etelän 
maiden osallisuutta kansainvälisen vapaaehtoistyön verkostossa.

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eri puo-
lista ja ICYE:kin haluaa tehdä tässä osansa. 
Totesimme, että yksi konkreettisimmista asi-
oista, joihin voimme vaikuttaa, on omat tuki-
järjestelmämme. South-to-South Scholarship 
Fund yrittää paikata taloudellista kuilua, joka 
vallitsee globaalin etelän ja globaalin pohjoi-
sen maiden nuorten välillä. Meillä on myös 
varmasti osamme tehtävänä uuskolonialistis-
ten rakenteiden esille tuomisessa ja yritämme 
tehdä voitavamme sen eteen, ettemme osal-
tamme vahvistaisi näitä rakenteita.

Mercie: Courtney kertoi hankkeen taustasta 
hyvin. Olen itse työni kautta saanut todistaa, 
että meillä on työsarkaa paikallisten nuorten 
asenteiden muuttamisessa vapaaehtoistyö-
myönteisiksi muutenkin kuin etelästä pohjoi-
seen suuntautuneena. Tuetut globaalin etelän 
maiden väliset vapaaehtoisvaihdot toisivat 
nuorille enemmän houkuttelevuutta lähteä 
toisiin globaalin etelän maihin. Globaalista 
pohjoisesta haetaan vapaaehtoistyökokemuk-
sen rinnalle usein muitakin mahdollisuuksia 
elämässä. Kun globaali etelä vapaaehtoistyö-
kohteena nousee houkuttelevuudessa, myös 
kulttuurivaihto ja kokemukset monipuolis-
tuvat. Toivon, että yhtenä seurauksena glo-
baalin etelän maista lähteneet, vapaaehtois-
kokemuksestaan rikkaammat nuoret olisivat 
halukkaita palaamaan ja ns. aivovuotoefekti 
saataisiin loppumaan. 

Minkälaisia toiveita teillä on South-to-
South -stipendirahaston vaikutuksista?

Mercie: Rahaston yhteydessä lanseerattiin 
häshtägi #EquitableVolunteering (vapaamuo-
toisesti suomeksi ‘yhdenvertainen vapaa-
ehtoisuus’). Yksi toiveistani on, että ICYE-
verkoston globaalin etelän paikallistoimistot 
eivät olisi enää niin vahvasti riippuvaisia glo-
baalista pohjoisesta saapuvista vapaaehtoisis-
ta ja heidän maksamistaan ohjelmamaksuis-
ta. Kansainvälinen vapaaehtoistyö on upea 
mahdollisuus kerätä ammatillisesti hyödylli-
siä taitoja ja matkan varrella tapahtuu usein 
paljon henkilökohtaista kasvua. Toivon, että 
rahaston avulla useammalle nuorelle glo-
baalin etelän maista tarjoutuu mahdollisuus 
osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyö-
hön, ja että ICYE saa enemmän arvostusta 
keskeisenä tekijänä kansainvälisen ja etenkin 
tasa-arvoisen vapaaehtoistyön kentällä.

Courtney: Toivon, että jatkossa saamme 
yhä monipuolisempaa osallistujajoukkoa 
– ettei tarvitsisi olla varakkaasta perheestä 
saadakseen kansainvälisen vapaaehtoistyö-
kokemuksen. Yleisemmällä tasolla olisi myös 
mahtavaa nähdä ICYE:n paikallistoimistojen 
saavan yhä paikallisempiin konteksteihin si-
dottua rahoitusta ja etteivät ne olisi niin riip-
puvaisia eurooppalaisesta rahoituksesta.
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tulevat tapahtumat

to | thu

tulevat tapahtumat /
upcoming events

zoom

Maailmanvaihdon etäkielikahvila joka toinen torstai 16.12. saakka 
Maailmanvaihto’s Online Language Café every other Thursday until 16th Dec

20.10. Maailmanvaihdon infoilta vapaaehtoistyöstä ulkomailla
Maailmanvaihto’s info evening on volunteering abroad

23.–24.11.
helsinki

Maailmanvaihto Studia-messuilla, ti klo 9–17 ja ke klo 9–16 
Maailmanvaihto at Studia fair, Tue at 9–17, and Wed at 9–16
Helsingin Messukeskus  |  Helsinki Expo and Convention Centre

Ensimmäinen haku elo–syyskuussa 2022 alkavaan ICYE-vapaaehtoistyöhön 
Euroopan ulkopuolelle päättyy 
The first application deadline for ICYE volunteering outside Europe starting in 
August–September 2022

zoom

31.10.

26.10.
zoom

Maailmanvaihdon syyskokous klo 17.15 alkaen 
The autumn meeting of Maailmanvaihto at 17.15
(Tarvittaessa osall. mahd. Maailmanvaihdon toimistolla  |  
 If needed, one can participate at the office of Maailmanvaihto)

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

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

28.–29.1. Maailmanvaihto Educa-messuilla, pe klo 10–19 ja la klo 9–18
Maailmanvaihto at Educa fair, Fri at 10–19, and Sat at  9–18 
Helsingin Messukeskus  |  Helsinki Expo and Convention Centrehelsinki

Toinen haku elo–syyskuussa 2022 alkavaan ICYE-vapaaehtoistyöhön 
Euroopan ulkopuolelle päättyy 
The second application deadline for ICYE volunteering outside Europe starting in 
August–September 2022

31.1.

30.10. Koulutus vapaaehtoistyöhön ulkomaille hakevien haastattelijaksi klo 10–15
Training to become an interviewer of those who apply for volunteering abroad at 10–15

zoom

12.2. Valintahaastattelupäivä ICYE-vapaaehtoistyöhön toisessa haussa hakeneille
Selection interview day for those who applied for ICYE volunteering in the second 
deadline *

* Paikka päätetään myöhemmin
   Location will be decided later

20.11. Valintahaastattelupäivä ICYE-vapaaehtoistyöhön ensimmäisessä haussa hakeneille
Selection interview day for those who applied for ICYE volunteering in the first 
application deadlinezoom
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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!
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