
TEE
MA  |  TH

EME

maailmanvaihto ry:n  jäsenlehti nro 2/2022

volunteers’ voices

Kestävä
vapaaehtoistyö

Sustainable
volunteering

decolonial perspectives
to volunteering
p. 22

saavutettavuus
on olennainen osa
vapaaehtoistyötä
s. 25

luontosuhteen tarkastelua
costa ricassa

s. 28

kutsu maailmanvaihdon syyskokoukseen
invitation to maailmanvaihto’s
autumn meeting
s. 6



VASTAAVAT TOIMITTAJAT / 
EDITORS-IN-CHIEF
Roosa Kontiokari
 
TOIMITTAJAT / 
EDITORS
Minna Räisänen
 
KIRJOITTAJAT / 
WRITERS
Laura Rudzevičiūtė
Susanna Halme
 

GRAFIIKKA / GRAPHICS
Matti Järvinen 
Roosa Kontiokari
Emma Niemi
 

TAITTO / LAYOUT
Emma Niemi

PAINATUS / PRINT
Picaset Oy 
 

OTA YHTEYTTÄ / CONTACT
maailmanvaihtoalehti
@maailmanvaihto.fi

ISSN-2342-2629  
(painettu julkaisu) 

ISSN-2342-2637 
(verkkojulkaisu)

tässä lehdessä  /  
   in this magazine

and I took this picture during a trip some of us volunteers organized to 
Suomenlinna. I remember this day very fondly since it was nice to discover 
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KANNEN KUVA / COVER PHOTO 

Kannen kuvan ottanut Carlos kertoo: “Olen Carlos Agustin Macías Mendoza 
ja otin tämän kuvan muiden vapaaehtoisten kanssa tekemällä reissullani 
Suomenlinnaan. Muistelen päivää lämmöllä, sillä oli mahtavaa päästä 
nauttimaan Suomen luonnon kauneudesta sellaisten ihmisten kanssa, jotka 
ovat samassa tilanteessa kuin minä.”

The photographer Carlos tells: “My name is Carlos Agustin Macías Mendoza 
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finland
Volunteering may 
lead to unexpected 
discoveries, such as 
finding a new passion 
– Laura Rudzevičiūtė 
shares her experience
on pages 19–21.

costa rica
Vapaaehtoistyö 
petolintuprojektissa 
toi uusia ulottuvuuksia 
Miira Arellin käsitykseen 
ihmisen ja luonnon 
välisestä suhteesta. Lue 
haastattelu sivuilta 28–30.

kenia
Suomesta Keniaan 
vapaaehtoistyöhön lähtenyt 
Hertta Tamminen ja 
päinvastaiseen suuntaan 
matkannut Grace Omillo 
kertovat avartavista 
kokemuksistaan sivuilla 13–16.

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.
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vastuullinen ja kestävä vapaaehtoistyö 
perustuu oppimiseen, ei opettamiseen
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K ansainvälisen vapaaehtoistyön kehitys- ja koordinaattorijärjestö CCIVS:n mukaan 
kansainvälisen vapaaehtoistyön tärkeimpiä tehtäviä ovat sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden edistämiseen ja kaikenlaisen sorron ja hyväksikäytön vastustaminen. 

CCIVS:n sanoittamat tavoitteet ovat tärkeitä, sillä kansainvälisen vapaaehtoistyönkenttä ei 
ole vapaa valta-asetelmista ja hierarkioista, jotka ilmentävät laajemmalti maailmanlaajuisia 
epätasa-arvoisia asetelmia niin eri maanosien kuin eri maiden välillä.

Kansainvälisen vapaaehtoistyön kentältä mieleeni nousevat ongelmalliset valkoi-
sen pelastajuuden ja vapaaehtoisturismin ilmiöt, jotka ilmentävät ja samalla ylläpitä-
vät ummehtuneita ja vanhanaikaisia valtakäsityksiä, jotka asettavat vastakkain valkoi-
set ”auttajat” ja muut ”autettavat”.

Ummehtuneista epätasa-arvoistavista rakenteista ja toimintatavoista olisi hyvä 
päästä eroon. Sen sijaan, että heittäisimme nämä auttamatta vanhentuneet siirtomaa-
aikaiset käsitykset suoraan romukoppaan ja jatkaisimme eteenpäin, on olennaista py-
sähtyä hetkeksi katsomaan menneisyyttä silmiin. On olennaista pohtia mistä, miksi ja 
miten kansainvälisen vapaaehtoistyön tasa-arvo-ongelmat ja toiseuttavat kuvastot eri 
maanosista ja maista ovat historian saatossa syntyneet. 

International Cultural Youth Exchange (ICYE) -verkostossa pyritään aktiivisesti näi-
den ongelmien tunnistamiseen ja tarkasteluun. ICYE-federaation kansainvälisen toi-
misto, Itävallan ja Argentiinan ICYE-järjestö sekä Maailmanvaihto yhdessä CCIVS:n 
kanssa ottavat osaa EU-rahoitteiseen Erasmus+ KA2 - yhteistyöhankkeeseen nimeltä 
”Decolonization of International Volunteering”. Siinä on tarkoituksena tänä ja kahtena 
tulevana vuotena pohtia ja purkaa epätasa-arvoisia asetelmia kansainvälisen vapaaeh-
toistyön kentällä. Muut pääasialliset osallistujaorganisaatiot ovat kansainvälisen vapaa-
ehtoistyön toimijoita Belgiasta, Italiasta, Nepalista, Ranskasta ja Zimbabwesta.

Dekolonisaatioprojekti on oiva tilaisuus pohtia syvällisemmin motiiveja kansain-
välisen vapaaehtoistyön tekemiselle. Menemmekö toiselle puolelle maailmaa ”autta-
maan ja opettamaan” vai ”tekemään yhdessä ja oppimaan”? Ensimmäinen korostaa 
valta-asetelmia ja hierarkioita, kun taas toinen korostaa kumppanuutta ja yhdessä 
tekemistä. Jos pohdit vapaaehtoistyöjaksolle lähtemistä, voit pohtia omia motiiveja 
tämän esimerkkiparin kautta. Kansainvälisen vapaaehtoistyön kautta on mahdollis-
ta luoda elämänmittaisia kumppanuuksia sekä havaita, miten me ihmiset olemme 
lopulta enemmän samanlaisia kuin erilaisia – todellisuudessa historia on kohdellut 
ihmisiä eri puolilla maailmaa eri tavalla. Onneksi meillä on mahdollisuus ottaa tule-
vaisuuden ohjakset käsiimme ja tehdä asioita yhdessä paremmin.

Siiri Sandberg
Hallituksen jäsen



Responsible and sustainable 
volunteering should be based on 

learning, not teaching
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CCIVS, an international non-governmental organization for development 
and coordination of international voluntary service, gives international vol-
unteering two main objectives: promotion of social justice and reduction 

of oppression and exploitation. CCIVS’s wording is important, as the field of inter-
national volunteering is not free from the power imbalances and hierarchies of the 
world that surrounds it.

White saviorism and voluntourism are two examples of phenomena that promote 
inequality in the field of international volunteering and uphold the stale and outdated 
worldview that posits white “saviors” and the other “victims” against each other.

Volunteering based on such a worldview does not challenge global inequalities, 
and thus, we should get rid of that structure. However, instead of hastily throwing 
these worldviews away, we should pause for a moment and look our past in the eye. 
It is extremely important to analyze where, why, and how these structures and stand-
ards of activities stem from.

International Cultural Youth Exchange (ICYE) Federation is actively seeking to 
recognize these problems. For instance, ICYE Federation’s International office to-
gether with Finnish, Austrian and Argentinian national offices and CCIVS is taking 
part in an Erasmus + KA2 project called “Decolonization of International Volunteer-
ing”, which is funded by the European Union. The aim of the decolonization project 
precisely is to take a close look at the colonial history of international volunteering. 
The project also has other collaborating organizations from Belgium, Italy, France, 
Nepal, and Zimbabwe. 

Decolonization project is a great chance to think and scrutinize our motives for in-
ternational volunteering. Are we going to the other side of the world 
to help and teach, or to learn and collaborate? If you 
are considering international volunteering, it is not a 
bad idea to think about your own motives through 
these two examples. Despite its problems, interna-
tional volunteering can, by no means, be a great 
tool for learning, understanding, and creating 
flourishing life-long relationships. It is up to us 
to do better, together.

Siiri Sandberg
Board member
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Olet lämpimimmin tervetullut syyskokoukseen päättämään, mihin Maailmanvaihto suuntaa tulevana 
vuonna. Syyskokouksessa päätämme toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitsemme uudet 
hallituksen jäsenet. Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamaan Maailmanvaihdossa ja saamaan arvokasta 
kokemusta kansalaisjärjestötoiminnasta, asetu ehdolle hallitukseen. Pääsihteeri antaa mielellään lisätie-
toja hallituksen jäsenen tehtävistä ja vastuista (maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi tai 050 452 5660).

Aika: Tiistaina 8.11. klo 17:15

Paikka: Maailmanvaihdon toimisto, Oikokatu 3, Helsinki

Asiat:
• Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
• Talousarvio vuodelle 2023
• Hallituksen ja puheenjohtajan vaali
• Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta
• Jäsenmaksut vuodelle 2023
• Tehdään seuraavat sääntömuutokset:

1) Muutetaan kohta tarkoitus- ja toiminta seuraavasti: 
Yhdistyksen tarkoituksena on kansainvälisyyskasvatuksen, nuorisovaihdon sekä vapaaeh-
toistyön avulla edistää yhdenvertaisuuden,rauhan, globaalin vastuun, kulttuurien välisen 
ymmärryksen ja aktiivisen kansalaisuuden lisääntymistä maailmassa sekä tarjota oppimis-
mahdollisuuksia. (Kohtaan on lisätty sana ”yhdenvertaisuus”) 

2) Lisätään kohtaan ”yhdistyksen kokoukset” seuraava lause: 
Yhdistyksen kokous voidaan järjestää tarvittaessa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvä-
lineen avulla.

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset voi saada tutustuttavaksi etukäteen. Lähetä pyyntö 
saada asiakirjat sähköpostitse (maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi). 

Tervetuloa!

Maailmanvaihdon hallituksen puolesta
Anni Koskela 

pääsihteeri

Kokoukseen ovat tervetulleita Maail-
manvaihdon jäsenet ja toimintaan osal-
listuvat. Kokous pidetään suomeksi. 
Kokouksessa noudatetaan Maailman-
vaihdon turvallisemman tilan periaat-
teita. Maailmanvaihdon toimiston sisällä 
pääsee liikkumaan pyörätuolilla, mutta 
tila ei ole kokonaan esteetön: ulko-ovella 
on noin 7 cm korkuinen kynnys, eivätkä 
wc-tilat ole riittävän tilavat pyörätuolille. 
Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita. 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: 
tiedottaja@maailmanvaihto.fi

Psst! Liity Maailmanvaihdon jäseneksi
Maailmanvaihdon jäsenet tukevat järjestön työtä  
kulttuurien välisen ymmärryksen edistämiseksi. Jos 
et vielä ole jäsen, liity nyt liity nyt! maailmanvaihto.fi/
maailmanvaihto-icye-finland/jaseneksi

Maailmanvaihto’s Autumn Meeting 8th Nov 2022
Maailmanvaihto’s autumn meeting will be held 
8th November 2022 starting at 17:15 at the office 
of Maailmanvaihto, in the address Oikokatu 3, 
Helsinki. Please, find the invitation to the meeting at 
maailmanvaihto.fi/autumn-meeting-2022

6
ku
ts
u 
sy
ys
ko
ko
uk
se
en

http://maailmanvaihto.fi/autumn-meeting-2022
http://maailmanvaihto.fi/maailmanvaihto-icye-finland/jaseneksi
http://maailmanvaihto.fi/maailmanvaihto-icye-finland/jaseneksi


KUULUMISTEN VAIHTOA
NEWS FROM MAAILMANVAIHTO

Osallistumismahdollisuuksia yhä useammille,
tätä tavoitellaan Maailmanvaihdossa

MAAILMANVAIHTO ON LAATINUT uuden strategian vuosille 2022–2027. Tulevina vuosina 
Maailmanvaihto haluaa lisätä toimintansa inklusiivisuutta sekä kehittää ja hallitus- ja aktiivitoi-
mintaansa. Aikeena on myös jatkaa vapaaehtoisten osaamisen esiin nostamista ja vapaaehtoistyö-
ohjelmien laadun kehittämistä.

Strategiakaudella halutaan tavoittaa moninainen joukko Suomessa sekä kehittää etätoimintaa ja 
alueellista saavutettavuutta. ICYE-federaation tasolla halutaan jatkaa ohjelmien laadun kehittä-
mistä ja eettisyyden edistämistä.

Strategiaan sisältyy Maailmanvaihdon uusi visio ”Kulttuurien välisen oppimisen kautta yhden-
vertaisempi maailma”. Visiota kohti edetään järjestön arvoina globaalivastuu, kulttuurien välinen 
oppiminen sekä yhdenvertaisuus.

Maailmanvaihdon strategia 2022–27: 
        https://maailmanvaihto.fi/maailmanvaihdon-strategia-2022-2027

ICYE-federaation yleiskokous: panostusta eettisyyteen ja 
ympäristöystävällisyyteen jatketaan

ICYE-FEDERAATION YLEISKOKOUS pidettiin 11.–12.5.2022 Berliinissä. Kokouksessa 
kumppanit kuulivat toisiltaan, miten korona-aika on vaikuttanut ICYE-järjestöihin. Näyttää sil-
tä, ettei yksikään järjestö joudu lopettamaan toimintaansa pandemian aiheuttamien haasteiden 
vuoksi.

Työ federaation toiminnan kehittämiseksi eettisemmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi jatkuu. 
Seuraavia askeleita otetaan työryhmissä, jotka suunnittelevat ympäristöohjelman, seksuaalisen 
häirinnän vastaisen ohjelman, lastensuojeluohjelman ja eettisen koodin toimeenpanoa.

Suomen ICYE-järjestöstä Maailmanvaihdosta kokoukseen osallistuivat pääsihteeri Anni Koske-
la sekä järjestösihteeri Mari Takalo.
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Haku ICYE-vapaaehtoistyöhön alkoi,
mukana kaikki maat

ENSIMMÄINEN HAKUKIERROS ICYE-vapaaehtoistyöhön ulkomaille kaudelle 2022–23 on 
alkanut ja jatkuu lokakuun 2022 loppuun saakka. Toinen hakukierros päättyy tammikuun 2023 
lopussa. Toisessa haussa mukana ovat ne maat, joihin on jäljellä avoimia paikkoja ensimmäisen 
hakukierron jäljiltä. 

Vapaaehtoiseksi voi hakea kaikkiin Maailmanvaihdon ICYE-yhteistyömaihin, joita ovat Argen-
tiina, Bolivia, Brasilia, Costa Rica, Ecuador, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Ghana, Hon-
duras, Indonesia, Intia, Japani, Kenia, Marokko, Meksiko, Mosambik, Nepal, Nigeria, Taiwan, 
Tansani, Uganda, Uusi-Seelanti, Vietnam ja Yhdysvallat.

Eri puolilla maailmaa vapaaehtoisia vastaanottavat mm. päiväkodit, koulut, ihmisoikeusjärjestöt, 
terveyskeskukset, erityisoppilaitokset, ympäristökasvatuksen toimijat ja ikäihmisten kodit.

Jos vapaaehtoisjaksoa ei voi koronapandemian takia aloittaa kaavaillussa maassa, aloitusta voi 
siirtää tai kohdemaan vaihtoa pyytää. Tarkempaa tietoa käytännöistä löytyy Maailmanvaihdon 
kotisivuilta.

        maailmanvaihto.fi/vapaaehtoistyohon-ulkomaille/icye

Elo–syyskuussa 10 ICYE-vapaaehtoista 
maailmalle ja 8 Suomeen

VAPAAEHTOISOHJELMA INTERNATIONAL CULTURAL Youth Exchangen (ICYE) uusi 
vuoden kestävä kausi alkoi elokuussa 2022. Tästä lähtien Suomesta on suunnannut ulkomaille 
10 ja tänne saapunut 8 ICYE-vapaaehtoista. Samaan aikaan Euroopan solidaarisuujoukkojen 
vapaaehtoistyöhön on lähtenyt Maailmanvaihdon kautta 4 nuorta ja saapunut 9 nuorta. 

Vapaaehtoiset tulevat työskentelemään esimerkiksi terveysasemalla Cebussa Filippiineillä ja me-
rikilipikonnien suojelun parissa Tortuguerossa Costa Ricassa. Suomessa vapaaehtoiset tulevat 
antamaan panoksensa mm. koulussa Alavudella ja kansanopistossa Lappeenrannassa. Suomessa 
uusi kausi alkoi tulovalmennusleirillä, jonka Maailmanvaihto järjesti elokuussa Tuusulassa. 

Edeltävällä ICYE-kaudella Suomesta lähti ulkomaille 9 ja tänne saapui 15 ICYE-vapaaehtoista. 
Vapaaehtoistehtävät Euroopan solidaarisuusjoukoissa aloitti 12 nuorta ulkomailla ja 14 Suomes-
sa. Suomeen saapui lisäksi viisi nuorta Saksan valtion tukemaan Internationaler Jugendfreiwilli-
gendienst -vapaaehtoisohjelmaan. Nyt alkaneella kaudella heitä on saapunut kolme.

Maailmanvaihto toivottaa inspiroivaa yhteistyötä kaikille elo–syyskuussa aloittaneille vapaaeh-
toisille ja heidät vastaanttaville yhteisöille kuin myös myöhemmin kaudella mukaan toimintaan 
tuleville tahoille.
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Vapaaehtoistyöntekijä Georgiasta 
Maailmanvaihdon toimistotiimiin

ELOKUUSSA MAAILMANVAIHDON TOIMISTOTIIMI 
Helsingissä sai neljättä kertaa uuden jäsenen Euroopan soli-
daarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöntekijästä. Tiimiin saapui 
Tbilisistä Georgista Mariam Darbaidze. Hän työskentelee 
vapaaehtoisena Maailmanvaihdossa vuoden.

“Päätin lähteä vapaaehtoistyöhön Suomeen, sillä Suomi 
eroaa Georgiasta monin tavoin, esimerkiksi ilmastoltaan, 
kulttuuriltaan ja koulutusjärjestelmältään. Tämä tarjoaa mi-
nulle tilaisuuden nähdä itseni uusista perspektiiveistä. Suurin 
kannustimeni vapaaehtoistyöhön oli itseni haastaminen”, Dar-
baidze kertoo.

Dabaidze tulee tekemään vapaaehtoistyötä etenkin järjestöviestinnän 
parissa. Maailmanvaihdon toivoo, että yhteistyö poikii uusia tuulia someviestintään ja tarjoaa va-
paaehtoiselle näköalapaikan kansainvälisen vapaaehtoistyön kenttään sekä tilaisuuden hyödyntää 
ja kehittää omaa osaamista.

“Pidän ajastani toimistolla, sillä tehtäväni vaihtelevat hallinnollisista tehtävistä viestintätehtäviin ja 
ne ovat joustavia. Lisäksi saan olla luova ja ilmaista itseäni. Uskon, että tämä kokemus kehittää mi-
nua henkilökohtaisesti ja ammatillisesti”, Darbaidze sanoo.

Kuva: Laura Rudze
viči

ūt
ė
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Kirjoita tulevaan lehteen / Write for the upcoming magazine

ONKO SINULLA VAPAAEHTOISTYÖHÖN liittyvä tarina tai juttuidea, jonka haluaisit jakaa, 
tai oletko kenties innokas kuvittajanalku projektia etsimässä? Tule mukaan MaailmanVaihtoa-
lehden toimituskuntaan! Etsimme joukkoomme kirjoittajia, kuvittajia ja editoijia. Maailman-
Vaihtoa-lehden toimituskokoukset järjestetään kahdesti vuodessa, mutta mukaan voi lähteä 
kesken kaudenkin. Mikäli kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa 
maailmanvaihtoalehti@maailmanvaihto.fi.

DO YOU HAVE a volunteering-related story or story idea that you would like to share, or are you 
perhaps keen to photography or illustrations? Join our magazine team! MaailmanVaihtoa - Vo-
lunteers’ Voices magazine’s meetings are held twice a year, but we welcome new authors, illustra-
tors and photographers throughout the year to our team. If you are interested, please contact us 
at maailmanvaihtoalehti@maailmanvaihto.fi. 



Tule mukaan

                toimintaan!
Maailmanvaihdon toimintaan voit osallistua monin eri tavoin. 

Jos haluat lisätietoja tai hakea mukaan, ota yhteyttä osoitteeseen 
maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Seuraavalla sivulla Hannele 

Kivelä kertoo hallituksen jäsenenä toimimisesta. 

  HETKI AIKAA?

Leiriohjaajaksi tai keittiötiimiin!
Oletko kiinnostunut kouluttamisesta tai ruo-
anlaitosta? Haemme henkilöitä toteuttamaan 
valmennus- ja muita kansainvälisiä leirejä va-
paaehtoisillemme 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 yhde-
vertaisuutta ja avata näkymiä kansainväliseen 
vapaaehtoistyöhön. Kouluvierailijana olet 
mukana tässä tärkeässä työssä.

Hakijoiden haastattelijaksi!
Haastattelijamme ovat tärkeässä roolissa, sillä 
meille on keskeistä, että ulkomaille vapaaeh-
toistyöhön lähtevät ovat motivoituneita, kiin-
nostuneita tutustumaan uusiin kulttuureihin 
ja suuntaamassa ulkomaanjaksolle realistisin 
odotuksin. Haastattelijoille järjestetään kou-
lutus 29.10. Lisätietoja: maailmanvaihto.fi/ 
valintahaastattelukoulutus-2022

  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. 

Kiinnostavatko järjestötyö ja kansainvälisyys? Tule mukaan 
Maailmanvaihdon hallitukseen! Uusi hallitus valitaan 
syyskokouksessa 8.11.2022. Asetu ehdolle! Lisätietoa löydät 
kotisivuiltamme: maailmanvaihto.fi/ehdolle-hallitukseen-2022

10
tu
le
 m
uk
aa
n 
to
im
in
ta
an

http://maailmanvaihto.fi/ valintahaastattelukoulutus-2022
http://maailmanvaihto.fi/ valintahaastattelukoulutus-2022
https://maailmanvaihto.fi/ehdolle-hallitukseen-2022


Hallitustyö: 
omia vahvuuksia ja 
uusia haasteita 
HAASTATTELU: ROOSA KONTIOKARI
KUVA: HANNELEN KOTIALBUMI

Moi Hannele! Toisin kuin monet muut 
Maailmanvaihdon hallituslaiset, et 
ole ollut itse vapaaehtoisena aiemmin 
ulkomailla. Mikä sai sinut innostumaan 
hakemaan mukaan hallitukseen?

En ole ollut vapaaehtoisena ulkomailla, mut-
ta yliopistovaihtoni myötä kiinnostuin kan-
sainvälistymisestä. Toivoisin, että kaikilla
halukkailla olisi mahdollisuus lähteä ulko-
maille hakemaan kokemuksia ja kasvamaan
henkisesti. Tämän vuoksi halusin lähteä mu-
kaan Maailmanvaihdon toimintaan.

Mahtavaa, että lähdit mukaan! Olet ollut 
hallituksessa nyt vuoden päivät. Mitä 
uutta hallitusvuosi on opettanut sinulle 
kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä tai 
kansainvälisestä yhdistystoiminnasta?

Olen oppinut paljon yhdistystoiminnasta
ihan vain kokouksissa mukana olemalla.
Kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä olen op-
pinut, että kenttä on varsin laaja!

Hallituslaisten vapaaehtoinen panos 
on hyvin tärkeä yhdistyksille. Miten 
olet päässyt hyödyntämään aiempia 
vahvuuksiasi hallituksen jäsenenä?

Koitan omalta osaltani olla mahdollisimman
avulias. Lisäksi olen ollut mukana kääntämäs-
sä Maailmanvaihdon eri dokumentteja ja esi-
merkiksi uutta strategiaa englannin kielelle.

 

 

 
 

 

Mitä odotat tulevalta hallitusvuodelta?

Odotan yhä mukavampia kokoontumisia, 
sillä vihdoin jo Zoomissa tutuksi tullut sama 
hallitusporukka on päässyt kokoontumaan 
myös kasvotusten.

Maailmanvaihdon hallitus on noin kymmen-
henkinen porukka, joka vastaa yhdistyksen 
toiminnasta ja yhteistyöstä muiden järjestö-
jen kanssa. Hallitus koostuu vapaaehtoisista 
aktiiveista ja mukaan mahtuu niin entisiä 
vapaaehtoistyöntekijöitä, harjoittelijoita kuin 
muitakin kulkijoita. Ehdolle voi asettua kuka 
vain toiminnasta kiinnostunut. Uusi hallitus 
valitaan kerran vuodessa yhdistyksen syys-
kokouksessa, johon ovat tervetulleita kaikki 
Maailmanvaihdon jäsenet. Tämän vuoden 
kokous järjestetään 8.11.2022.
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join our 
activities!

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@maailmanvaihto.fi. 

  A BIT OF TIME?

Become a camp instructor or join  
the kitchen team!
Interested in leading camp activities or cook-
ing? We’re looking for people to participate in 
running our training and other international 
camps for volunteers in January, 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 dialogue, to 
encourage them to promote equality 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. A training for becom-
ing an interviewer will be organised on 29th 
Oct. Further info (in Finnish): maailman-
vaihto.fi/valintahaastattelukoulutus-2022

Are you interested in NGO work and internationality? 
Join in the board of Maailmanvaihto! The new board will 
be elected in the Autumn meeting 8th Nov 2022. Stand for 
election! You can find further information on our website: 
maailmanvaihto.fi/board-2022-stand-for-election

  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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TERVEISIÄ 
       MAAILMALTA!
           GREETINGS FROM ABROAD!

Maailmanvaihto lähettää ja vastaanottaa nuoria pitkäkestoiseen 
vapaaehtoistyöhön. Grace Omillo ja Hertta Tamminen kertovat 
kokemuksistaan vapaaehtoistyöstä ICYE-ohjelmassa. 

Maailmanvaihto sends and receives young people for long-term 
volunteering. Grace Omillo and Hertta Tamminen share their thoughts 
on volunteering through ICYE. 

HAASTATTELUT/INTERVIEWS: LAURA RUDZEVIČIŪTĖ & ROOSA KONTIOKARI 
KUVAT/PHOTOS: THE HOME ALBUMS OF GRACE OMILLO & HERTTA TAMMINEN

Why did you decide to go volunteering 
abroad? 

Coming from a background of local commu-
nity volunteering of my years in high school, 
I still wanted to continue giving back to so-
ciety. Being given an opportunity to change 
the volunteering environment from local 
to international was just the change that I 
thought would be a good path to explore. The 
exposure that would come from volunteering 
abroad was also an opportunity I wanted to 
seize. I knew that I wanted to learn about ot-
her places and see more than just my home 
country where I have been all my life. Vo-
lunteering abroad would give me a chance 
to learn another language and experience a 
new culture since it is also an international 
cultural exchange experience. I would also 
get a chance to become more independent at 
a young age since I would be living away from 

my family for a whole year. Meeting other 
people from all around the world and interac-
ting with them also struck me as an advanta-
ge that came with volunteering abroad. With 
all those factors in mind, it was really clear 
that I definitely wanted to volunteer abroad.

Why did you choose to volunteer in 
a long-term project in Finland? 

I chose to volunteer in a long term project in 
Finland because of the differences between 
Finland and Kenya that would make me 
come out of my comfort zone, something I 
aimed for from the beginning.

Finland has different systems, a different 
culture and a different language. Moreover, it 
was a great chance to be independent since 
it is very far away from home. I decided on 
a long term project since my classmates had 
already joined university and it would be a 
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your project and making sure that you do your 
work as required. Responsible volunteering 
would also involve acknowledging the needs 
of those around you and being able to help 
meet them or formulate a solution. Another 
factor, I would say, that falls under responsible 
volunteering, especially in an international 
setting, is acknowledging and respecting cul-
tural differences between you as a volunteer 
and everyone in your surrounding. Being a 
volunteer most of the time means service abo-
ve self. The selflessness that comes with volun-
teering also should be sincere and come from 
the heart.

What would be your greetings to 
those who are thinking about doing 
international volunteering?

Volunteering is one of the best decisions I 
have ever made. The change and growth 
that come with it are totally irreplaceable. 
You get to discover so much of yourself that 
you never even knew existed. You might even 
make life-long friends from the many peop-
le you interact with.  It is a wonderful and 
life changing experience. I would definitely 
recommend it.

whole year before the next application period 
I wanted to do something productive while 
finalising my decision on what career path I 
would like to take.

In what kind of project are you 
volunteering at? What are your tasks 
there?

I volunteer at a centre for people with mental 
disabilities in Helsinki. As a group assistant 
in the school’s workshops, I help the special 
education teachers support the community’s 
members as they learn basic life skills to be-
come independent adults. We also make tra-
ditional handicrafts and learn theoretical and 
artistic subjects together with the community 
members.

The theme of the current issue of the 
magazine is responsible volunteering. 
How do you see responsibility in 
international volunteering? What do you 
think is important to have in mind when 
talking about responsible volunteering?

I see responsible volunteering as recognising 
and understanding your role as a volunteer in 
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KENIA

SUOMI

6,948 km

Volunteering is one of the 
best decisions I have ever 

made. The change and 
growth that come with it 
are totally irreplaceable. 

You get to discover so 
much of yourself that you 
never even knew existed. 

You might even make 
life-long friends from the 
many people you interact 
with. It is a wonderful and 
life changing experience. 
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  HERTTA:

Miksi päätit lähteä kansainväliseen 
vapaaehtoistyöhön? 

Olin harkinnut kansainväliseen vapaaehtois-
työhön lähtemistä useamman vuoden ajan. 
Halusin nähdä erilaisia toiminta- ja työsken-
telytapoja sekä asua ulkomailla ollen samalla 
avuksi, oppia vieraasta kulttuurista sekä kas-
vattaa kielitaitoani.

Päätit lähteä vapaaehtoiseksi Keniaan. 
Miksi juuri Kenia? 

Asuin perheeni kanssa Mombasassa ollessani 
pieni lapsi, tästä ajasta oli jäänyt halu asua Ke-
niassa myös aikuisena.

Kerro lyhyesti projektistasi. 
Mitä teit päivittäin?

Tein sosiaalityötä koululle. Työpäiviimme
kuuluivat kotikäynnit oppilaiden koteihin
sosiaalityöntekijä-työparini kanssa. Toimis-
tolla kirjoitimme muun muassa raportteja 
kotikäynneistä. Pääsin myös opettamaan
sekä avustamaan opettajia esimerkiksi koti-
tehtävien tarkistamisessa ja laatimisessa.

 
 

 

Maailmalla oppii uutta uudesta 
kulttuurista, mutta myös itsestään. 
Mitä uutta opit itsestäsi ja Suomesta 
reissun aikana?

Tunnistin itsessäni vieraaseen kulttuuriin so-
peutumisen vaiheita, joista orientaatiossakin 
puhuttiin. Minua auttoi, kun tiesin entuudes-
taan maailmalla tulevien sekä positiivisten 
että haastavien tunteideni kuuluvan sopeutu-
misprosessiin.

Mitä meinaat tehdä Suomessa nyt 
palattuasi?

Ensimmäiseksi minun täytyy hankkia uusi 
asunto. Tapaan sukulaisia ja ystäviä, palaan 
oman alani töihin sairaanhoitajana, ilmoit-
tauduin myös lisäkoulutukseen syksylle.

“Auttoi, kun tiesin 
entuudestaan maailmalla 
tulevien sekä positiivisten 

että haastavien 
tunteideni kuuluvan 

sopeutumisprosessiin.”
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Volunteer workplaces 
around the world: 
ICYE Japan

What can a volunteer do in Japan? Rina 
Matayoshi from ICYE Japan shares her 
insights.

INTERVIEW: ROOSA KONTIOKARI
PHOTO: RINA MATAYOSHI’S HOME ALBUM

Please introduce ICYE Japan - who are 
you, and where are you located?

In ICYE Japan, we have three permanent 
staff members: sending coordinator, incom-
ing coordinator, and soon we are welcoming 
a new sending coordinator in September. In 
addition, we have 3 part-time staff in charge 
of other programs and finances.

Our office is located in Shinjuku, Tokyo,  
which is the very center of the central area 
of Japan. It is really convenient location, you 
will find literally everything in Tokyo.

Rina, you also work with ICYE. How did 
you end up working with international 
volunteering? 

Good question! I used to be a teacher at a 
public elementary school here in Tokyo, but I  

TOKYO
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wasn’t really happy in the work environment. 
I spent a year abroad studying in South Africa, 
and that period was very influential and left me 
with a desire to work for an international or-
ganization related to youth and education. So, 
I threw myself into this world of international 
volunteering with no experience in volunteer-
ing. When I began working, ICYE Japan was 
in severe financial crisis. I was alone in the 
office, knowing nothing. However, attending 
ICYE Federations General Assemblies and 
other international meetings gave me a chance 
to meet with experienced staff from all over 
the world. I learned a lot of things and fell in 
love with the idea of international volunteer-
ing by learning from those people I have been 
working with.

What an interesting story indeed! What 
are your work tasks nowadays - and what 
are the most challenging of them?

Nowadays I am mostly doing management 
and team-leading. Therefore, the hardest task 
is trying to predict the future in order to steer 
the organization towards “right” directions. 
Luckily, I have been able to create a team that 
thinks and works together very well. Predict-
ing the future and managing an organization 
is by no means easy in the unpredictable, un-
certain world we are living in but I am sure 
we can survive and thrive with our core values 
and adaptive attitude.

What about the most rewarding tasks 
with your job? 

Running and maintaining the organization 
itself is really rewarding, there are not many 
international volunteering organizations in 
Japan. What we are doing is recognized as 
important, but not many organizations and 
schools can actually do this. 

Working for non-governmental organiza-
tions is not common in Japan and is often con-
sidered an unpaid job. To my mind, running 
the organization and making us seen as a real 
workplace makes an important impact to soci-

ety. And of course, it is always very rewarding 
to hear from volunteers how much they learn 
and what eye-opening experience they have 
had during their exchange period

Speaking of volunteers, what are some 
issues or aspects of Japanese society that 
seem to garner interest in volunteers? 

Japan doesn’t have a long history of inter-
national volunteering, but many people can 
recognize its core values in relation to other 
international exchange programs. Our par-
ticipants often seem to pay attention to in-
ternational cooperation in the community in 
poverty or educational field. There is also a 
growing interest in environmental issues.

What do you think volunteers learn 
during their exchange?

By learning about the local lifestyle, culture, 
and people through international volunteer 
work, you will not only broaden your own 
world and perspective, but you will also be 
able to build a cooperative system to make 
the world a better place by connecting with 
others.

What would you say to those who think 
about volunteering abroad?

What you experience through international 
volunteer activities will have a great impact 
on your future. It will give you the knowledge 
and skills you need to connect across all hu-
man differences and build the future of our 
planet. This is what is required of our genera-
tion who will create our own future.
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Making connections, learning 
about global responsibility 
and finding a passion for 
filmmaking – my experience  
as an international volunteer

TEXT: LAURA RUDZEVIČIŪTĖ
PHOTO: LAURA RUDZEVIČIŪTĖ’S ALBUM & SARA SUOMINEN

“I’m grateful for this year and now I’m curious to see how 
this experience impacts my life and where it takes me 
next!” said Laura at the end of the volunteering year.

Hi! I’m Laura, I’m 21 years old and I’m from 
Lithuania. It has been almost a year since I’ve 
been volunteering in Finland with the Euro-
pean Solidarity Corps program. I’ve been vol-
unteering as a program assistant in the youth 
exchange organization Maailmanvaihto — 
ICYE Finland in Helsinki. My main tasks in-
clude supporting the incoming volunteers in 
Finland and doing social media work. 

Learning and growing

I would have never imagined that I would be 
doing what I’m doing right now. As I’m still 
very young, it has been a challenging year for 
me to be living abroad for such a long time 
away from my home country, family and 
friends and taking on such a responsible po-
sition. Nevertheless, it has been a very trans-
formative experience for me. It might be easy 
to dismiss the moments of learnings that have 
happened throughout the year and say that I 
have always been the same unless I take a mo-
ment to reflect. I can say that I’ve definitely 
grown as a person and matured. I’ve become 
more outgoing and comfortable with myself. 
It has also become easier for me to interact 
with new people. I’m still learning each day.
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Finding more than I thought

By volunteering in Finland I wanted to get out 
of my comfort zone and do something com-
pletely different from what I was doing. In
the end, I gained and experienced a lot more 
than I expected. I got to know so many people 
from all around the world by participating in 
trainings organized by the Finnish National 
Agency for Education and Maailmanvaihto. I 
got to exchange experiences, stories and find 
inspiration from each other. I also broadened 
my horizons and became more aware of the 
social and political situations around the
world by interacting with other international 
volunteers. I found a passion for filming and 
editing by going on a filmmaking course
which was covered by my hosting organisa-
tion (I’m glad that Maailmanvaihto supports 
and encourages my learning in every way pos-
sible). I got a chance to use my new skills by 
filming two short videos about international 
volunteers: one from an evaluation camp or-
ganised by Maailmanvaihto, and the other
from Tapola Camphill Village Community,

 

 

 

 
 

which is a vibrant community where people 
with disabilities work and live together in the 
countryside. Filming and editing have been 
one of my most enjoyable activities ever since!

Responsible volunteering 

I also got to learn about global responsibil-
ity from the viewpoint of an international 
non-governmental organisation (NGO). For 
example, how to include anti-racism work 
in our activities, communicate ethically and 
give people, who are being represented, a 
voice and active stance. By volunteering in 
an international NGO I also became more 
aware about neocolonialism and its impacts 
on international volunteering. For me, re-
sponsible volunteering means acknowledg-
ing your power positions, privileges and 
taking responsibility to make them visible. 
Responsible volunteering for me is also about 
getting to know the cultures of various people 
and understanding that there are many ways 
people live, communicate and express them-
selves and there is no one ‘right’ way. Global 
and social justice is definitely something that 
interests me and I want to continue learning 
more about these fields in the future as well. 

Looking back at this year, I can say that it 
has been a challenging one. But I would not 
regret a thing. I will not say that you should 
just go for it. But I will say that you should 
consider it with care and look at international 
volunteering more than just a year abroad. 
You will definitely find yourself in uncom-
fortable and difficult situations but you will 
also find yourself growing in many beautiful 
ways you would have not imagined.

”I wanted to get out of 
my comfort zone and do 
something completely 

different. In the end, I gained 
and experienced a lot more 

than I expected.”
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Näkymiä vapaaehtoistyöhön

Vapaaehtoistyössään Maailmanvaihdon toimistotiimissä Laura Rudzevičiūtė kuvasi 
Maailmanvaihdon vapaaehtoisten kokemuksia. Tässä kolme poimintaa.

KOONNUT: MINNA RÄISÄNEN

Maaliskuussa 2022 
käsityöläispaja Kisällin 
vapaaehtoiset ja 
työpajalaiset jättivät 
hyvästejä talvelle 
Maslenitsa-juhlassa, jonka 
he olivat valmistelleet 
yhdessä. He omistivat 
juhlansa toiveelle rauhasta 
maailmaan.

Uudet vapaaehtoiset 
kohtasivat 
tulovalmennusleirillä 
elokuussa 2022. Leirillä 
he keskustelivat aiheista, 
kuten vapaaehtoisten 
motivaatio, odotukset ja 
pelot sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.

Kiitos keittiötiimi! Elokuun 
tulovalmennusleirillä 
osallistujat pääsivät 
keittiötiimin ansiosta 
nauttimaan yhteisistä 
ruokailuhetkistä.
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Dekolonisaatio – tie kohti 
kestävämpää vapaaehtoistyötä
Kansainvälisen vapaaehtoistyön kenttä tarvitsee siirtomaavalta-
ajoista johtuneiden epätasa-arvoistavien rakenteiden ja käytäntöjen 
tarkastelua ja purkua. Samanaikaisesti vapaaehtoistyö voi olla oiva 
työkalu epätasa-arvon vähentämiseen.

TEKSTI: ROOSA KONTIOKARI

Kun nuori suomalainen lähtee ulkomaille 
kansainväliseen vapaaehtoistyöhön, häntä 
motivoivat tyypillisesti kolme tekijää: halu 
nähdä maailmaa, oppia uutta ja auttaa muita. 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö onkin oiva 
keino tutustua uudenlaisiin paikkoihin ym-
päri maailmaa sekä oppia erilaisista kulttuu-
reista. Auttaminen sen sijaan voi osoittautua 
paljon monimutkaisemmaksi kuin on osan-
nut etukäteen ajatellakaan. Nuoren mielen 
saattaa vallata myös epäilys – mitä apua mi-
nusta kouluttamattomasta nuoresta täällä on, 
vai onko ollenkaan?

Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä va-
paaehtoinen lähtee vieraaseen maahan 
oppimaan kulttuureista, luomaan ruohon-
juuritason kontakteja ja toimimaan avusta-
vissa tehtävissä, joihin ei välttämättä tarvita 
erityiskoulutusta. Tälle toiminta-ajatukselle 
pohjaa myös ICYE-verkoston toiminta – luo-
daan yhteyksiä matalalla kynnyksellä ja edis-
tetään globaalia ymmärrystä.

Todellisuudessa kansainvälisen vapaa-
ehtoistyön kenttä on monimutkaisempi. 
Useiden tutkimusten mukaan moni kansain-
välisistä vapaaehtoisista matkaa globaalista 
etelästä globaaliin pohjoiseen. Syötettäessä 
termit “vapaaehtoistyö ulkomailla” tai “vo-
lunteering abroad” internetin hakukoneisiin 
hakija löytää enimmäkseen lyhytkestoisia 

ohjelmia, joita markkinoidaan matkatoimis-
tojen sivuilla safarien ja vuoristoretkien lo-
massa. Niin kutsuttu vapaaehtoisturismi on-
kin valtava ongelma esimerkiksi Kaakkois- ja 
Etelä-Aasiassa sekä Afrikassa. Muun muassa 
Save the Children Australian vuonna 2017 
toteuttamien tutkimusten mukaan hyvää 
tarkoittavat nuoret maksavat suuria summia 
päästäkseen ”auttamaan” esimerkiksi paikal-
liseen orpokotiin – ja saattavat tietämättään 
aiheuttaa lapsille pitkäaikaisia psykologisia 
haittoja tai pahimmillaan tukea ihmiskaup-
paa. Kyynisesti tarkasteltuna kansainvälinen 
vapaaehtoistyö heijastelee kolonialismia ja 
valkoista pelastajuutta: lännestä matkataan 
globaalin etelän maihin ”auttamaan” paikal-
lisia köyhiä. Suurin hyöty tällöin jää vapaa-
ehtoiselle itselleen, kun merkintä kansain-
välisestä vapaaehtoistyöstä ansioluettelossa 
näyttää hyvältä työnantajien silmissä.

Mariela Ortiz Suarez Fundación SES 
-järjestöstä tunnistaa kansainvälisen vapaa-
ehtoistyön ongelmat hyvin. ”Myös globaalin
etelän vastaanottavat yhteisöt ja järjestöt saat-
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tavat ylläpitää tätä haitallista asetelmaa op-
portunistisista syistä”, Suarez kuvaa. 

Fundación SES on ICYE-verkoston ar-
gentiinalainen jäsenjärjestö, joka kansain-
välisten vapaaehtoistyöohjelmien tarjoamisen 
ohella edistää haavoittuvassa asemassa olevien 
nuorten asemaa ja osallistamista. Työnsä kaut-
ta Suarez on ollut mukana käynnistämässä 
Decolonise!-hanketta, jonka parissa toimii 10 
järjestöä sekä ICYE-verkostosta että sen ulko-
puolelta. Hanke keskittyy nimensä mukaisesti 
kansainvälisen vapaaehtoistyön dekolonisoi-
miseen ja kestävien toimintamallien kehit-
tämiseen ja kääntää huomion ensisijaisesti 
vapaaehtoistyön rakenteellisiin ongelmiin. 
”Tämä hanke kannustaa meitä pysähtymään 
ja tarkastelemaan miten työskentelemme, mil-
lä tavalla vaikutamme ympäristöihimme ja 
miten valta jakautuu vapaaehtoistyössä.”  

Kolikolla on onneksi toinenkin puoli, ja 
kansainvälisen vapaaehtoistyön kipupisteitä 
on mahdollista tarkastella, tunnistaa ja pur-
kaa, Suarez uskoo.

ICYE-verkostossa pyritään vahvaan ta-
sa-arvoon muun muassa erilaisten eettisten 
koodistojen avulla, jotta kansainvälinen va-
paaehtoistoiminta olisi mahdollisimman tar-
koituksenmukaista: rauhaa ja solidaarisuutta 
edistävää. ”Kansainvälisiä suhteita kuormit-
taa kuitenkin pitkä globaalin hyväksikäytön 
historia”, Suarez muistuttaa. Tällä hän tar-
koittaa sitä, että vaikka pyrkisi hyvään, pelk-
kä hyvä pyrkimys ei aina riitä. ”Globaalin 
pohjoisen mailla ei aina ole työkaluja tunnis-
taa ja purkaa haitallisia rakenteita, ja toisaalta 
globaalin etelän mailla ei ole samoja resurs-
seja. Etelässä käytämme esimerkiksi suuren 
osan resursseistamme pohjoisesta tulevien 
vapaaehtoisten vastaanottamiseen.”

Dekolonialismia ja dekolonisaatiota voi-
daan pitää joukkona lähestymistapoja ja 
toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan 
purkamaan globaaleja epätasa-arvoisia val-
tarakenteita, jotka juontuvat eurooppalaisen 
siirtomaa-ajan aiheuttamista ongelmista. 
”Kolonialismi vaikuttaa erittäin monilla 
tavoilla ja näkyy muun muassa syrjintänä, 
epätasaisena taloudellisten resurssien jakau-

tumisena ja luonnon riistämisenä. Kansain-
välisessä työssä kolonialismi näkyy myös
erilaisten toimintakulttuurien hierarkioissa
ja epätasa-arvoisissa osallistumismahdolli-
suuksissa”, Suarez selventää.

Decolonise!-hanke on vasta alkuteki-
jöissään, mutta Suarezilla on mielessä jo
selkeät tavoitteet. ”Haluamme saada päättä-
jät ja tärkeät sidosryhmät ymmärtämään ja 
tunnistamaan hankkeemme löydökset sekä
toimintamallisuosituksemme. Haluamme
myös kasvattaa globaalin etelän maiden vä-
listä keskinäistä kumppanuutta. Tällä kaikel-
la pyrimme kestävämpään kansainväliseen
vapaaehtoistyöhön.” Suarezin mukaan de-
kolonisaatio edistää kestävää kehitystä en-

 
 

 

 
 

 

”Dekolonisaatio edistää 
kestävää kehitystä ennen 

kaikkea esittelemällä 
uudenlaisia tapoja toteuttaa 
olemassa olevia toimintoja 
ja työskennellä yhdessä.”

nen kaikkea esittelemällä uudenlaisia tapoja 
toteuttaa olemassa olevia toimintoja ja työs-
kennellä yhdessä. Suarez nimeää esimerkkei-
nä muun muassa vapaaehtoistyöjaksojen pi-
dentäminen pienempien ympäristöhaittojen 
ja suuremman sosiaalisen hyödyn nimissä, 
tasa-arvoistavien rahoitusmallien miettimi-
sen sekä moninaisuuden edistämisen.

Decolonise!-hanke on Suarezin mukaan 
suunnitteluvaiheessa eikä merkittäviä konk-
reettisia toimenpiteitä kolonialististen ra-
kenteiden purkamiseksi ole vielä toteutettu. 
”Meillä ei ole mitään ennalta määriteltyä stra-
tegiaa, narratiivia tai teoriaa, johon sujahtaa. 
Siinä mielessä tämä on innovatiivista työtä.” 
Suarez ei näe tätä kuitenkaan ongelmana, vaan 
motivaatiota tuovana haasteena. ”Meillä on ol-
lut muutama tapaaminen verkoston kanssa, ja 
ilmapiiri on ollut todella kannustava. Uskon, 
että tämä projekti auttaa meitä kehittämään 
verkostojamme, järjestöjämme, työntekijöi-
tämme ja osallistujiamme kohti parempaa.”
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Kansainvälisen vapaaehtoistyön dekolonisaation hanke piti aloitustapaamisen 
Berlinissä kesäkuussa 2022.

Uusi hanke pyrkii dekolonisoimaan 
kansainvälisen vapaaehtoistyön kenttää

TEKSTI: MINNA RÄISÄNEN

Miten tunnistaa ja purkaa koloniaalisen 
riiston vaikutuksia kansainvälisen vapaaeh-
toistyön kentällä ja rakentaa yhdessä yhden-
vertaisempaa, monimuotoisempaa ja ympä-
ristön kannalta kestävämpää pitkäkestoista 
kansainvälistä vapaaehtoistyötä?

Näitä tarkastellaan tänä vuonna alka-
neessa ja vuoteen 2024 ulottuvassa kansain-
välisessä hankkeessa (Erasmus+ KA2) ”De-
colonise! Building Equitative, Diverse and 
Environmentally Sustainable Long Term 
International Voluntary Service projects”, 
johon Maailmanvaihto osallistuu. ICYE-ver-
kostosta hankkeeseessa ovat mukana myös 
federaation kansainvälinen toimisto Saksas-
ta, Argentiinan ICYE-järjestö Fundacion SES 
ja Itävallan ICYE-järjestö Grenzenlos.

Muut pääasialliset osallistujaorganisaatiot 
ovat kansainvälisen vapaaehtoistyön toimi-
joita Belgiasta, Italiasta, Nepalista, Ranskasta 
ja Zimbabwesta. Hanketta koordinoi Coor-

dinating Committee for International Volun-
tary Service (CCIVS) ICYEn kansainvälisen 
toimiston avustuksella ja sitä rahoittaa Eu-
roopan unioni.

Hankkeen ensiaskeliin lukeutuvat syksyn 
etäkeskustelutilaisuudet, joissa kansainväli-
sen vapaaehtoistyön kentän toimijat keskus-
televat siitä, miten he ymmärtävät ja miten 
kansainväliseen vapaaehtoistyöhön liittyvät 
käsitteet, kuten valta ja etuoikeus, uuskolo-
nialismi, intersektionaalisuus ja globaali oi-
keudenmukaisuus.

Myöhemmin osallistujaorganisaatiot mm. 
tekevät toimintatutkimusta organisaatiois-
saan (uus)kolonialististen ja rasististen ra-
kenteiden ja toimintatapojen tunnistamisek-
si ja muuttamiseksi. Suunnitelmissa on myös 
kehittää organisaatioille itsearviointityökalu 
ja suositukset ympäristökestävyyteen kan-
nalta sekä verkkokurssi vapaaehtoistyönteki-
jöille, osana lähtövalmennusta käytettäväksi.
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Kohti kestävää 
kehitystä inkluusion ja 
yhdenvertaisuuden keinoin
Jos vapaaehtoistyö on kaikille avointa ja saavutettavaa, edistetään 
kestävää kehitystä, pohtii Susanna Halme. 

TEKSTI: SUSANNA HALME
KUVITUS: ROOSA KONTIOKARI

Yksi kansainvälisen vapaaehtoistyön tärkeis-
tä arvoista on nonformaali – siis koulun ulko-
puolinen ja elinikäinen – oppiminen; ja yksi 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toi-
menpideohjelman Agenda 2030:n tavoitteis-
ta on jokaisen ihmisen tasavertainen oikeus 
koulutukseen ja oppimiseen. Jos vapaaeh-
toistyö on avointa vain niille, jotka pystyvät 
siihen vaivattomasti ja ilman suurempia pon-
nisteluja tai erityisjärjestelyjä osallistumaan, 
jää kansainvälisten ja kulttuurienvälisten ko-
kemusten tarjoamien oppimismahdollisuuk-
sien ulkopuolelle iso joukko ihmisiä. 

Kansainvälisellä vapaaehtoisjaksolla voi 
oppia vieraita kieliä, ymmärtämään toisia 
kulttuureja ja kulttuurien välisiä eroja ja yh-
täläisyyksiä, toimimaan entistä itsenäisem-
min, ottamaan vastuuta, toteuttamaan omia 
ideoita ja projekteja, kehittämään taitojaan 
ja tuntemaan itseään paremmin... Listaa voi-
si jatkaa vaikka kuinka pitkään. Tällainen 
oppiminen on mahdollista meistä jokaisel-
le, jos siihen vain tarjotaan mahdollisuus ja 
tarvittava tuki. Joskus oppimisen mahdollis-
tamiseen voidaan tarvita yksilöllisiä järjeste-
lyjä ja erityispanostusta esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen. Oppiminen on meidän 
jokaisen oikeus ja kestävän tulevaisuuden 

edellytys – siksi yksilöllisiin järjestelyihin ja 
tukitoimiin sekä esteettömyyteen ja saavutet-
tavuuteen on panostettava.

Suoritin itse Euroopan solidaarisuusjouk-
kojen kautta kuuden kuukauden vapaaeh-
toisjakson Itävallassa. Opin valtavan määrän 
asioita, joitain mainitakseni saksan kielen, 
editoimaan podcasteja ja kirjoittamaan blogia 
englanniksi, toimimaan ja liikkumaan itse-
näisesti vieraassa maassa, tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja solmimaan kontakteja, sietämään 
epävarmuutta ja ratkaisemaan haastavia ti-
lanteita. Tämä kaikki ei olisi ollut mahdol-
lista, jos yksilöllisiä tarpeitani ei olisi huomi-
oitu ja tuettu. Näkövammani takia tarvitsen 
apuvälineitä liikkumiseen ja tietokoneella 
työskentelyyn, saavutettavassa muodossa ole-
vaa materiaalia sekä apua joihinkin arjen as-
kareisiin. Minun mahdollistui ottaa mukaan 
Itävaltaan tärkein liikkumisen apuvälineeni 
eli oma opaskoira sekä työnteon kannalta tär-
keät tietotekniset apuvälineet. Paikan päällä 
minulla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen 
avustajaan ja liikkumistaidonohjaukseen. 
Esimerkiksi kielikurssin materiaalit sain saa-
vutettavassa muodossa digitaalisesti. Ilman 
näitä järjestelyjä olisin jäänyt paitsi monista 
mullistavista oppimiskokemuksista.
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Yhteisöjen sisäisen ja välisen 
eriarvoisuuden vähentäminen

Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu 
yhteisöjen ja yksilöiden välisen eriarvoi-
suuden vähentäminen. Eriarvoisuutta voi-
daan tehokkaasti vähentää oppimalla tu-
kemaan ja ymmärtämään toisiamme. Kyse 
on erilaisuuden hyväksymisestä ja moni-
naisuuden arvostamisesta. Kansainvälinen 
vapaaehtoistyö tarjoaa ainutlaatuisen mah-
dollisuuden oppia tällaisia ajattelutapoja ja 
asenteita, sillä vieraassa maassa, vieraiden 
ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten 
kanssa toimiminen väistämättä laajentaa 
perspektiiviä. Vapaaehtoiset toimivat tu-
keakseen paikallista yhteisöä moninaisine 

ihmisineen ja pääsevät sukeltamaan syvälle 
yhteisön maailmaan.

Moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta voi 
arvostaa ja edistää myös sillä, että vapaa-
ehtoisina toimii erilaisia yksilöitä. Kun 
kiinnitämme huomiota siihen, että esimer-
kiksi vammaiset, etnisiin vähemmistöihin, 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja 
eri uskontokuntiin kuuluvat ihmiset saavat 
mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena osa-
na yhteisöä, he ovat myös rikastuttamassa 
toimintaympäristöään ja tekevät siellä mo-
ninaisuutta ja yhdenvertaisuutta näkyväksi. 
Mitä moninaisempi joukko vapaaehtoisia, 
sitä moninaisempia ovat ne yhteisöt, joissa 
he toimivat, ja sitä arkipäiväisemmäksi mo-
ninaisuus ja yhdenvertaisuus tulee.

“Mitä moninaisempi 
joukko vapaaehtoisia, sitä 

moninaisempia ovat ne 
yhteisöt, joissa he toimivat, 
ja sitä arkipäiväisemmäksi 

moninaisuus ja 
yhdenvertaisuus tulee.”

26
te
em
a:
 k
es
tä
vä
 v
ap
aa
eh
to
is
ty
ö



Vastuullisten järjestöjen luominen

Kansainvälinen vapaaehtoistyö on myös jär-
jestöjen välistä yhteistyötä: prosessissa on 
mukana lähettävä ja vastaanottava järjestö 
sekä tietysti vapaaehtoistyöpaikka. Toimi-
malla inklusiivisesti ja yhdenvertaisesti sekä 
huomioimalla esteettömyyden ja saavutetta-
vuuden järjestöt voivat toimia malliesimerk-
keinä toisilleen. Eri maissa ja erilaisissa ym-
päristöissä tiedot ja taidot yhdenvertaisen, 
esteettömän ja kaikille avoimen toiminnan 
toteuttamisesta ovat erilaiset. Siksi on ää-
rimmäisen tärkeää näyttää esimerkkiä, jakaa 
vinkkejä, hyviä käytäntöjä ja tietotaitoa sekä 
toimia yhteistyössä. Näin voidaan luoda en-
tistä enemmän vastuullisia järjestöjä.

Itse sain toimia vapaaehtoisena itäval-
talaisessa Grenzenlos-järjestössä, joka on 
vammaisinkluusion pioneeri – heiltä löytyy 
valtavasti kokemusta, tietoa ja ymmärrystä 
vammaisten vapaaehtoisten vastaanotta-
misesta ja lähettämisestä. Sekä Maailman-
vaihdon että Grenzenlosin kanssa olen ollut 
mukana jakamassa hyviä käytäntöjä myös 
muiden käyttöön. Vapaaehtoiset itse sekä hei-
dän kanssaan toimineet järjestöt ovat parhai-
ta kokemusasiantuntijoita.

Kaikkien ääni kuuluviin yhteistyössä 
kohti tulevaisuutta

Kestävässä kehityksessä kyse on yhteistyös-
tä. Kestävä kehitys ja tulevaisuus ovat mei-
dän kaikkien vastuulla – jokaisen teoilla on 
merkitystä. On tärkeää, että jokaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa, olla aktiivinen ja 
tehdä osansa tässä yhteisessä projektissa. Lii-
an usein monien vähemmistöjen edustajien 
ääni ei nouse yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa kuuluviin eikä heillä ole mahdollisuutta 
”kantaa korttansa kekoon”. Yksi Agenda2030-
ohjelman perusperiaatteista on ”leave no one 
behind” eli ketään ei saa jättää syrjään. Tämä 
tulisi olla toimintaa ohjaava peruspilari ihan 
kaikessa toiminnassa ja tekemisessä.

Kansainvälinen vapaaehtoistyö on yksi 
tapa tukea kestävää kehitystä kulttuurienvä-

lisen ymmärryksen, yhteisöjen tukemisen ja 
kansainvälisen solidaarisuuden kautta. Leave 
no one behind -periaatteen noudattaminen 
vapaaehtoistyössä tarkoittaa entistä enem-
män keskittymistä inkluusioon, yhdenvertai-
suuteen, esteettömyyteen, saavutettavuuteen 
ja avoimuuteen ihan kaikille. Kyse ei ole vain 
siitä, että annetaan kaikille mahdollisuus 
osallistua ja kokea hieno kansainvälinen 
kokemus; kyse on myös siitä, että annetaan 
kaikille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä mer-
kityksellistä työtä.

Kun olin vapaaehtoisena itävaltalaisella 
Grenzenlosilla, opin valtavan hienon ajatus-
tavan, josta aion jatkossa pitää kiinni. Nimit-
täin liian usein ajatellaan, että vammaiset ovat 
yhteiskuntaan nähden ottavassa asemassa: he 
tarvitsevat tukitoimia, avustusta, apuvälinei-
tä jne. Liian usein unohdetaan, että oikeilla 
edellytyksillä vammaiset voivat olla myös 
antavassa roolissa: tukemassa yhteiskuntaa, 
jakamassa osaamistaan ja asiantuntemus-
taan, vaikuttamassa ja tekemässä muutosta. 
Vammaisia tai muita vähemmistöihin kuulu-
via ei tulisi ikinä nähdä vain passiivisina avun 
ja tuen tarvitsijoina, vaan potentiaalisina ak-
tiivisina kansalaisina. Sama käännettynä va-
paaehtoistyöhön: vammaiset vapaaehtoiset 
eivät ole vain tukitoimien ja erityisjärjestelyi-
den tarvitsijoita, vaan aktiivisia, merkityksel-
lisiä ja vaikuttavia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Vammaisia tai muita 
vähemmistöihin kuuluvia 

ei tulisi ikinä nähdä 
vain passiivisina avun ja 
tuen tarvitsijoina, vaan 

potentiaalisina aktiivisina 
kansalaisina. Sama käännettynä 

vapaaehtoistyöhön: 
vammaiset vapaaehtoiset 
eivät ole vain tukitoimien 

ja erityisjärjestelyiden 
tarvitsijoita, vaan aktiivisia, 

merkityksellisiä ja vaikuttavia 
vapaaehtoistyöntekijöitä.
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Ympäristön tarkkailu 
kasvattaa, opettaa ja muuttaa 
ajattelutapoja

TEKSTI: ROOSA KONTIOKARI
KUVAT: MIIRA ARELL

“Ihminen voi nyky-
maailmassakin elää osana 
luontoa, yhtenä eläimenä 
muiden joukossa. Ei vain 

luonnon hoitajana ja 
suojelijana, vaan myös 

jäsenenä.”

Luonto on lähellä suomalaista mielenmai-
semaa. Siitä kielii muun muassa Sitran ja 
Kantarin vuonna 2021 toteuttama tutkimus, 
jonka mukaan 87 prosenttia suomalaisista 
pitää luontoa tärkeänä omassa elämässä ja 
arjessaan. Luonto ja luonnonsuojelu on ollut 
tärkeää myös Miira Arellille. “Suomessa olen 
suojellut luontoa erilaisin tavoin, lahjoittanut 
rahaa luonnonsuojeluun, kulkenut luonnossa 
jälkiä jättämättä ja kerännyt löytämiäni ros-
kia metsästä”, Arell luettelee. 

Luonto on terminä haastava, mikäli sen 
määritelmää alkaa pohtia tarkemmin. Onko 
luonto vain villieläimiä ja erämaata, vai las-
ketaanko myös tienpenkkojen ruohokentät 
ja ihminen osaksi luontoa? Yksiselitteistä 
vastausta ei ole, sillä luontosuhde ja ymmär-
rys luonnosta muovautuvat kulttuurisesti. 
Uudenlaiseen kulttuuriin sukeltaminen voi-
kin toimia työkaluna oman luontosuhteen 
ymmärtämiseen ja avata silmät uudenlaiselle 
ympäristön tarkastelulle.

Vuonna 2021 Arell päätyikin uudenlaisiin 
ympäristöihin lähtemällä vapaaehtoisek-
si Costa Ricaan. Costa Ricaan päätyminen 
oli oikeastaan sattumaa, sillä epävarmassa 
koronatilanteessa Costa Ricaa suositeltiin 
varmimpana vaihtoehtona Latinalaisen 
Amerikan maista muun muassa toimivan 
terveydenhuollon ansiosta, Arell muistelee. 
Costa Ricassa Arellille ehdotettiin Kèköldi 
Hawkwatch -nimistä projektia, joka oli liitty-

nyt ICYE:n listoille vasta hiljattain. “Olin en-
simmäinen ICYE:n kautta projektiin mennyt 
vapaaehtoinen, ja projekti sai minut innos-
tumaan kohdemaastakin enemmän”, Arell 
toteaa.

Costa Rican itärannikolla lähellä Pana-
man rajaa sijaitseva Kèköldi on yksi Costa 
Rican hallinnon tunnustamista alkuperäis-
kansojen maista. Bribri-alkuperäiskansan 
asuttama Kèköldin alue on myös maailman 
keskeisimpiä petolintujen muuttoreittien 
keskittymiä, mikä tekee alueesta ihanteelli-
sen petolintujen seurannalle. 

Kèköldi Hawkwatch -projektissa identi-
fioidaan ja lasketaan alueen yli syksyisin ja 
keväisin lentävät muuttavat petolinnut, ja 
kirjataan päivittäiset lukemat petolintujen 
muuttoliikkeitä tilastoivalle HawkCount-
sivustolle osana maailmanlaajuista peto-
lintujen laskentaa. Petolintujen laskentaan 
pääsevät osallistumaan myös projektin 
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Muuttohaukka on maailman nopein eläin ja pystyy saavuttamaan jopa 320 kilometrin tuntinopeuden. Miira Arell 
nappasi valokuvan tästä yksilöstä kaukoputken avulla.

vapaaehtoiset, mutta laskennan ohella on 
tarjolla myös muita työtehtäviä. “Syys- ja 
kevätmuuttojen välissä työskentelin tutki-
muskeskuksessa muun muassa raivaten pol-
kuja, työstäen tiedotetekstejä ja auttaen vie-
railijoiden kanssa”, Arell kertoo. 

Petolintujen muuttoreitit ja niissä tapah-
tuvat muutokset antavat arvokasta tietoa 
ympäristön ja ilmaston tilasta. “Esimerkiksi 
ilmaston lämpeneminen näkyy petolintu-
jen muuttoliikkeessä, jotkin lajit talvehtivat 
nyt pohjoisempana kuin aiemmin, ja toisin 
päin”, Arell havainnollistaa. HawkCount-
sivustoa ylläpitävän ja petolintujen muut-
toliikkeitä tutkivan Hawk Migration Asso-
ciation of North America listaa esimerkiksi 
myös muuttuneet muuttoreitit, jotka johtuvat 
ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuvista 
planetaaristen eli säännöllisten tuulten muu-
toksista.  

Petolintuprojektin päämajana toimivan 
biologisen luonnontutkimuskeskuksen toi-

minnasta vastaa bribri- ja cabecar-alkupe-
räiskansoihin kuuluva perhe. Perhe vastaa 
myös Bushmaster Conservation -projektista, 
jossa etsitään ja seurataan alueella liikkuvia 
Central American Bushmaster -käärmeitä, 
jotka viihtyvät käytännössä ainoastaan kos-
kemattomissa luonnontilaisissa metsissä. 
Keskusta ylläpitävä perhe toimii myös oppaa-
na alueelle saapuville vieraille sekä tukena 
projektiin saapuville vapaaehtoisille. “Perhe 
huolehtii vapaaehtoisten ruoista ja majoituk-
sesta sekä vastaanottaa keskukseen yksittäi-
siä vierailijoita ja ryhmiä, joita he opastavat 
metsästä löytyvälle vesiputoukselle, linturet-
kille sekä myöhäisiltojen yöeläinsafareille”, 
Arell kuvailee. Perhe vastaa myös metsän ja 
sen polkujen hoidosta sekä infrastruktuurin 
ylläpidosta vapaaehtoisten avustamina. 

Arell kokee oppineensa lisää luonnosta ja 
ympäristön havainnoinnista myös tutkimus-
keskusta johtavalta perheeltä ja muilta pai-
kallisilta. “Perheen isä ilmaisi muun muassa 
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kiitollisuuttaan siitä, että erilaiset eläimet 
suostuivat näyttäytymään yösafareilla. Hän 
pitää huolta ympäröivästä luonnosta kaikin 
tavoin, ja ympäröivä luonto pitää huolta hä-
nestä ja hänen perheestään: eläimet näyttävät 
itsensä ja maksavat vierailijat tulevat uudes-
taan, metsän hedelmät kypsyvät ja ruokkivat 
asukkaita ja vierailijoita, luonnon lääkekasvit 
pitävät perheen terveenä ja vastustuskyvyn 
vahvana, sekä auttavat sairauksien kanssa.”

“Ymmärsin, että ihminen voi nykymaail-
massakin elää osana luontoa, yhtenä eläime-
nä muiden joukossa. Ei vain luonnon hoitaja-
na ja suojelijana, vaan myös jäsenenä. Puun 
voi kaataa tarvittaessa, niinhän majavakin 
tekee. Metsää voi raivata rakennuksen tieltä, 
rakentavathan muutkin eläimet pesiä. Mutta 
aina kun otat jotain, myös anna. Ota vain sen 
verran kuin tarvitset. Vaikket ottaisikaan, 
anna silti ja pidä huolta.”
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Miira Arell kapokkipuun juurella La Fortunan kansallispuistossa.



tulevat tapahtumat

tulevat tapahtumat /
upcoming events

21.–23.10. Tapaaminen viime kaudella ICYE-vapaaehtoistyöstä ulkomailla tehneille 
vapaaehtoisille

espoo A meeting for those the volunteers who participated in the last season ICYE 
volunteering abroad
Leirikeskus Lärkans  |  Camp center Lärkans

Koulutus vapaaehtoistyöhön ulkomaille hakevien haastattelijaksi29.10. Training to become an interviewer of those who apply for volunteering abroad
helsinki Maailmanvaihdon toimisto  | The office of Maailmanvaihto

31.10 Viimeinen päivä hakea ensimmäisessä haussa elo–syyskuussa 2023 alkavaan ICYE-
vapaaehtoistyöhön Euroopan ulkopuolelle
The last day to apply in the first application round for ICYE volunteering outside 
Europe starting in August–September 2023

8.11. Maailmanvaihdon syyskokous klo 17.15 alkaen
The Autumn Meeting of Maailmanvaihto starting at 17.15

helsinki Maailmanvaihdon toimisto  | Maailmanvaihto’s office

19.11. Valintahaastattelupäivä ICYE-vapaaehtoistyöhön ensimmäisessä haussa hakeneille
Selection interview day for those who applied for ICYE volunteering in the first round

helsinki Maailmanvaihdon toimisto ja Zoom  | Maailmanvaihto’s office and Zoom

23.–24.11. Maailmanvaihto Studia-messuilla, ke klo 9–17 ja to 9–16
Maailmanvaihto at the Studia fair, Wed at 9–17 and Thu at 9–16

helsinki Helsingin Messukeskus  |  Helsinki Expo and Convention Centre

14.12. Etäinfo: Välivuodeksi vapaaehtoistyöhön ulkomaille
Online info event: Spend a gap year by volunteering abroad

zoom

27.–28.1. Maailmanvaihto Educa-messuilla, pe klo 10–19 ja la klo 10–17
Maailmanvaihto at the Studia fair, Fri at 10–19 and Sat at 10–17

helsinki Helsingin Messukeskus  |  Helsinki Expo and Convention Centre

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

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