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Cebun saarella Filippiineillä terveysasema San Remigio Rural Health 
Unitin mielenterveystiimi tekee osana työtään kotikäyntejä. Terveysaseman 
vapaaehtoistyöntekijä Asta Lehtola (toinen takana vas.) on päässyt mukaan 
käynneille. Mielenterveystiimin jäsenet kuvassa ovat (takaa vas.) Rolyn Joy 
Mahinay, Lutgarda Carabio, Jourgine Ricaplaza ja Hyacinth Tribajo.

In the island of Cebu in the Philippines, the mental health team of the health 
center San Remigio Rural Health Unit does home visits as a part of the work. 
The volunteer of the health center Asta Lehtola (back second from the 
left) has got to join the visits. The mental health team mebers in the photo 
are (back from the left) Rolyn Joy Mahinay, Lutgarda Carabio, Jourgine 
Ricaplaza, and Hyacinth Tribajo.
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finland
Franziska Müller talks 
about her experiences 
of using and learning 
languages and the 
similarities between 
Finnish and German on 
pages 28–30.

filippiinit
Vapaaehtoisjaksolta 
varmuutta vieraan 
kielen käyttöön – Asta 
Lehtola ja Mariam 
Darbaidze kertovat 
kokemuksistaan 
sivuilla 14–17.

Vieraassa kulttuurissa 
toimiminen voi kuormittaa 
– Elina Huhtanen jakaa
ajatuksiaan  kielimuurin
herättämistä tunteista ja
äidinkielen merkityksestä
sivuilla 26–27.

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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viest i ä voi vähäll äkin

V uorovaikutus on olennainen osa ihmisyyttä. Puhumalla, keskustelemalla, kirjoittamalla 
ja viestittelemällä ihmiset luovat yhteyksiä, yhteisiä tiloja, sosiaalisia todellisuuksia ja his-
torioita, joissa elämme.

Vuorovaikutus on monenlaista – voimme puhua, jutella, katsoa, koskea, kirjoittaa. Kaikenlai-
nen vuorovaikutus on myös viestintää. Erilaisia viestintämuotoja voi pitää työkaluina: mitä enem-
män yksilö taitaa erilaisia tapoja kommunikoida, sitä laajempi repertuaari hänellä on käytössään 
olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. 

Kielitaito on tärkeä viestinnän työkalu. Lähes poikkeuksetta jokaiselle on helpointa puhua 
omalla äidinkielellä. Ympäristössä, jossa äidinkieltä ei voi käyttää, joutuu muotoilemaan olemi-
sensa uudelleen. Miten viestin, mitä tunnen, näen ja ajattelen, jos en voi tehdä sitä itselleni luon-
nollisimmalla tavalla? 

Ollessani Nepalissa vapaaehtoisena asuin isäntäperheessä, johon kuului myös isoäiti. Vietettyäni 
perheessä muutaman päivän istuin isoäidin viereen kodin kattoterassille ja hymyilin hänelle. ”Ne-
pal”, sanoi mummo hymyillen. Hymyilin, nyökkäsin ja näytin peukkua. ”Nepal”, vastasin takaisin.

Sen jälkeen emme sanoneet mitään, sillä yhteinen kielitaitomme rajoittui siihen. Istuimme hil-
jaa ja lähdimme sitten omiin puuhiimme. 

Venäläinen kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin kirjoitti 1900-luvun alussa, että kaikki ihmisen 
tuottama kieli on oikeastaan monikielistä. Toisin sanoen sanoilla, eleillä ja teoilla on aina luke-
mattomia merkityksiä, jotka voivat vaihdella ihmisestä toiseen ja tilanteittain yksittäisen henkilön 
elämässä.  Ajattelepa vaikka sanaa räikeä – minkälaisissa kaikissa merkityksissä olet käyttänyt sitä 
elämässäsi? 

Bahtinin huomiota voi pitää masentavana. Miten ikinä voimme ymmärtää toisiamme, jos 
emme edes anna samoja merkityksiä sanoille, joita me käytämme? Keskustelut ovat kuin kak-
si magneetin miinusnapaa, merkitykset eivät välity ja sanat jäävät pyörimään omiin päihimme 
omien ajatustemme kanssa. Bahtin itse ei kuitenkaan nähnyt asiaa onneksi näin pessimistisesti. 
Sen sijaan hän piti sanojen muuttuvia ja moninaisia merkityksiä kauniina rakennelmana, joka 
paljastaa elämän kerroksellisuuden ja monimutkaisuuden. Sanoilla voi viestiä paljon muutakin 
kuin vain yhden rajatun merkityksen.

Isäntäperheen mummon kanssa emme puhuneetkaan vain valtiosta nimeltä Nepal. Puhuimme 
myös siitä, missä me olemme, mikä on hänen taustansa, miten minä olen aivan uudessa ympäris-
tössä. Puhuimme siitä, miten haluaisimme puhua toisillemme, vaikka emme siihen vielä suurem-
min pystykään.  

Kului neljä kuukautta. Mummo ja minä, löysimme jälleen toisemme kattoterassilta. Mummo 
katsoi minua mietteliäänä. ”How are you”, hän lausui lopulta haparoiden ja rämähti välittömästi 
raikuvaan nauruun. Nauru tempasi minut mukaansa.   

Joskus ei tarvita sen enempää. 

Roosa Kontiokari
MaailmanVaihtoa-lehden päätoimittaja
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when communicating, less c an be as much

A significant part of being human boils down to communication. By speaking, conversing, 
writing, and signifying people create connections, spaces, social realities, and even histo-
ries in which we live.

There are various types of interaction – we can talk, gossip, look, touch, write – and all kinds 
of interactions are communication. Different means of communication can be thought of as tools: 
the more skills you have, the larger repertoire for interaction you have.

Being proficient in different languages is an important tool. For most people, communication is 
always the easiest in one’s own mother tongue. Therefore, in environments where one cannot use their 
native language, one must reinterpret their being and identity. How do I communicate what I feel, see, 
and think, if I can’t do it with words?

When I was volunteering in Nepal, I lived in a host family. After spending a few days with the 
family, I sat down on the family’s rooftop terrace next to the grandmother. We were quiet. “Nepal”, 
she said to me after a while with a smile. I smiled back and gave her a thumbs up. “Nepal”, I replied.

We fell back into silence, as that was as far as our shared language skills went. We sat there for 
a while and then went back to our own business.

Russian literary theorist Mihail Bahtin wrote in the early 1900s that all language produced by 
humans is polyphonic, containing multiple different meanings at the same time. In other words, 
all words and gestures bear many different meanings in different situations, and a same word can 
mean different things to different people and even to the same person. For instance, think about 
the word bold – what different uses can you think of for that uttering?

One could think of Bahtin’s remark as depressing. How can we ever understand each other, if 
we don’t even mean the same things with the same words we use? Conversations are then like the 
two negative ends of a magnet, meanings can’t be communicated, and words stay in our heads, 
never reaching the other side. Luckily Bahtin was not as pessimistic. Instead, he saw the diversity 
of meanings as a beautiful reflection of the multi-layered and complex nature of humanity itself. 
Words can communicate much more than just one strict meaning.

With the grandmother of my host family, we were not just talking about a country called Nepal. We 
were also talking about our dwelling, her background, and my position in a new situation. We talked 
about how we want to communicate, yet we can’t do it properly yet.

Four months pass by, and we are sitting on the rooftop 
terrace again. sit on the rooftop terrace. Grandmother looks 
at me with a thoughtful expression. “How are you”, she 
finally utters in English and breaks down into laughter. 
The laugh is contagious.

Sometimes, you don’t need much to communicate.

Roosa Kontiokari
Editor-in-chief of MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Maailmanvaihdon jäsenet ja toimintamme osallistujat: lämpimästi tervetuloa Maailmanvaihdon kevät-
kokoukseen!

Aika: Maanantai 27.3.2023 klo 17:15 

Paikka: Kokous pidetään Maailmanvaihdon toimistolla, osoitteessa Oikokatu 3 Helsinki. Kokouk-
seen voi tulla kuulolle myös etänä. Tällöin ei kuitenkaan voi osallistua äänestyksiin.

Ilmoittautuminen: Toivomme  ilmoittautumisia kokoukseen viimeistään 24.3.2023 sähköpostiosoit-
teeseen maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Ilmoita samalla, jos tahdot osallistua kokoukseen etänä. 

Asiat:
• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2022
• Päivitetty talousarvio vuodelle 2023

Kevätkokouksessa kuulet myös Maailmanvaihdon uusimmat kuulumiset. 

Tervetuloa!

Maailmanvaihdon hallituksen puolesta

Anni Koskela 
pääsihteeri

Kokous pidetään suomeksi. Kokouksessa noudatetaan Maailmanvaihdon turvallisemman tilan 
periaatteita. 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. Kokousalusta Zoomin saavutettavuustiedot 
löytyvät osoitteesta explore.zoom.us/en/accessibility. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: 
tiedottaja@maailmanvaihto.fi.

Briefly in English: Maailmanvaihto’s Spring Meeting 27th Mar 2023
Maailmanvaihto’s spring meeting will be held 27th March 2023 starting at 17:15 at the office of 
Maailmanvaihto, in the address Oikokatu 3, Helsinki. One is also welcome to participate online via 
Zoom, but online participants are not allowed vote in the meeting. Please, find the invitation to the 
meeting at maailmanvaihto.fi/spring-meeting-2023

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

Maailmanvaihtoa luotsaa kymmenen hengen hallitus

Maailmanvaihdon toimintaa luotsaa tänä vuonna kymmenen hengen hallitus. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii toista vuotta Alma Smolander.

Tänä vuonna hallituksen uusia vastuualueita ovat Maailmanvaihdon vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen ja järjestön osallistuminen hankkeeseen kansainvälisen vapaaehtoistyön 
dekolonisaatiosta. Ensimmäisestä vastaa Sasu Katajamäki ja jälkimmäisestä Siiri Sandberg.

Viime vuoden tapaan vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtevien valmennuksesta ja paluutuesta 
vastaavat Lea Absetz ja Elina Villberg ja vapaaehtoistyöohjelmista Suomessa Hanna Sainio ja Sasu 
Katajamäki. Someviestinnän vastaavana jatkaa Hannele Kivelä ja yhdenvertaisuusvastaavana 
Anna Mäkelä. Uusia kasvoja hallituksessa ovat Elina Hirvola ja Susanna Halme. Hirvola vastaa 
kouluvierailutoiminnasta ja Halme MaailmanVaihtoa-lehdestä.

Hallituksen jäsenet esittäytyvät osoitteessa maailmanvaihto.fi/maailmanvaihto-icye-finland/hallitus.

Vas. ylhäältä: Alma, Hanna, Sasu, Lea, Elina H., Susanna, Hannele, Anna, Elina V., Siiri

Lukuja: Maailmanvaihdon vapaaehtoisvaihto viime vuonna

64 nuorta ulkomailta teki vapaaehtoistyötä Suomessa 
46 nuorta Suomesta osallistui vapaaehtoistyöhön ulkomailla
Lähde: Maailmanvaihdon toimisto
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Osallistavaa toimintatutkimusta  
kansainvälisen vapaaehtoistyön dekolonisoimiseksi

Maailmanvaihto jatkaa toimintansa kehittämistä hankkeessa ”Decolonise! Building Equitative, 
Diverse, and Environmentally Sustainable Long Term International Voluntary Service”. 
Hankkeessa pyritään ymmärtämään paremmin neokolonialismin muotoja ja rakentamaan 
vaihto-organisaatioissa dekoloniaalista ajattelua ja käytäntöjä. Hanke alkoi viime vuonna ja se 
kestää kaksi ja puoli vuotta. 

Viime vuonna hanke järjesti kaikille avoimia kansainvälisiä etävuoropuheluja, jossa 
keskusteltiin kansainvälisen vapaaehtoistyön kontekstissa käsitteistä dekolonisaatio, globaali 
oikeudenmukaisuus, valta, etuoikeus, neokolonialimi, kulttuuri, kulttuurinen omiminen, 
valta, etuoikeus, globaali oikeudenmukaisuus, moninaisuus ja intersektionaalisuus – sekä 
kansainvälinen vapaaehtoistyö. Tämän jälkeen osallistujaorganisaatiot tapasivat Wienissä, jossa 
ne perehtyivät lisää käsitteisiin ja oppivat hieman osallistavasta toimintatutkimuksesta.

Alkuvuonna hankkeen organisaatiot ovat kouluttautuneet Brysselissä osallistavasta 
toimintatkimuksesta ja Pariisissa vaikuttamistyöstä. Seuraavaksi tarkoituksena on tehdä 
osallistavaa toimintatutkimusta osallistujaorganisaatioissa Argentiinassa, Itävallassa, Belgiassa, 
Ranskassa, Suomessa, Saksassa, Italiassa, Nepalissa ja Zimbabwessa. Hankkeessa on suunnitteilla 
myös mm. nuorten vaikuttamistyötä ja verkkokurssi vapaaehtoisten lähtövalmennuksessa 
hyödynnettäväksi. Hankkeen ohjausryhmä tapaa maaliskuussa Helsingissä. 

Hankkeen toimia voi seurata ja keskusteluun 
osallistua somessa hashtageilla #DecoloniseIVS 
ja #decolonise_IVS. Hanketta koordinoivat 
Coordinating Committee of International 
Volunteering Services (CCIVS) ja International 
Cultural Youth Exchange (ICYE).

Lisähaku ICYE-ohjelman ensi kauteen

Maailmanvaihdossa on käynnissä lisähaku International Cultural Youth Exchange 
-vapaaehtoisohjelman ensi elo-syyskuun lähtöön. Paikkoja on avoinna 6 tai 12 kuukauden jaksoon
Boliviaan, Brasiliaan, Costa Ricaan (vain 6 kk), Ghanaan, Indonesiaan, Keniaan, Meksikoon,
Marokkoon, Filippiineille (vain 6 kk), Taiwaniin (vain 6 kk), Tansaniaan ja Vietnamiin (vain 6
kk). Paikat täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä, ja viimeinen päivä vastaanottaa hakemuksia
on 20.3.2023.
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Kiitos Kisälli, Maailmanvaihto yhteistyöhön Euroopan solidaarisuus-
joukoissa Niceheartsin ja Aitoon koulutuskeskuksen kanssa

Pitkä yhteistyö Maailmanvaihdon ja vihtiläisen Kisälli-Harjulanmäen välillä päättyi viime vuonna, 
kun Kisälli-Harjulanmäki lopetti toimintansa. Kisälli-Harjulanmäki vastaanotti yli vuosikymmenen 
ajan Maailmanvaihdon kautta nuoria ulkomailta EU-tuettuun vapaaehtoistyöhön, ensin 
Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun ja sittemmin Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Kisälli oli 
käsityöpaja kehitysvammaisille ja osatyökykyisille käsityöosaajille ja Harjulanmäki heille koti.

“Kiitän lämpimästi Kisälli-Harjulanmäen porukkaa antoisasta yhteistyöstä, jonka kuluessa lähes 
kolmekymmentä nuorta eri puolilta maailmaa pääsi tutustumaan taide- ja käsityötoimintaan 
yhdessä pajalaisten kanssa”, sanoo Maailmanvaihdon järjestösihteeri Mari Takalo.

Sittemmin Maailmanvaihto on solminut uutta Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteistyötä 
Niceheartsin ja Aitoon koulutuskeskuksen kanssa. Kummankin on suunnitteilla vastaanottaa 
ensimmäinen ohjelman vapaaehtoisensa Maailmanvaihdon kautta tänä vuonna. 

Aitoon koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos ja Nichearts yhdistys, joka toimii 
sen mahdollistamiseksi, että tytöt, naiset ja perheet, sukupuolen moninaisuus ja itsemäärittely 
huomioiden, löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

“Olemme erittäin iloisia näistä uusista avauksista. Esimerkiksi Nicehearts tarjoaa vapaaehtoiselle 
todella mielenkiintoisen työympäristön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen parissa”, sanoo 
Mari Takalo. Hän toivottaa myös uudet yhteistyötahot tervetulleksi vastaanottamaan vapaaehtoisia 
Maailmanvaihdon kautta. 

Uusien vapaaehtoistyöpaikkojen tulee hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä, 
joka osoittaa, että organisaatio pystyy takaamaan tarvittavat puitteet vapaaehtoistyöjaksoille. 
Maailmanvaihto tukee uusia yhteistyötahojaan merkin hakemisessa. Seuraavan kerran laatumerkkiä 
voi hakea 31.5.2023.

Osallistu MaailmanVaihtoa 2/2023 -lehden toimitustyöhön! 
Take part in making upcoming issue of  
MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices!

MaailmanVaihtoa 2/2023 ilmestyy syksyllä. Haluaisitko osallistua lehdentekoon esimerkiksi 
kirjoittajana tai kuvaajana? Ota yhteyttä viimeistään 30.4.2023! Kerro meille lyhyesti itsestäsi ja 
siitä, miten olisit kiinnostunut osallistumaan. Tavoitat meidät osoitteesta maailmanvaihtoalehti@
maailmanvaihto.fi, josta voit myös kysyä lisää.

MaailmanVaihtoa 2/2023 will be published next autumn. Would you like to participate 
in making the magazine? Contact us on 30th April 2023 at the latest! Please, tell us 
shortly about yourself and about how you would like to participate. You can reach us at  
maailmanvaihtoalehti@maailmanvaihto.fi. You can ask for further info from the same address.
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Tule mukaan 
toimintaan! 

Voit osallistua Maailmanvaihdon toimintaan monin tavoin. Jos 
haluat lisätietoa tai hakea mukaan, ota yhteyttä osoitteeseen 
maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Seuraavalla sivulla Essi 

Rantapää jakaa kokemuksiaan isäntäperheen jäsenenä.

  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 suuntautuvien 
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 ulkomaan-
jaksolle realistisin odotuksin.

  ENEMMÄN AIKAA?

Maailmalle!
Maailmanvaihto lähettää Euroopan soli-
daarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun 
kautta vapaaehtoisia lähinnä Eurooppaan, 
ICYE-ohjelmassa puolestaan voi lähteä 
kauemmas. 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 yleensä 
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. 

Kiinnostuitko isäntäperheeksi ryhtymisestä? Kauden 
2023–24 vapaaehtoiset saapuvat elokuussa. Etsimme heille 
isäntäperheitä eri puolilta Suomea. Tutustu mahdollisuuksiin: 
maailmanvaihto.fi/tag/ajankohtaiset-isantaperhehaut
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Isäntäperheily 
avartaa maailmaa

Lapinjärveläinen Essi Rantapää perheineen on toivottanut kotiinsa 
tervetulleeksi maailmalta saapuvia vapaaehtoisia. Rantanpään mukaan 
aika vapaaehtoisten seurassa opettaa niin eri kulttuureista kuin 
suomalaisuudesta aivan uudella tavalla.

Haastattelu: Roosa Kontiokari
Kuva: Essi Rantapään kotialbumi

Moikka! Kuka olet ja ja mitä teet työksesi? 

Olen Essi Rantapää, lapinjärveläinen luokan-
opettaja ja pappi.

Miten päädyit mukaan Maailmanvaihdon 
toimintaan?

Suomeen saapuville vapaaehtoisille suomea
opettava Lotta Roschier asuu lähelläni, ja hä-
nen lapsensa ovat olleet oppilaina koulussani. 
Lotta innosti meitä koulussa ottamaan vas-
taan kouluumme vapaaehtoisia teemapäivän
merkeissä jo vuosia sitten. Päivä oli hauska,
vapaaehtoiset olivat suunnitelleet tietoiskuja
maistaan ja kulttuureistaan. Pääsimme myös
pelaamaan jalkapalloa eteläamerikkalaisten
vapaaehtoisten kanssa. Kokemus oli niin
hauska, että olemme jatkaneet näiden keväis-
ten päivien järjestämistä useampana kevää-
nä, jopa koronarajoitusten aikaan Zoomin
välityksellä. 

Ihania muistoja! Millä tavoin olet mukana 
toiminnassa nykyisin?

Keväällä 2021 Lotta houkutteli minut jälleen
uuteen toimintaan, tällä kertaa mukaansa
Maailmanvaihdon työpaikka-  ja isäntäper-
heinfoiltaan, joka poiki monenlaista yhteis-
työtä: Lapinjärven alakouluilla on nyt kahden 
lukuvuoden ajan työskennellyt vapaaehtoi-

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

nen, ensin nuori Nigeriasta, nyt nuori Saksas-
ta, ja perheemme on ollut vapaaehtoisille isän-
täperheenä. Tänä syksynä meillä luonamme 
asui vaihto-oppilas Saksasta. Hänelle tulivat 
läheisiksi Maailmanvaihdon vapaaehtoiset 
lähettyvillämme Tapolan yhteisössä. Vaihto-
oppilaamme jatkavat yhteydenpitoa, vaikka 
vaihto-oppilassyksy päättyi jo. Olemme ret-
keilleet yhdessä muiden vapaaehtoisten kans-
sa, ja parhaillaan suunnittelemme yhteistä 
hiihtopäivää. 

Millaista on arki isäntäperheenä?

On kiva, että kausi alkaa yleensä elokuussa. 
Silloin on vielä ihanan valoisaa ja lämmintä 
ja kesän jäljiltä kaikilla voimavaroja tutus-
tua Suomeen ja oman kodin lähiluontoon. 
Uskon, että vaikeinta aikaa vapaaehtoisille 
on kaamosaika. Kun kaikki suomalaisetkin 
vaipuvat  ”talvihorrokseen”. Silloin joskus 
epäilen, osaanko tukea nuorta riittävästi. 
Toisaalta viime kesänä juttelimme ison va-
paaehtoisporukan läksiäisissä, että mieleen-
painuvin kokemus vapaaehtoisvuodessa oli 
nimenomaan kaamos ja siitä selviytyminen! 
On hyvä välillä nähdä omaa kulttuuriaan 
ja suomalaisuutta ulkopuolisen silmin ja on 
ihanaa kuulla, miten asioita tehdään muualla. 
Arki isäntäperheenä on ihan tavallista arkea, 
mutta uudella twistillä.
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Isäntäperheen jäsenet ja vapaaehtoinen 
puhuvat yleensä eri äidinkieltä. Miten 
kommunikaatio tällöin onnistuu?

Perheessämme asuneet vapaaehtoiset ovat
puhuneet hyvää englantia, minkä ansiosta-
kommunikointi on ollut suhteellisen help-
poa. Toisaalta esimerkiksi joskus  vapaa-
ehtoisten kulttuuri ja tavat ovat usein niin 
erilaisia, että turvauduimme piirtämiseen. 
Keittiön pöydän ääressä oli usein paperia ja 
kyniä kuvaamassa muun muassa laivoja, ju-
nia, kortteleita tai erilaisia vaatteita. Myös 
älypuhelimet ja tabletit toimivat, ja olemme 
usein katsoneet niiltä valokuvia, karttoja ja 
YouTube-videoita. Esimerkiksi pukeutumi-
nen suomalaiseen talveen käytiin läpi lopulta 
niin, että asettelimme kaikki vaatekerrokset 
järjestyksessä pitkäksi letkaksi lattialle. Mi-
ten muuten pukeutumisen pakkaseen voi 
ymmärtää, jos koti on päiväntasaajalla?

Joskus kommunikaatio ei kuitenkaan onnis-
tu ollenkaan. On ihan okei myös vain todeta, 
että yritimme, mutta nyt emme ymmärtäneet 
toisiamme. Kokeillaan myöhemmin uudestaan. 

Joskus keskusteluiden kielet ovat mitä sat-
tuu, kun omat lapseni eivät vielä puhu kovin 
hyvin englantia eikä vapaaehtoinen suomea. 
Usein kukin puhuu sujuvinta kieltään ja minä 
olen tiivistäen tulkannut olennaiset. Kuuntele-
malla vierasta kieltä varmasti myös oppii, vaik-
ka aluksi voi tuntua, että jää ulkopuoliseksi. 

 

Onko kielimuuri aiheuttanut koskaan 
ongelmia tai hassuja sattumuksia? 

Nigerian englanti on kovin erilaista. Vaikka 
sanat ovat samoja, saatamme lausua lähes 
jokaisen kirjaimen eri tavalla. Kerran kä-
vimme vapaaehtoisen kanssa keskustelua, 
jonka piti koskea sitä, että matkalla pitää 
pysähtyä tankkaamaan autoa. Emme miten-
kään ymmärtäneet toisiamme, kun toinen 
kysyi: ”fuue?” ja minä vastasin: ”ei kun fjyel”, 
”fuuue?” ”fjyel”. Lopulta homma päättyi nau-
ruun ja keksittyämme, miten homman voisi 
ilmaista kiertotietä, tajusimme, että olimme 
puhuneet koko ajan samasta asiasta. 

Mitä terveisiä lähettäisit perheelle tai 
henkilölle, joka pohtii isäntäperheeksi 
ryhtymistä?

Hei, sano yksikin hyvä syy, miksei? Monelle 
nuorelle vapaaehtoisvuosi on unelma. Toi-
sille se on tärkeä keino itsenäistyä tai pääs-
tä lähemmäs unelmaopiskelupaikkaansa tai 
-ammattiaan. Mikä olisi tärkeämpää kuin
olla mukana mahdollistamassa tuo unelma?
Elämä on aika lyhyt ja arki imee mennessään: 
isäntäperhevuosi on varmasti aika, joka myö-
hemmin muistoissa eroaa monesta muusta
arkisesta vuodesta. Etenkin, jos perheessä on
lapsia, on ihana seurata, miten lapset kiinty-
vät uuteen perheenjäseneen.

Essi Rantapää 
Laavuretkellä 
Lapinjärvellä 
vapaaehtoisten 
kanssa.
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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 
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.

  MORE TIME?

To the world!
Maailmanvaihto sends volunteers through 
the European Solidarity Corps Volunteer-
ing mainly 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 lo-
cally 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 families for at least four months, and 
occasionally also for shorter periods, varying 
from weekends 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. 

Got interested in becoimng a host family? The volunteers of 
the season 2023–24 will arrive in Finland in August. We will 
search for host families for them. Learn about the possiblities: 
maailmanvaihto.fi/en/tag/host-family-positions
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Terveisiä 
maailmalta!

Greetings  
from abroad!

Mitä kuuluu Maailmanvaihdon vapaaehtoistyöntekijöille? Kaksi 
heistä jakaa terveisiään. Mariam Darbaidze matkasi Georgiasta 
vapaaehtoistyöhön Suomeen ja Asta Lehtola Suomesta Filippiineille.

What’s up with the volunteers of Maailmanvaihto? Two of them share 
their greetings. Mariam Darbaidze traveled to Finland for volunteering 
from Georgia and Asta Lehtola from Finland to Philippines. 

Haastattelut/interviews: Minna Räisänen
Kuvat/Photos: Hanna Sainio 
& Asta Lehtola’s home album

  MARIAM:

”A well-deserved rest 
together Ansku (right), one of 

Maailmanvaihto’s support people, 
after cleaning up at the beach”, 

describes volunteer Mariam 
Darbaidze the photo.

I wanted to join international 
volunteering… 

to get a new experience. I had volunteered 
many times in local activities back in Geor-
gia, but I had never done it abroad. In gen-
eral, international volunteering impressed 
me for several reasons: after my bachelor’s 
degree, I took a gap year to think more about 
my career path and I decided to take part in 
the European Solidarity Corps. My profes-
sional background is sociology, so studying 
different cultures has always been one of my 
passions. This volunteering project was a 

great way to get out of my comfort zone and 
experience an independent life, even more 
challenging with my hearing loss. The Euro-
pean Solidarity Corps helped me to fulfill all 
of these and it still continues surprising me.

I ended up at my voluntary workplace 
because...

I found out about the open volunteer posi-
tion at Maailmanvaihto online, and I was 
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immediately interested. Finland is quite ex-
pensive and difficult to travel to from Geor-
gia, which is why volunteering seemed like a 
once-in-a-lifetime possibility for me to travel 
here. I read Maailmanvaihto’s website very 
carefully, and Maailmanvaihto seemed to 
me a trustworthy organisation with impor-
tant values and mission, and interesting vol-
unteering opportunities. Maailmanvaihto
works to establish intercultural learning
experiences through long-term internation-
al volunteering, besides which it advances 
equality and peace among young people. 
Before my interview for the volunteering po-
sition I contacted another Georgian volun-
teer who had been in Finland as a volunteer 
through the European Solidarity Corps and 
she gave me a big recommendation to come 
here. As you can guess, I had plenty of rea-
sons to move to Finland.

My volunteering days are filled with… 

office related tasks but sometimes I have 
outdoor activities as well. My tasks include 
emailing with volunteers and partner organ-
isations, promoting available placements and 
assisting in the volunteer selection process, 
arranging travels, writing newsletters for our 
volunteers, updating guidebooks, partici-
pating in magazine making, and updating 
the English version of the website. During 
volunteering camps, I help in the kitchen, 
facilitate activities, take videos and photos, 
and participate in social media management. 
Sometimes I visit schools and exhibitions 
to promote our international possibilities 
among young people. Right now, I am work-
ing on my personal project which is making 
interview videos related to the topic of inter-
national volunteering as a person with dis-
abilities. When I was planning to participate 
in a European Solidarity Corps volunteering 
project, I had an unclear image about the 
support the program can offer for volunteers 
with disabilities. With my project, I wish to 
make participating in the European Solidar-
ity Corps volunteering easier for other young 

 
 

people with disabilities. Young people with 
disabilities usually do not volunteer abroad 
as much as other young people. I hope this 
project will be beneficial for our organisa-
tion and for the European Solidarity Corps 
general. I hope people who watch these vid-
eos will see that young people with disabili-
ties are not only receivers but also givers of 
knowledge and effort.

The languages I use to communicate with 
the people here…

rely on respect. My volunteering environ-
ment is respectful and safe. We regularly 
have an office meeting to discuss our tasks, 
which helps me not to miss anything. The 
people here really are interested in my ac-
tions, thoughts, and feelings. We commu-
nicate in English, Finnish and Georgian. I 
have conducted a Georgian cultural evening, 
and other volunteers and I organise togeth-
er monthly a language café. The European 
Solidarity Corps has improved my linguistic 
competences. As a hard of hearing person, I 
feel more motivated to know languages very 
well because sometimes when I cannot hear, 
people think that I am not fully aware of the 
language. Volunteering abroad has assisted 
me to feel more confident with foreign lan-
guages.

I think that inspirational co-operation in 
volunteering builds on... 

communication, when people, coworkers, 
partner organisations share the same values 
and principles, when they have a similar un-
derstanding. At my volunteering project, it 
inspires me to be approachable and initia-
tive. For instance, when I go to schools and 
promote international volunteering, I con-
sider it as an important task because when I 
was a pupil I had no idea about this kind of 
international experience. At that time, I was 
very vulnerable and would have been happy 
to know also about other options besides col-
leges and universities. Maailmanvaihto sup-
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ports me to create new co-operations. I am so 
happy that during my volunteering period, 
we have connected with Kuuloliitto (an asso-
ciation for people with hearing disabilities) 
through which have had the opportunity to 
make connections, learn, experience, and 
get more aware of hearing loss. It has been  
planned that Maailmanvaihto and Kuuloli-
itto will continue co-operating after I leave, 
which makes me delighted.

For those interested in volunteering 
abroad, I wish to say…  

that go for it, just check the volunteering pro-
ject, placement, and the duties of volunteers 
very attentively to be sure that it is the right 
place for you. The volunteering project also 
must suit your values and interests. I really 
recommend the European Solidarity Corps 

volunteering to everyone but at the same 
time: it will  not be exciting all the time, it 
can be challenging, sad, and exhausting 
sometimes and it is okay as well. I especially 
recommend this for young people with dis-
abilities. Our opportunities are already lim-
ited for many reasons and we do not have 
the luxury to waste many chances. The Eu-
ropean Solidarity Corps will cover your in-
dividual needs, so do not hesitate to try it. It 
is also possible to visit the host country and 
organisation before starting the project. The 
sending and hosting organisations, disability 
organisations, and the national agencies will 
support you, just apply.  Long-term volun-
teering abroad can be a mind-blowing expe-
rience for you and your expertise as a young 
person with disabilities will be beneficial for 
the hosting organisation.

  ASTA:

Hakeuduin kansainväliseen 
vapaaehtoistyöhön, koska… 

olin pitkään haaveillut lähtemisestä ulko-
maille pidemmäksi aikaa ja vapaaehtoistyö 
tuntui sopivimmalta vaihtoehdolta toteuttaa 
haaveeni. Koin, että vapaaehtoisena pääsisin 
tekemään jotakin hyvää paikallisen yhteisön 
hyväksi ja tutustumaan syvemmin kohde-
maahan ja paikallisiin ihmisiin sekä heidän 
kulttuuriinsa ja tapoihinsa. 

Päädyin vapaaehtoistyöpaikkaani, 
koska…

minua kiinnosti vapaaehtoistyö terveyden-
huollossa. Olen koulutukseltani sairaan-
hoitaja ja kätilö ja valmistumiseni jälkeen 
työkentelin reilut neljä vuotta psykiatrisen 

sairaanhoitajan tehtävissä. Halusin nähdä ja 
oppia, miten terveydenhuoltoa toteutetaan 
toisenlaisessa ympäristössä ja terveysalan 
eri osa-alueilla. Tapaan työssäni Suomessa 
ihmisiä eri kulttuuritaustoista. Ajattelin, 
että kokemus lisäisi ymmärrystäni kult-
tuureista ja tavoista, mistä olisi hyötyä mo-
nikulttuurisessa hoitotyössä. Kun selasin 
kohdemaita ja projekteja Maailmanvaihdon 
nettisivuilla, kohdalle osui San Remigio Ru-
ral Health Unit Cebun saarella Filippiineil-
lä. San Remigio Rural Health Unit on ter-
veysasema, joka työskentelee San Remigion 
kunnan asukkaiden hyväksi tarjoten heille 
terveyspalveluja ja lääkkeitä, suurelta osin 
ilmaiseksi. Vapaaehtoistyö tällä terveysase-
malla vaikutti monipuoliselta ja mielenkiin-
toiselta, joten päädyin hakemaan projektiin 
ja ilokseni pääsin siihen. 
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Vapaaehtoistyöpäiväni ovat täynnä…

kohtaamisia ihmisten kanssa sekä uuden
oppimista ja kokemista. Olen päässyt avus-
tamaan paikallista terveydenhoitohenkilö-
kuntaa monipuolisesti terveysaseman eri
yksiköissä. Olen mm. haastatellut potilaita
lääkärin vastaanottoa varten, ottanut perus-
mittauksia, hoitanut haavoja sekä avustanut 
niiden ompelussa. Olen myös rokottanut
vauvoja ja odottavia äitejä, avustanut synny-
tyksissä ja kuparikierukoiden ja ehkäisykap-
selien laitossa sekä osallistunut mielenterve-
ystiimin kotikäynneille ja kouluvierailuille
ympäri kuntaa.

Kielet, joilla kommunikoin täällä 
ihmisten kanssa, ovat…

ovat ovat englanti sekä paikalliskieli cebuano. 
Tavoitteeni oli alusta alkaen oppia edes jon-
kin verran kommunikoimaan paikallisella
kielellä. Alkuun kieli tuntui hyvin hankalalta 
ja koin ajoittain turhautumisen tunteita, jos 
en pystynyt ymmärtämään mitä ympärillä
puhuttiin. Minun pitikin muistuttaa itseäni 
siitä, että uuden kielen oppiminen vie aikaa 

 

 
 

 

 

 

 

ja että on myös tärkeää olla itselleen armol-
linen ja yrittää vain sitkeästi kommunikoida 
uudella kielellä niin paljon kuin mahdollista 
virheitä pelkäämättä. Suuria ilon aiheita kie-
len opettelussa onkin ollut se, miten työka-
verit ovat sitkeästi jaksaneet opettaa minul-
le kieltä, sekä ne onnistumisen tunteet, kun 
olen pystynyt ilmaisemaan asiani cebuanoksi 
jossakin uudessa tilanteessa. Tällä hetkellä 
pystyn jo hoitamaan cebuanon kielellä yksin-
kertaisimmat keskustelutilanteet esimerkiksi 
ruokaa katukeittiöstä ostaessani ja haastatel-
lessani potilaita lääkärin vastaanottoa varten.

Mielestäni inspiroiva yhteistyö 
rakentuu…

tiimityöstä, jossa kunnioitetaan monimuotoi-
suutta, jaetaan ajatuksia ja näkemyksiä, kuun-
nellaan aktiivisesti ja opitaan toinen toisiltaan.

Vapaaehtoistyöhön ulkomaille 
lähtemisestä kiinnostuneille haluan 
sanoa…

että mikäli yhtään harkitset lähtöä, kannattaa 
ehdottomasti hakea! Puoli vuotta tai vuosi 
ulkomailla vapaaehtoisena työskennellen on 
hieno mahdollisuus nähdä ja kokea elämää 
uudessa ympäristössä, saada uutta perspek-
tiiviä sekä tutustua uusiin ihmisiin ja heidän 
kulttuuriinsa. Kannustan lähtemään matkaan 
avoimin mielin, kommunikoimaan aktiivi-
sesti paikallisten kanssa sekä astumaan roh-
keasti oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Asta (toinen takana vas.) ja 
mielenterveystiimin jäsenet (takaa vas.) 
Rolyn, Lutgarda, Jourgine ja Hyacinth.
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Interview with ICYE Kenya:
Volunteering is a chance 
to give and learn
interview: Roosa Kontiokari
Photo: Mogoi Nyaribo’s home album

“Volunteering is a 
great way to give back 

and create a more 
sustainable world,  but 

it also allows you to 
develop yourself into a 
more culturally skilled 

person. “

Hello there! What is your name, and what 
do you do for work?

My name is Mogoi Nyaribo, and I work at 
ICYE Kenya as a coordinator for short-term 
volunteering projects. 

Nice to meet you! How did you 
get involved with international 
volunteering?

I was inspired by the environment I grew up 
in. Growing up I had people around me who 
were passionate about providing the youth 
with possibilities for intercultural learning. 
They had noticed how international experi-
ence provides young people with new skills 
and competences that will also give back to 
the community and environment back home. 
That is why I also wanted to get involved with 
such work.

I am glad you have found your passion 
in intercultural experiences. What are 
typical projects for volunteers who arrive 
in Kenya?

A majority of our projects are about working 
with children, education, youth, and com-
munity development. In other words, they are 
projects with people  in social environments. 
Nowadays we also have more and more envi-
ronmental projects.
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What are some things that volunteers 
seem to be surprised about in Kenya? Or 
is there anything like that?

Many volunteers are surprised with the 
weather - it can actually get quite cold in here! 
Many people are also surprised with the level 
of development. Kenya has quite developed 
IT infrastructure and widespread use of mo-
bile money applications. What also seems to 
be paradoxical is how conservative yet liberal 
Kenya is at the same time. People also are of-
ten impressed by Kenyans’ language skills: an 
average Kenyan speaks at least three languages.

Those are really interesting facts, Mogoi! 
Tell me, if a young person is thinking 
about volunteering but they are not sure, 
what would you tell them to encourage 
them?

Volunteering is a great way to give back and 
create a more sustainable world,  but it also 
allows you to develop yourself into a more 
culturally skilled person. This will have a 
lasting impact on your life.

Language corner: Swahili 

Kenya has two official languages: 
English and Swahili (or Kiswahili in 
the language itself). Approximately 
15 million people speak Swahili 
as their first language, but the 
language is an important lingua 
franca of East Africa - over 100 
million people report to speak it as 
their secondary language. 

Hello         Sasa
Thank you         Asante
Welcome          Karibu
How are you?         Habari ya leo?
My name is         Jina langu ni
What is your name?       Unaitwa nani?
Good night         Lala salama

International Cultural Youth Exchange (ICYE) Kenya

• A non-governmental organisation with its office in Nairobi
• Coordinates ICYE volunteering periods in Kenya and sends ICYE

volunteers abroad
• Started to work with the ICYE program in 1989
• A full member National Committee of the ICYE Federation
• ICYE Kenya in Instagram: @icyekenya

Sources: icye.org, icyekenya.org
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Käytännön kielitaito tuo 
ongelmanratkaisukykyä ja 
itsevarmuutta

Millaista on elää arkea vieraalla kielellä? Maailmanvaihdon aktiivi 
Susanna Halme ja ICYE-vapaaehtoinen Luis Vega vaihtoivat 
ajatuksiaan arjesta vieraskielisessä ympäristössä. 

Teksti: Susanna Halme
Kuvat: Luis Vegan kotialbumi ja Laura Paternotte
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Susanna: Moi! Esittelisitkö lyhyesti itsesi?

Luis: Olen Luis, olen kotoisin Costa Ricasta. 
Tällä hetkellä teen vuoden mittaista ICYE-
vapaaehtoisjaksoa Suomessa. Vapaaehtois-
jaksoni alkaa olla jo loppupuolella.

Susanna: Minä puolestani olen Susanna. 
Olin Maailmanvaihdon lähettämänä va-
paaehtoisena Itävallassa pari vuotta sitten. 
Vapaaehtoisjaksoni siellä kesti puoli vuotta. 
Luis, miten kuvailisit kielitaitoasi ennen va-
paaehtoisjaksoasi?

Luis: Äidinkieleni on espanja. Englantia olin 
lukenut yliopistolla Costa Ricassa. Toki siis 
koin osaavani englantia, mutta en ollut yhtään 
varma, miten kielitaitoni riittäisi vieraassa 
maassa käytännössä. On niin erilaista opiskel-
la luokkahuoneessa kuin elää vieraskielisessä 
ympäristössä.

Susanna: Joo, minulla on aika samanlaiset 
kokemukset. Ennen kuin lähdin vapaaehtoi-
seksi, olin opiskellut kieliä – englantia ja ihan 
vähän saksaa – lähinnä koulussa ja yliopistos-
sa, eli hyvin formaalissa ympäristössä. Luok-



kahuoneessa jotenkin pääsee vähän kuin pa-
koon todellisuutta, siellä ei ehkä ihan aidosti 
joudu osaaminen koetukselle.

Luis: Kyllä. Jos luokkakavereilla on sama äi-
dinkieli, niin vieraan kielen oppitunneilla 
keskusteluharjoituksissa on helppo pistää vä-
liin yksi oman äidinkielen sana, jos sanaa ei 
muista vieraalla kielellä. Kun on ympäristössä, 
jossa toista yhteistä kieltä ei ole, on pakko kek-
siä muita keinoja. Sana pitää selittää, kuvailla, 
näyttää tai kommunikoida muulla tavoin.

Susanna: Minä työskentelin englanniksi. Se 
vahvisti tosi paljon englannin taitoani. Työ-
tehtäviini kuului kirjoittaa blogia ja tehdä 
podcasteja:blogin kirjoittaminen ja podcas-
tien tekeminen: sain tosi paljon varmuut-
ta sekä kirjallisiin että suullisiin taitoihin. 
Opin, että en voi joka hetki takertua pieniin 
yksityiskohtiin ja pelätä virheitä. Tärkeintä 
on, että tulee ymmärretyksi ja saa selkeästi 
viestinsä välitetyksi.

Luis: Minäkin olen parantanut valtavasti eng-
lannin kielen taitoani. Lähtiessäni vapaaeh-
toiseksi Suomeen päätin, että panostan eng-
lantiin. Toki olen kiinnostunut myös suomen 
kielestä, mutta yhdessä vuodessa ei ehkä ole 
realistista oppia sujuvaa suomen kieltä ja li-
säksi koen, että tulevaisuuteni kannalta vielä 

tärkeämpää on vahva englannin osaaminen. 
Olen saanut todella paljon itsevarmuutta 
käyttää englantia. Aluksi vähän jännitin, mi-
ten pärjään ja selviän erilaisista tilanteista. 
Kun tilanteisiin on vain mennyt ja joutunut, 
on huomannut  pärjäävänsä.

Susanna: Joo, englanti on kyllä varmasti kie-
li, joka tosi usein vapaaehtoisilla kehittyy. Itse 
opin myös valtavasti saksaa, koska käytin sitä 
vapaa-ajalla. Osasin ennen vapaaehtoisjaksoa 
vain saksan alkeet, mutta jakson lopussa sel-
visin peruskeskustelutilanteista sujuvasti. Kie-
litaitoni ei vieläkään ole täydellinen, ja esimer-
kiksi artikkelit ja taivutus tuottavat ongelmia, 
mutta pystyn kommunikoimaan sujuvasti eri-
laisissa arjen tilanteissa.

Luis: Vapaaehtoisjakson aikana kieltä oppii 
jatkuvasti. Ei ole vain tiettyjä hetkiä, että ”nyt 
opettelen englantia tai suomea”. Kielitaito on 
koetuksella ja kehittyy ihan koko ajan, kun 
arki rullaa ja erilaiset tapahtumat ja tilanteet 
tulevat vastaan. Työpaikallani tulee puhuttua 
työhön liittyvistä asioista, ja isäntäperheen 
kanssa arkisista asioista. Niin työkaverit kuin 
isäntäperhekin kyselevät kuulumisia ja kes-
kusteluja syntyy mitä erilaisemmista aiheista. 
Nämä ovat niitä tilanteita, kun kuullun ym-
märtäminen ja puhuminen kehittyvät, vaikka 
ei aktiivisesti ajattelisikaan, että nyt on kyse 

Kun on tilanteessa, 
jossa on pakko pärjätä 

vieraalla kielellä, joutuu 
myös kehittämään 

ongelmanratkaisutaitoja 
ja luovuutta. Miten saan 
tämän selitettyä, miten 

ratkaisen tämän tilanteen? 
Ja kun hankalista tilanteista 

selviää, on voittajafiilis.
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kielen oppimisesta. Keskittyminen on tilan-
teessa ja keskustelun sisällössä, ja kielitaito 
kehittyy siinä sivutuotteena. Tietysti myös va-
paa-ajan aktiviteetit, kuten musiikin kuuntelu 
ja elokuvien katsominen, kehittävät kielitaitoa.

Susanna: Olen ihan samaa mieltä siitä, että 
vapaaehtoisena kielitaito karttuu oikeastaan 
ihan koko ajan, kun on tekemisissä toisten 
ihmisten kanssa. Itse koin erityisen hyödylli-
siksi kielenoppimistilanteiksi työpaikalla työ-
kavereiden kanssa keskustelun, asuntolaka-
vereiden kanssa rupattelun ja muut vastaavat 
keskustelut arkisista ja tekeillä olevaan aktivi-
teettiin liittyvistä aiheista. Lisäksi osallistuin 
saksan kielikursseille, minkä koin myös oikein 
antoisaksi.

Luis: Minullakin on ollut jotain suomen kie-
len tunteja. Olen kokenut suomen kyllä aika 
vaikeaksi, enkä ole niin kovin aktiivisesti 
yrittänyt harjoitella siitä sujuvaa kielitaitoa. 
Mielestäni on kuitenkin hienoa, että vapaaeh-
toisena voi kehittää kielitaitoaan myös useam-
massa kielessä, niin kuin minun tapauksessani 
englannissa ja suomessa.

Vieraskielisessä ympäristössä eläminen on-
kin mielestäni ehdottomasti paras tapa oppia 
uutta kieltä. Silloin saa olla kielen kanssa koko 
ajan tekemisissä. Sitä kuulee koko ajan, jolloin 
ymmärtämisen taidot kehittyvät. Sitä myös 
käyttää koko ajan, koska muuta vaihtoehtoa 

ei ole. Intensiivisyys on ihan eri luokkaa kuin 
muutaman kerran viikossa tapahtuvassa luok-
kahuoneopetuksessa. Kun on tilanteessa, jos-
sa on pakko pärjätä vieraalla kielellä, joutuu 
myös kehittämään ongelmanratkaisutaitoja ja 
luovuutta. Miten saan tämän selitettyä, miten 
ratkaisen tämän tilanteen? Ja kun hankalista 
tilanteista selviää, on voittajafiilis.

Susanna: Jep, tehokkain tapa oppia uutta 
kieltä on ehdottomasti altistua sille mahdol-
lisimman paljon. Vapaaehtoisjakso on tähän 
oikein hyvä mahdollisuus: majoituspaikka, 
vapaaehtoistyöpaikka, toiset vapaaehtoiset, 
paikalliset kaverit – siinä on verkosto, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella rennosti 
ja hauskassa ilmapiirissä. Mielestäni ainakin 
Suomessa kouluopetus ehkä keskittyy liiaksi 
kielioppiin ja tietynlaiseen mekaanisuuteen. 
Oikeastihan pitää olla taidot toimia joustavas-
ti erilaisissa tilanteissa. Jos tarvitsee vaikkapa 
asioida jossain, ei virkailija arvioi kielioppiasi 
millään asteikolla; hänelle on tärkeää, ymmär-
tää. Vapaaehtoisjakso ja ylipäätään toisessa 
maassa asuminen ja eläminen tuovat tätä nä-
kökulmaa ja vähentävät virheiden pelkoa.

Luis: Olen ihan samaa mieltä. Luokkahuone 
ja vapaaehtoisjakso ovat ihan eri maailma. 
Toki varmasti molemmille on paikkansa. Va-
paaehtoisjakso on hyvä mahdollisuus treenata 
kielitaitoa ihan oikeassa elämässä.

“Vapaaehtoisjakson 
aikana kielen oppiminen 
on käynnissä koko ajan. 
Kielitaito on koetuksella 

ja kehittyy ihan koko ajan, 
kun arki rullaa ja erilaiset 
tapahtumat ja tilanteet 

tulevat vastaan. “
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”Sen takki” ja muita hauskoja 
hetkiä kulttuurivaihdon parista
Teksti: Lotta Roschier 
Kuvitus: Emma Niemi

”Arkipäivän 
kielikommellukset 

saattavat olla juuri niitä 
hauskoja kokemuksia, 
jota kansainvälisestä 
vaihtovuodesta jää.”

Yksi globalisaation iloisista asioista on kan-
sainväliset nuorisovaihtomahdollisuudet. Se  
antaa nuorille maapallon kokoisen mahdol-
lisuuden tutustua uusiin kulttuureihin ja 
elämäntapoihin ja avaa monelle myös tutki-
musmatkan omaan sisimpään. Yhtä lailla se 
tuo kansainvälisen tuulahduksen isäntäper-
heiden olohuoneisiin tai vaikka vaihto-ohjel-
maan lähteneiden työ- tai muiden yhteisöjen 
lounasnurkkauksiin. Voiko arkihetken har-
maudessa piristävämpää ollakaan kuin pieni 
anekdootti sumuisten vuorten gorilloista tai 
Islannin kalastusvesien hyisistä tyrskyistä. 
Ja vastapainoksi voi sitten itse kertoa tarinan 
pakkasessa nukkuvista pikkuvauvoista tai 
hillasuon taianomaisesta hiljaisuudesta. Ja 
taas on neulottu pari ristipistoa kansainväli-
seen tilkkutäkkiin.

Suomeen saapuvien vapaaehtoisnuorten 
kielenopettajana ja mentorina pitkälle tois-
takymmentä vuotta toimineena olen päässyt 
ruohonjuuritason aitiopaikalle tähän iha-
naan maailmanlaajuiseen vyyhteen. Ja kun 
tähän värikkääseen maailmaan pääsee sisäl-
le, niin se imaisee mukaansa niin että työn 
sijaan siitä tuleekin kokonainen elämäntapa.  
Kerronkin aina, että jos joskus päätän kiertää 
maapallon ympäri, löydän aina majapaikan 
ystävän sohvalta 46 eri maasta. Onnistunut-
ta nuorisovaihtotyötä kun ei voi tehdä lait-
tamatta sydäntään siihen mukaan, ja näin 
toimiessa muodostuu aina niin kaveruuksia 
mutta myös syviä elinikäisiä ystävyyksiä.

Suomi on koulutuksellisesti edistyksel-
linen maa, jossa uniikin oman kulttuurin 

lisäksi arvostetaan valmiuksia toimia myös 
laajemmalla kentällä. Siksi suuri osa suoma-
laisista puhuu myös muita kieliä. Suomeen 
saapuva vapaaehtoinen siis pärjää osaamatta 
suomen kieltä. Mutta jos haluaa päästä yh-
tään syvemmälle sisälle suomalaiseen elä-
mään ja kulttuuriin, antaa kielen oppiminen 
siihen mahdollisuuden. Ja lähes poikkeukset-
ta vapaaehtoisohjelmiin saapuvat nuoret ovat 
motivoituneita oppimaan kieltä, joko arkielä-
män tilanteissa kommunikoimiseen, mutta 
jopa hyvälle keskustelutasolle.

Antoisin lähtökohta kielenopiskelulle on 
rennon ja turvallisen pohjan luominen. Kun 
nuoret kohtaa avoimin ja inhimillisin mielin 
ja ripauksella huumoria, muodostuu luotta-
muksellinen väylä, jota pitkin myös kieliop-
pikoukerot alkavat kuin huomaamatta siir-
tyä. Kun opiskelu ei ole pakko vaan mukava 
lisä, ja kun nuoret huomaavat, että voivat kie-
len avulla luoda aivan uudenlaisen yhteyden 
työ- ja projektiympäristössään, on se usein 
molemminpuolinen riemukas hetki.

Indoeurooppalaisista kielistä täysin poik-
keava suomen kieli on melkoinen kumma-
jainen ja tunnetusti keikkuu planeettamme 
haasteellisimpien kielten top kympissä. Asiaa 
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 ”Kansainväliset nuoriso-
vaihtomahdollisuudet 

antavat nuorille maapallon 
kokoisen mahdollisuuden 

tutustua uusiin kulttuureihin 
ja elämäntapoihin.”
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kielenoppijan näkökulmasta tuskin helpottaa 
tieto, että muodollinen kirjakieli poikkeaa 
täysin siitä, miten ihmiset arkielämässään 
puhuvat. Puhumattakaan siitä, että arkielä-
män lörpöttely maan eri kolkissa on täysin 
erilaista. On kuitenkin hauska juttu, että pe-
rustason suomea opetellessamme aivot osaa-
vat jäsentää suomen tunnilla opitut partitiivit 
ja possessiivisuffiksit jokapäiväisessä elämäs-
sä kuultujen fraasien kanssa ja tästä seka-
melskasta alkaa rakentua kielitaidon pohja.

Puhumme nuorten kanssa usein siitä, että 
virheitä ei kannata pelätä. Samalla tavalla 
kuin liukkaalla jäällä tasapainon saa säilytet-
tyä viuhtomalla hassusti käsillään ja heittele-
mällä jalkojaan kuin kenguru salsatunnilla, 
myös kieltenopettelussa hupaisa kompuroin-
ti on juuri se, mikä saakin opettelijan pysy-
mään pystyssä niin että matka jatkuu ja edis-
tyy. Omille virheilleen voi ja pitääkin nauraa. 
Arkipäivän kielikommellukset saattavat olla 
juuri niitä hauskoja kokemuksia, jota kan-
sainvälisestä vaihtovuodesta jää.

Suomalaisissa on se mukava puoli, että 
meitä ilahduttaa ja jopa imartelee se, että 
joku haluaa tutustua piskuiseen Suomeen ja 
sen omasta mielestämme varsin katajaiseen 
kansaamme. Saati yrittää puhua kieltämme, 
jota maailmassa puhuu minimaalinen määrä 
ihmisiä. Siksipä suomenopiskelijan ei kos-
kaan tarvitsisi jännittää virheiden tekemistä 
vaan rohkeasti yrittää saada viesti välitettyä 
kuulijalle. Jostain syystä kieliujous kuitenkin 
iskee usein myös vapaaehtoisiin, ja suomen-
tunnilla loistavaan kommunikointiin kyen-
nyt nuori saattaa turvautua työpaikallaan 
ja vapaa-ajallaan turvallisempaan englan-
tiin. Kannustankin myös meitä suomalaisia 
käyttämään suomea kommunikoidessamme 
nuorten kanssa. Lause silloin toinen tällöin 
tukee nuorten kieli-itsetuntoa ja avaa portin 
rohkeaan rupatteluun. Ja hei, elämää eikä 
kieltenopiskelua tarvitse ottaa aina niin vaka-
vasti. On ihan oikein aloittaa juttu joskus yh-
dellä kielellä, jatkaa toisella ja höystää tarinaa 
pienellä kengurusalsalla.

Kielten oppiminen myös lähtee usein sen 
ymmärtämisestä, kommunikaatio seuraa 

sitten viiveellä perästä. On aivan mahtavaa 
huomata miten paljon nuoret alusta asti ha-
vainnoivat suomen kieltä ympäristöissään. 
Saisin muistikirjallisen hellyttäviä pikkusia 
tarinoita oppilaiden oivalluksista, joita vii-
koittain yhdessä pohdiskelemme. Eräänkin 
kerran jo hieman pidemmälle kielenopiske-
lussaan ehtinyt oppilas aprikoi, miksi hänen 
työprojektissaan niin usein ihmiset alkoivat 
yhtäkkiä puhua jostain Takista. Asiaa itsekin 
ihmetellen aloin kysellä oppilaalta lisätietoja 
tästä kaikkialle ehtivästä palttoosta. Oppilas 
totesi, että tapahtuipa mitä tahansa niin aina 
joku sanoi, että ”sen takki”. Mutta kyseessä-
hän olikin lopulta murreilmaisu ”sen takii” 
ja tottahan toki sitä usein hoemme. Viimei-
sin iloisen muistikirjan tapahtuma sattui, 
kun mentorin ominaisuudessa kysyin eräältä 
oppilaalta mahdollisia tulevaisuuden suun-
nitelmia. Hän vastasi reippaasti, että ”Mitä 
kuuluu”. Hihkaisten ihmettelin yllättävää ky-
symystä, mutta selvisikin, että kielikorvaan 
tarttunut sana “ammattikoulu” oli oppilaan 
mielessä yhdistynyt jokapäiväisen tervehdyk-
sen kanssa. Ja turhapa sitä on kieltää, nopeas-
ti lausuttuina yhteneväisyys on ilmeinen.

Maailmassa myrskyää ja varjo häilyy tum-
mempana kuin ehkä koskaan aikaisemmin. 
Mutta toisaalla maailma yhdentyy, kulttuu-
rit ja kielet lähenevät, aitoja ystävyyksiä ja 
ihmissuhteita rakentuu ja nämä valonläi-
kähdykset puhkovat varjoa. Nuorisovaihto 
ja kielten opiskelu, kuten kaikki muukin 
kulttuurien välinen yhteistoiminta rakentaa 
siltoja ja yhdistää tilkkutäkin palasia. Maan-
tieteellisesti syrjäisempi mutta geopoliittises-
ti keskeisempi Suomi on aktiivisesti mukana 
kulttuurivaihto-ohjelmissa. Monet kansain-
väliselle vaihtotoiminnalle ovensa avanneet 
työyhteisöt, isäntäperheet, tukihenkilöt ja ys-
tävät ovat löytäneet tämän rikastuttavan toi-
minnan ja tempautuneet mukaan värikkää-
seen elämäntapaan. Samalla täällä Pohjolassa 
luonamme olleet nuoret vievät palan Suomea 
ja sen erikoislaatuista kieltä mukanaan.  Sen 
takki vapaaehtoismaailmassa mukana oloa 
sen kaikkine vivahteineen voikin suositella 
suurella sydämellä.
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Äidinkieli – se kielistä rakkain

Teksti: Elina Huhtanen
Kuvitus: Roosa Kontiokari

Olen aina arvostanut suomen kieltä, mutta 
ulkomaille muutettuani aloin rakastaa sitä. 
Vasta silloin tajusin, kuinka suomenkielisessä 
ympäristössä minun tarvitsee vain avata suu-
ni ja oikeat sanat tulevat ulos sen kummem-
pia ajattelematta. Tajusin, kuinka helppoa 
on ymmärtää muita ihmisiä tai hoitaa mikä 
tahansa asia pankkitilin avaamisesta ruoka-
kaupassa asioimiseen. Tajusin, että on etuoi-
keus olla oman äidinkielensä ympäröimänä. 

On uuvuttavaa elää vieraan kielen ympä-
röimänä. Vieraan kielen tuttuus tai tunte-
mattomuus vaikuttavat toki kokemukseen: 
on huomattavasti helpompaa asua maassa, 
jonka paikalliskieltä on opiskellut vuosia 
kuin muuttaa ympäristöön, jossa puhuttua 
kieltä ei osaa sanaakaan. Silti mikään kieli 
ei ole kuin äidinkieli. Vie valtavasti energiaa 
kuulla vieraskielisiä sanoja ja lauseita, nähdä 
vieraskielisiä kylttejä ja opasteista sekä tietää, 
ettei lähettyvillä ole ketään, jolle voisi puhua 
omalla äidinkielellä. Vieraskielisessä ympä-
ristössä kuunteleminen ja itseilmaisu vaativat 
tarkempaa keskittymistä, ajattelua ja sanojen 
muistelemista. 

Siinä missä kieli yhdistää, se myös erottaa. 
Erityisesti ryhmässä, jossa kaikki muut pu-
huvat keskenään samaa äidinkieltä, voi olla 
vaikeaa pysyä mukana keskustelussa. Vie-
raan kielen parissa jää helposti ulkopuolelle, 
minkä vuoksi voi tuntea itsensä yksinäiseksi. 
Pysyäkseen mukana keskusteluissa ja poru-
kassa on tehtävä ylimääräisiä ponnisteluja, 
joita omalla äidinkielellään ei tarvittaisi.

Erityisen vaikeaa vieraissa kielissä on 
kuitenkin huumori. On hankala selittää ul-
komaalaiselle, mikä esimerkiksi kylä lähtee 

-letkautuksessa nyt niin naurattaa. Samaan
aikaan on hankala ymmärtää muiden kielten
vitsejä ja sanaleikkejä. Vaikka vitsin sitten
lopulta ehkä pienen kömpelön käännöksen
ja selityksen kera tajuaisi, on tilanne jo ohi ja
nauru loppunut  aikoja sitten.

Vieraalla kielellä on hankala ilmaista it-
seään sataprosenttisesti. Vaillinaisella kie-
litaidolla kommunikoidessa myös persoona 
välittyy vaillinaisena. Se, että ei ymmärrä 
vitsejä tai muiden puhetta ylipäätään, voi 
luoda ihmisestä tylsän, tosikon tai jopa vähän 
tyhmän kuvan. Kielimuurin taakse jääminen 
on ärsyttävää ja turhauttavaa, mutta samalla 
asia, jota ei voi kiertää muuten kuin kielitai-
toa kehittämällä.

Lopulta on muistettava, että kieli on en-
nen kaikkea työkalu ja kommunikaation 
väline. Se on keino vastaanottaa ja välittää 
viestejä ja sen tärkein tehtävä on mahdollis-
taa molemminpuolinen ymmärrys. Vieraan 
kielen ympäröimänä eläminen ei ole helppoa. 
Ei todellakaan ole, mutta se on sen arvoista. 
Vieraan kielen ympäröimänä eläminen lisää 
tietoisuutta sekä muista että omasta kulttuu-
rista, antaa perspektiiviä sekä ennen kaikkea 
lisää oman äidinkielen arvostamista. Ollaan 
siis kiitollisia kauniista kielestämme!

Kirjoittaja työskentelee vapaaehtoisena Ber-
nissä Sveitsissä Blindspot-nimisessä järjestössä.

“Vieraskielisessä 
ympäristössä kuunteleminen 

ja itseilmaisu vaativat 
tarkempaa keskittymistä, 

ajattelua ja sanojen 
muistelemista. “
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Finding your way 
to communicate 
Text: Franziska Müller 
Photos: Johanna Gehlen 

”Snow is not just snow in 
Finnish. For example, there 
is the wet snow, the muddy 

snow, the snow to build 
a snowman with and the 
snow one cannot build  

a snowman with.”

Traveling to another country after or during 
school or between bachelor’s and master’s de-
grees as a traineeship, as an au pair or a back-
packer is something a lot of young adults are 
keen to do. 

Many imagine such a trip as a pure adven-
ture, during which you meet many people 
from all over the world, grow beyond your-
self, and have fun. Many travel magazines, 
blogs and forums encourage people to start 
traveling even if they are not proficient in 
many different languages, as it is possible 
to survive in many countries by knowing at 
least English. In big cities, it will usually be 
the case that English is a good way to go, but 
if someone decides to volunteer, they should 
inevitably get to grips with the local language 
at least a little, since volunteer projects are of-
ten in environments where English might not 
be broadly understood.

In addition, the geographical location of 
the site is crucial and can pose various chal-
lenges. For example, in Finland there are 
two official languages: Finnish and Swedish, 

both of which also have varying dialects.
In Finland, you can generally communica-

te well in English with young adults, but of-
ten less well with children and older people. 
Since the volunteers often work with children 
and older people, it is good if you as a volun-
teer learn the basics of the respective national 
language (in my case: Finnish). 

Gender-neutral pronouns and other 
quirks of Finnish language 

I tried to memorize a few words and short 
sentences before starting my voluntary ser-
vice and I read several books about Finland 
to learn a bit about the culture, history, and 
language. I wrote down a few words so that 
I might understand the context better and 
listened to the Finnish language with Goog-
le Translate so I know how to pronounce the 
words. I quickly realized that in the Finnish 
language, many words end with an ”I” that 
sound and are spelled very similarly in Ger-
man, which is my native language. This was 
also confirmed for many things when I ar-
rived. For example, the post office is simply 
called “posti”, the kiosk simply “kioski”, the 
sugar “sokeri”, the tomato “tomaatti” and 
what I find really funny is that the joke (in 
German “Witz”) is called “vitsi”. However, in 
a conversation I have already appended an “I” 
to a German word and hoped that this also 
existed in Finnish. This has already led to one 
or two laughs.

Furthermore, I find it interesting that Fin-
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nish is a gender-neutral language. There is 
only one third person pronoun, ”hän”, there 
is no ”she” or ”he”. This was very unusual for 
me, but in the end, this is almost the only rule 
in Finnish that is easy.

However, Finnish has umpteen diffe-
rent words for an event or an object. When 
I wanted to say it was snowing, I only knew 
one word for snow in Finnish, but snow is not 
just snow in Finnish. For example, there is the 
wet snow, the muddy snow, the snow to build 
a snowman with and the snow one cannot 
build a snowman with. So the Finnish langu-

age is very versatile in other respects.
I was also very surprised that the word 

”please” does not exist in Finnish and that the 
word ”thank you” is rarely used. Even when 
Finns speak English, they often omit these 
words. It doesn’t sound that friendly. At first, 
I was not sure if anything had happened or if 
they were struggling with each other or with 
me, until I realized that many filler words are 
simply left out in Finland. Also, there are sen-
tences in English and German that have mul-
tiple meanings, but apparently not in Finnish. 
In the meantime, I’ve gotten used to it. 



Multilingual environments offer many 
ways of communicating

Since many Finns also speak German, I can 
contribute here in both English and German. 
I was amazed that some of the children in my 
project can introduce themselves to me in 
German. I didn’t expect that at all. I also find it 
amusing when I ask people on the street where 
there is something and they don’t speak Eng-
lish but German and then we speak German. 
As soon as I registered, the employee could 
and wanted to speak German with me because 
she had learned it at school for ten years.

In addition, since Swedish, the second offi-
cial language in Finland, is a mixture of Ger-
man and English, you can see a lot of familiar 
sounding words on the signs around the city. 
but you can also find terms in conversations 
that help us to keep the conversation going.

However, I was very surprised that Finns 
don’t speak English as fluently as I expected. 
Since most films, series and books are not 
translated into Finnish, I assumed that they 

would speak English like a second mother 
tongue. This made me think that I could 
further refine my already good knowledge of 
English here.

Unlike most other volunteers, I initially li-
ved with an English host mother, which allo-
wed me to improve my English after all.

In summary, it becomes clear that you can 
learn something and develop something with 
every language. That’s why I think it’s great 
that we, as volunteers, are given the opportu-
nity to take part in language courses. In doing 
so, we not only learn how to express ourselves 
or conduct conversations, but also get to know 
the culture and history of the country better.

I try to bring every word I learn into a con-
versation right away in my project and I’m 
totally happy when the children understand 
me. However, I often do not understand what 
they answer. We have had many funny situ-
ations here and communicate with gestures 
and a mixture of English, Finnish, German 
and a little Swedish.
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tulevat tapahtumat

tulevat tapahtumat /
upcoming events

16.3.
helsinki

Maailmanvaihdon kielikahvila klo 17.30–19.30 
(järjestetään myös huhti- ja toukokuussa, päivämäärät päätetään myöhemmin)
The Language Café of Maailmanvaihto at 17.30–19.30 
(will be held also in April and May, the dates will be agreed later)
Maailmanvaihdon toimisto  |  The office of Maailmanvaihto

27.3.
helsinki

+zoom

Maailmanvaihdon kevätkokous alkaen klo 17.15
The Spring Meeting of Maailmanvaihto starting at 17.15
Maailmanvaihdon toimisto  |  Maailmanvaihto’s office
*Etäosallistujat eivät saa osallistua kokouksen äänestyksiin. | Online participants are 
not allowed to take part in the votings of the meeting.

18.–21.5
nurmijärvi

ICYE-ohjelma: yhdistetty lähtövalmennus- ja loppuarviointileiri vapaaehtoistyöntekijöille
ICYE program: a combined pre-departure training and final evaluation camp for volunteers
Märkiön leirikeskus  |  The camp center Märkiö

27.–28.5.
helsinki

Maailmanvaihto Maailma kylässä -festivaallilla (la 11–21, su 11–19)
Maailmanvaihto at the World Village Festival (Sat 11–21, Sun 11–19)
Suvilahti

21.–27.8.
tuusula

Tulovalmennusleiri vapaaehtoistyöhön Suomeen saapuville nuorille
On-arrival training camp for young people arriving in Finland for volunteering
Kesärinteen leirikeskus  |  The camp center Kesärinne

1.9. Viimeinen päivä hakea tammi–helmikuussa 2024 alkavaan ICYE-
vapaaehtoistyöhön Euroopan ulkopuolelle
The last day to apply for ICYE volunteering outside Europe starting in January–
February 2024

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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