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Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry on kansalaisjärjestö, joka edistää ruohonjuuritason
toiminnalla rauhaa, yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.
Kauttamme voi lähteä ulkomaille vapaaehtoistyöhön tai tehdä
vapaaehtoistyötä Suomessa. KVT perustettiin vuonna 1947
toisen maailmansodan jälkeen, kun yhdysvaltalaiset kveekarit
tulivat auttamaan Lapin väestöä jälleenrakennustyössä.
Vuodesta 1981 lähtien KVT on kuulunut kansainväliseen
rauhanjärjestöön Service Civil Internationaliin (SCI), jolla on
jäsen- ja kumppanijärjestöjä yli sadassa maassa ja kaikissa
maanosissa.
KVT ry:n tärkeimmät toimintamuodot ovat kansainvälisten vapaaehtoistyöleirien
järjestäminen Suomessa sekä suomalaisten vapaaehtoisten välittäminen vapaaehtoistyöhön
ulkomaille. KVT järjestää vuosittain Suomessa 8-15 vapaaehtoistyöleiriä sekä tarjoaa
Suomessa asuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille vapaaehtoistyömahdollisuuksia.
Pitkäaikaisvapaaehtoisia välitetään maailmalle vuosittain noin 30.
KVT on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan, Rauhanliiton ja Allianssin jäsenjärjestö, ja
on mukana kansainvälisen vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa yhdessä muiden ulkomaille
vapaaehtoisia välittävien järjestöjen kanssa (Allianssin nuorisovaihto ja Maailmanvaihto).
KaVa-verkosto on määritellyt laatukriteerit kansainväliseen vapaaehtoistyöhön, joihin myös
KVT on sitoutunut. Laatukriteerit voi käydä lukemassa nettisivuiltamme.
KVT saa vuosiavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta avustus kattaa vain osan
toimintamme kuluista. Vapaaehtoistyötä varten pyytämämme välitysmaksu käytetään siis
vapaaehtoisten koordinoinnista aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin. Ajoittain haemme myös
muita avustuksia esimerkiksi Ulkoministeriöltä, EU:n Erasmus+ ohjelmalta tai erilaisilta
säätiöiltä.

KVT:n kattojärjestö on kansainvälinen rauhanjärjestö Service Civil International (SCI).
SCI:lla on yli 40 jäsenjärjestöä ja yli 100 kumppanijärjestöä eri puolilla maailmaa. SCI:n
ideologian ytimessä on usko väkivallattomaan konfliktien ratkaisuun sekä ihmisten kykyyn
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toimia ja elää rauhassa yhdessä ja toisiaan kunnioittaen. Rauhaa rakennetaan siis tuomalla
eritaustaiset ja eri kulttuureista olevat ihmiset työskentelemään yhdessä. Kansainväliset
vapaaehtoistyöleirit ovat kuin "yhteiskuntia pienoiskoossa", joissa edistetään rauhanomaisia
toimintaperiaatteita.
Service Civil Internationalin perusti sveitsiläinen Pierre
Ceresole ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna
1920. Järjestön tarkoituksena tuolloin oli luoda rauhaa
jälleenrakentamalla Eurooppaa sodan jälkeen.
Ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri
järjestettiin pienessä ranskalaisessa Esnes’n kylässä aivan
Verdunin lähellä, jossa toisiaan vastaan sotineet
kansallisuudet korjasivat sodan tuhoamaa kylää. SCI:n
työ perustuu seuraaville arvoille, jotka näkyvät kaikessa
toiminnassamme:
Vapaaehtoistyö
Väkivallattomuus
Ihmisoikeudet
Solidaarisuus
Ympäristön kunnioittaminen
Avoimuus
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteistyö

Vapaaehtoistyö on yhteisöjen tai yksittäisten ihmisten hyödyksi tehtyä toimintaa, josta
työntekijä ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoistyössä korostuu aktiivinen kansalaisuus ja
kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Vapaaehtoisuus perustuu nimensä mukaisesti
vapaaehtoisuuteen, haluun toimia omien arvojen mukaisesti ja yhteisen hyvän puolesta.
Vapaaehtoisilla voi olla hyvin erilaisia motivaatiota ja vapaaehtoistyö tarkoittaa eri asioita
eri ihmisille. Usein vapaaehtoistyöhön innostaa kuitenkin sekä halu paremman maailman
rakentamiseen että henkilökohtainen kehitys ja oppimiskokemus. Useimmiten
vapaaehtoistyötä tehdään erilaisissa yhdistyksissä, seuroissa, poliittisissa puolueissa ja
seurakunnissa.
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KVT järjestää Suomessa leirejä, teemapäiviä ja paikallisryhmien aktiviteetteja. Ulkomaille
vapaaehtoisia lähetetään vapaaehtoistyöleirien ja pitkäaikaisen vapaaehtoistyön lisäksi myös
SCI:n kansainvälisiin seminaareihin, kokouksiin ja työryhmätapaamisiin. KVT:n ja SCI:n
kautta tehtävä vapaaehtoistyö ei lähtökohtaisesti vaadi ammatillista osaamista. Usein
työhön kuuluu esimerkiksi rakentamista, raivaamista, helppoja korjaustöitä, puutarha- ja
peltotöitä, keittiötöitä, tapahtumajärjestelyissä auttamista tai lapsille, vanhuksille tai
vammaisille suunnattua toimintaa. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa. Tärkeintä on
olla aktiivinen, avoin, oppimishaluinen ja ennakkoluuloton työtä kohtaan.

Kansainväliset vapaaehtoistyöleirit kestävät kymmenestä päivästä kolmeen viikkoon ja
vapaaehtoiset työskentelevät niillä yhdessä jonkin yleishyödyllisen projektin parissa.
Osanottajat, joita leiristä riippuen on 5 - 20, tulevat useasta eri maasta. Leireille voivat
osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet, yläikärajaa osallistumiselle ei ole. Monille leireille
voivat osallistua myös lapsiperheet sekä vammaiset. Leirikielenä puhutaan useimmiten
englantia.
Työ leireillä ei vaadi erikoisosaamista ja se voi olla leiristä riippuen esimerkiksi rakentamista,
lastenleirin ohjelman ohjaamista tai vaikkapa festivaalin järjestämistä. Leirit on jaettu
teemansa mukaan yhteentoista eri tyyppiin, jotka esitellään oppaassa myöhemmin.
Periaatteessa itse työ voi olla mitä tahansa seinän maalaamisesta lasten kanssa
leikkimiseen, mutta se, minkä hyväksi työtä tehdään, määrittää leirin teeman.
Työtä leirillä tehdään yleensä 6-8 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Työn määrä ja
vaativuus vaihtelevat leireittäin, mutta periaatteena on, että työtä tehdään yhdessä, kukin
kykyjensä mukaan. Siivous, ruuanlaitto ja muut arkirutiinit kuuluvat kaikkien leirien
ohjelmaan. Lähes kaikilla leireillä on opinto-osuus, jossa perehdytään tarkemmin leirin
teemaan tai johonkin isännöivän tahon toimintaan liittyvän aiheeseen. Jokaiseen leiriin
kuuluu myös vapaapäiviä sekä järjestettyä vapaa-ajan ohjelmaa, jonka järjestämiseen myös
leirin vapaaehtoisilta toivotaan panosta.
Suurin osa leireistä järjestetään kesäaikaan ja vuosittain niitä järjestetään
maailmanlaajuisesti yli 1000 eri puolilla maailmaa. Perusleireihin lasketaan Euroopan,
Yhdysvaltojen, Japanin, Venäjän, Korean, Hong Kongin, Taiwanin, Turkin ja Mongolian
työleirit. Etelän leirejä järjestetään Kaakkois- ja Etelä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa
Amerikassa.
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Leirille lähteminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai täydellistä englannin kielen taitoa.
Jos haluat tehdä jotain hyödyllistä ja samalla tutustua uusiin kulttuureihin, ja jos sinulla on
hieman seikkailumieltä sekä halua toimia ryhmässä, sovit vapaaehtoistyöleirille kuin valettu!

Etelän leireiksi kutsutaan SCI:n North-South ohjelman piiriin kuuluvia leirejä. Näille
Kaakkois- ja Etelä Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan leireille lähtijöiltä edellytetään 18
vuoden ikää ja osallistumista KVT:n järjestämään valmennukseen. Etelän leirien ohjelma ja
olosuhteet voivat olla hyvin erilaiset kuin Euroopan leireillä ja siksi niille lähtijöiden kuuluu
osallistua KVT:n valmennukseen. Niille on yleensä leirinvälitysmaksun lisäksi erillinen
leirimaksu (n.150-250 euroa) joka käytetään leiriläisten ylläpitoon sekä vastaanottavan
järjestön toiminnan tukemiseen. Euroopan leireillä tällaiset maksut ovat erittäin harvinaisia.
Työ ei yleensä vaadi ammatillista pätevyyttä. Esimerkkeinä vaikkapa kastelukanavien
kaivaminen, lasten kesäleirien järjestäminen, HIV-AIDS tietouden levittäminen, puiden
istuttaminen tai sadonkorjuu. Leiriläiset tekevät työtä yhdessä paikallisten ihmisten kanssa
ja sitä kautta saavat tilaisuuden tutustua paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan.
Leiriajankohdat ja leirien kesto vaihtelevat maittain. Joissain maissa on mahdollista
osallistua useammalle kuin yhdelle leirille. Monissa maissa on myös mahdollisuus tutustua
paikallisen järjestön projekteihin tai jäädä pidemmäksi aikaa vapaaehtoistöihin.

Saana Sarpo, Jordania 2019
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1. Fasismin ja rasismin vastainen toiminta

7. Lapset ja nuoret

Työ voi olla tiedottamista tai sosiaalista työtä, lasten

Useimmilla leireillä järjestetään toimintaa lapsille. Työ

leikkien organisointia, pakolaiskeskusten tilojen

vaihtelee leikkien ja pelien organisoinnista lasten

kunnostamista jne. Myös entisillä keskitysleireillä

avustamiseen. Myös työttömien, huumenuorten tai

järjestetään leirejä, joilla kunnostetaan aluetta

muuten vaikeuksissa olevien nuorten kanssa järjestetään

rauhanomaiseen tarkoitukseen.

leirejä.

2. Pakolaiset, maahanmuuttajat

8. Vanhukset

ja etniset vähemmistöt

Työ voi olla erilaisten aktiviteettien järjestämistä

Leirien teemana voi olla jonkin vähemmistöryhmän,

vanhainkodeissa tai yhteiskunnallisesti eriarvoisessa

esimerkiksi siirtolaisten, pakolaisten tai etnisten

asemassa olevien vanhusten parissa.

vähemmistöjen asema yhteiskunnassa. Myös

9. Vammaiset

vastaanottokeskuksissa järjestetään vuosittain useita
leirejä.

Leirit järjestetään yleensä yhteistyössä jonkin

3. Kansainvälinen solidaarisuus

kunnostusta, vapaa-ajan ohjelman organisointia tai

Solidaarisuusleirien ideana on usein kehitysyhteistyö.

vammaisten avustamista.

vammaisjärjestön kanssa. Työ voi olla esim. asuntojen

Leireillä voidaan vaikkapa kunnostaa työkaluja,

10. Ympäristönsuojelu

polkupyöriä tai muita tarvikkeita ja lähettää niitä globaaliin

Luonnonsuojelualueiden kunnostus tai jonkin uhatun

etelään. Opinto-osuudessa perehdytään usein
kohdemaahan, sen poliittiseen tilanteeseen ja kulttuuriin.

eläinlajin elinolosuhteiden kartoitus voi olla työn

4. Rauha ja aseistariisunta

metsänistutus voivat olla opinto-osuuden teemoina.

kohteena. Kierrätys, vaihtoehtoinen energia tai

Leireillä tutustutaan usein paikallisiin rauhanjärjestöihin

11. Ilmasto ja kestävä elämäntapa

sekä erilaisiin rauhantaloihin ja -keskuksiin, jotka tarjoavat

Kestävään elämäntapaan liittyvillä leireillä tehdään usein

erilaisia töitä. Myös siviilipalvelukseen ja rauhanomaiseen
konfliktien ratkaisuun liittyviä leirejä järjestetään.

töitä luomutiloilla tai ruokaosuuskunnissa, esimerkiksi

5. Köyhyys ja yhteiskunnallinen

työpajojen pitämisessä

autetaan sadonkorjuussa, yrttien kuivatuksessa tai

oikeudenmukaisuus

12. Taide, kulttuuri ja paikallishistoria

Työ vaihtelee yhteiskunnallisesti eriarvoisessa asemassa

Nämä leirit järjestetään yhteistyössä erilaisten

olevien (työttömät, kodittomat, HIV-positiiviset) asuntojen

kulttuurikeskusten tai ryhmien kanssa. Työ voi olla

kunnostamisesta vapaa-ajan toiminnan organisoimiseen ja

esimerkiksi musiikkifestivaalien puitteiden rakentamista tai

tiedottamiseen. Opinto-osuudessa pohditaan esimerkiksi

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden entisöintiä.

syrjäytymisen syitä tai keinoja HIV -positiivisiin liittyvien

Tähän ryhmään kuuluvat myös kyläleirit, joille on

ennakkoluulojen hälventämiseksi.

olennaista yhteistyö paikallisen väestön kanssa.

6. Sukupuolten välinen tasa-arvo

13. Yhteisöllisyys

ja seksuaalioikeudet

Työ liittyy esimerkiksi uskonnollisen tai muun aatteellisen

Työ vaihtelee eri vähemmistöille tai naisille tarkoitettujen

yhteisön tilojen kunnostamiseen, toimintaan

toimitilojen kunnostamisesta tiedottamiseen. Leirin

osallistumiseen. Opinto-osuudessa saatetaan tutustua

teemana voi olla seksuaalisten vähemmistöjen asema,

paremmin yhteisön alkuperään ja aatteisiin.

sukupuolten välinen tasa-arvo ja niin edelleen.

5

Maita, joihin viisumi tarvitaan, ovat ainakin Venäjä (HUOM. Venäjälle on aina hankittava
humanitaarinen viisumi), USA, Vietnam (jos yli 2 vk), Thaimaa, Uganda ja Tansania sekä
monet muut maat. Viisumin saanti voi kestää useita viikkoja, joten prosessi kannattaa
aloittaa ajoissa. Voit katsoa ajankohtaisen viisumitilanteen ulkoministeriön sivuilta.
Vastaanottava järjestö tekee sinulle viisumikutsun, jonka toimitamme sinulle. Kutsulla voit
hakea viisumia kyseisen maan suurlähetystöstä/edustustosta. Viisumin hankkiminen ja
kustannukset ovat lähtijän vastuulla. Joissain tapauksissa, esimerkiksi Venäjälle lähtiessä,
voi olla helpompaa ja nopeampaa hankkia
viisumi matkatoimiston kautta.
Vapaaehtoistyöleireillä tehdään
vapaaehtoistyötä, jota varten ei yleensä
tarvita työlupaa tai ns. businessviisumia.

Joissakin maissa on tiukka lainsäädäntö
koskien vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten
parissa. Tämän vuoksi leiriä varten, jossa
ollaan tekemisissä lasten kanssa, tulee
täyttää hakemuksen lisäksi joitakin
todistuksia tai lähettää rikosrekisteriote.
Joskus rikosrekisteriotteita vaaditaan myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien
ryhmien kanssa työskenneltäessä. Leirikuvauksessa on maininta, jos näitä lomakkeita
vaaditaan ja saat niiden toimittamisesta lisätietoja joko hakuvaiheessa tai leiripaikan
saamisen jälkeen. Joillekin leireille saatetaan myös tehdä Skype-haastattelu.

Viimeistään kuukautta ennen leirin alkamista saat leirikohtaisen leirikirjeen, jossa kerrotaan
tarkemmin leirikohteesta, työstä, mukaan tarvittavista varusteista ja matkustusohjeista. Ota
yhteyttä KVT:n toimistoon, jos leirikirjettä ei kuulu ajoissa.
6

SCI:n sairas- ja tapaturmavakuutus kattaa oleskeluajan leirillä, kaikkien leirille lähtevien
tulee tutustua vakuutuksen ehtoihin ennen leirille lähtemistä (www.sci.ngo/insurance).
SCI:n vakuutus ei kuitenkaan kata leiripaikalle matkustamisen aikana sattuvia tapaturmia tai
vahinkoja eikä matkatavaroitasi. Tämän vuoksi oman matkavakuutuksen hankkiminen on
suositeltavaa. EU:n alueelle sekä Norjaan ja Sveitsiin mukaan tulee aina ottaa Kelasta
saatava eurooppalainen sairaanhoitokortti.
Etelän leireille osallistuvat eivät ole SCI:n vakuutuksen piirissä, joten vapaaehtoisen tulee
aina ottaa oma matkavakuutus.

Matkajärjestelyt ovat aina vapaaehtoisen omalla vastuulla. Matkaliput tulee ostaa vasta
virallisen hyväksynnän jälkeen. Järjestelyissä apuna toimii myös ennen leiriä saatava
infokirje, josta löydät tarvittavat ohjeet leiripaikalle matkustamiseen. Leiristä riippuen voit jo
etukäteen ottaa yhteyttä muihin samalle leirille osallistuviin vapaaehtoisiin, esimerkiksi
leirinvetäjien luoman WhatsApp- tai Facebook-ryhmän kautta, sekä suunnitella
matkustamista yhdessä.
Huomioithan matkajärjestelyjä tehdessäsi ympäristöystävälliset tavat matkustaa lentäminen kun ei aina ole ainoa vaihtoehto! Maata myöten matkaaminen on hyvä olla
ykkösvaihtoehtona, mikäli aikataulut sen mahdollistavat. Matka määränpäähän voi siten olla
myös mielenkiintoinen ja avartava osa kokonaisuutta.

Muistathan erityisesti Etelän leirille lähtiessäsi tarkistaa hyvissä ajoin, tarvitsetko rokotuksia
tai esimerkiksi malarialääkitystä. Tietoa kohdemaan terveysasioista ja viimeisimmät
rokotussuositukset saat oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta sekä internetistä
asiantuntevilta sivustoilta, esim. www.rokote.fi. Muistathan ottaa mukaan myös
reseptilääkkeesi sekä niiden reseptit, reseptejä saatetaan kysyä lentokentän
turvatarkastuksessa.
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Vaikka leiriläiset saavat leirillä ilmaisen ruuan ja majoituksen, rahaa on hyvä varata mukaan
vapaa-ajan viettoon ja omiin menoihin, sekä tietenkin mahdollisia yllättäviä menoja varten.
Erityisesti Etelän leireille lähtijöiden kannattaa selvittää, missä muodossa valuutta otetaan
mukaan. Esimerkiksi pankki- tai Visa Electron kortit eivät välttämättä käy kaikkialla.

Yleensä Euroopan leireillä ei ole lisämaksua, mutta joskus näin on (esim. Islanti ja Viro).
Erityisesti Etelän leireillä tulee maksettavaksi leirikohtainen maksu isäntäjärjestölle (ei
KVT:lle), josta ilmoitetaan leirikuvauksessa. Useimmiten lisämaksu maksetaan käteisenä,
tarkistathan maksuohjeet leirikuvauksesta ja leirisi infokirjeestä.

Vapaaehtoisen tulee ennen lähtöään tehdä matkustusilmoitus Suomen
ulkoasianministeriölle, jotta mahdollisissa kriisitilanteissa häneen saadaan yhteys. Tämä on
erityisen tärkeää etelän leireillä! Matkustusilmoituksen voi tehdä suoraan verkossa:
matkustusilmoitus.
Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteissa kerrotaan eri maiden turvallisuustilanteesta:
Suomen ulkoministeriön matkustustiedote. Jos maahan ei ole tiedotetta, niin kannattaa
katsoa Brittien matkustustiedote: Foreign travel advice UK.

Varsinkin ensimmäiselle leirille lähteminen jännittää aina ja vapaaehtoisena varmasti miettii,
mitä tuleman pitää: Millaisia muut leiriläiset ovat? Millaista työtä tehdään? Millainen
leiripaikka on? Vastaako leiri odotuksiani? Jokainen leiri on erilainen ja sen kulkuun ja leirin
onnistumiseen vaikuttaa niin ryhmä kuin myös oma asenne. Ennakko-oletuksia leiristä voi
olla, mutta yleensä joustava asenne kannattaa, sillä leiri on monen tekijän summa ja
odotukset harvoin vastaavat todellisuutta. Lähde siis leirille iloisella, avoimella ja uteliaalla
mielellä ja ole valmis antamaan leirin toteuttamiseen myös oma panoksesi. Näin teet leiristä
mukavan kokemuksen itsellesi sekä muille kanssasi leiriä toteuttaville!
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Ennen leiriä saamastasi leirikirjeestä löydät yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä sinun tulee
ottaa mukaan leirille. Tässä on lista sellaisista tavaroista, joita leireillä usein tarvitaan:
-Työhön sopivat vaatteet - työstä riippuen kannattaa pohtia, tarvitsetko leirille työkengät,
hanskat ja vaatteet, jotka voivat huoletta kulua ja likaantua. Ulkotyötä tehdessä on hyvä
varata mukaan myös sadevarusteet sekä hattu tai huivi aurinkoisia päiviä varten.
-Ulkotyössä hyödyt myös aurinkorasvasta ja hyönteiskarkotteesta
-Tarvittaessa makuupussi ja makuualusta (katson leirisi kuvaus tai ohjeet leirikirjeestä)
-Korvatulpat - leirillä kun nukutaan usein yhteistilassa
-Lääkkeet ja laastarit, taskulamppu
-Kondomit ja tamponit (varmuuden vuoksi, voivat olla toisinaan vaikeita löytää!)
-Sisäkengät (useimmissa maissa sisällä ei kävellä sukkasillaan)
-Ruokareseptejä
-Jotain mitä haluat kertoa tai näyttää Suomesta (suklaata, musiikkia, valokuvia,
postikortteja ….)
-Ideoita peleihin ja vapaa-ajan viettämiseen
-Rahaa, passi (ja viisumi), matkaliput, leirikirje, lähimmän Suomen suurlähetystön tai
konsulaatin osoite
-Tärkeimmät yhteystiedot paperilla (puhelin ja netti ei aina ole käytettävissä)

Lilli Sydänmaa 2015, Kroatia
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Vapaaehtoistyöleireillä tehdään vapaaehtoistyötä yhdessä kansainvälisessä ryhmässä.
Työaika on useimmiten 6 - 8 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa, mutta se saattaa
muuttua esimerkiksi sään tai projektin vaatimusten mukaan. Kannattaa varautua siihen,
että kaikki työtä koskevat ennakkotiedot eivät pidä paikkaansa. Olosuhteet ovat voineet
muuttua leiristä ilmoittamisen ja leirin alkamisen välillä, suunnitelmat vaihtua tai projekti
edetä. Voi siis olla, että leirillä tehdään vain osa työtehtävistä, joita leirille oli suunniteltu.

Työhön ei yleensä tarvita erityistaitoja ja jokainen tekee sen omien kykyjensä mukaan. Työn
tulee myös olla aina turvallista. Jos kokee, että työ on vaarallista, siitä on oikeus ja
velvollisuus kieltäytyä.
Valmistaudu siihen, että työn organisointi voi olla vähintäänkin rentoa, välillä ei tiedä mitä
tapahtuu seuraavaksi tai mihin aikaan – puhumattakaan siitä, että tietäisi mitä seuraavana
päivänä tapahtuu! Joskus voi olla hukassa työvälineet tai työnohjaaja, varaudu siis
odottamiseen ja käytä aika vaikka vieressä odottavaan leiriläiseen tutustumalla. Ison
ryhmän liikkeelle saaminen, kaikenkielinen tulkkaus ja selitys, oman tehtävän löytäminen ja
uusien töiden oppiminen vie oman aikansa. Muista myös, että käsitykset työnteosta,
esimerkiksi sen rytmistä ja täsmällisyydestä, ovat kulttuurikohtaisia ja myös
henkilökohtaisia. Se, mikä suomalaiselle on täsmällisyyttä ja hyvää tehokasta työntekoa, voi
jollekin toiselle olla konemaista suorittamista ja kammottavaa ryppyotsaisuutta.
Leiriin kuuluu yleensä myös leirin teeman mukainen opinto-osuus. Opinto-osuus on osa
työaikaa.

Leiristä riippuen ruoka voidaan tehdä yhdessä leiriläisten kesken tai se järjestetään
leirijärjestäjän puolesta. On leirejä, joilla jokainen leiriläinen on vastuussa päivän ruokailusta
yhdessä jonkun toisen vapaaehtoisen kanssa. Yleensä leirillä syödään 2-3 kertaa päivässä.
Työskentelyn aikataulu sanelee yleensä ruokailuajat, mutta joskus ryhmä voi päättää niistä
itse.
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Vaikka leiriläiset laittaisivat ruoan itse, ei keneltäkään odoteta gourmet-kokin taitoja. Usein
leirin ruokabudjettikin sanelee sen, millaista ruokaa on mahdollista valmistaa. Sinulta
saatetaan myös odottaa maasi erikoisuuksien valmistamista, joten omia reseptejä
kannattaa ottaa mukaan. Toisinaan leirijärjestäjä antaa raaka-aineet valmiiksi ja niistä on
improvisoitava päivän ruoat, joskus taas leiriläiset voivat vaikuttaa ostettaviin raakaaineisiin. Mikäli et hakulomakkeessasi ilmoittanut mahdollisia erityisruokavalioitasi, niistä
kannattaa tiedottaa leirinjärjestäjiä/leirinvetäjää hyvissä ajoin ennen leiriä. Kaikkia
ruokavaliorajoitteita ei ole kaikkialla yhtä helppo toteuttaa, joten hyvissä ajoin annettu tieto
ja mahdollinen keskustelu helpottaa elämääsi. Monilla leireistä syödään vain kasvisruokaa.

Vapaa-aikaa tulee leirillä olla kaksi päivää
viikossa. Vastuu leirin vapaa-ajasta ja sen
ohjelmasta on yhdessä leirinvetäjillä sekä
leiriläisillä. Vapaa-ajan mielekkyys ja
monipuolisuus riippuukin paljolti leiriläisten
omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta.
Joillain leireillä leirinvetäjä on saattanut
tehdä suunnitelmia vapaa-ajalle jo
etukäteen. On toivottavaa, että leiriläiset
osallistuvat ryhmän toimintaan myös
työajan ulkopuolella. Toisinaan on
kuitenkin hyvä myös antaa itselleen aikaa
rauhoittua ja lähteä vaikka kävelylle
leiripaikan ympäristöön.

Hanna Rask 2018, Norja

Leirikielenä on useimmiten englanti. Mikäli leirikieli on jokin muu, siitä on mainittu jo
leirikuvauksessa. Paikalliset leirijärjestäjät eivät aina puhu englantia, mutta mukana on myös
leirinvetäjiä, jotka voivat tarvittaessa tulkata.
Leiriläisten kielitaidossa on suuria eroja. Usein leirillä pärjääkin hyvin tavallisella
kouluenglannilla. On tärkeää jaksaa tulkata ja kuunnella myös niitä, jotka osaavat kieltä
huonommin. Ilman yhteistä sanallista kieltäkin voi tehdä paljon: hymyillä, elehtiä, piirtää,
soittaa, pelata ja tehdä työtä. Vaikka toisinaan olisikin helpompi puhua äidinkieltään
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esimerkiksi toisen suomalaisen kanssa, on hyvä muistaa, että yhteisen leirikielen puhuminen
kaikissa tilanteissa antaa muille mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja yhdistää näin
vapaaehtoisia ja parantaa leirin ilmapiiriä!

Olosuhteet leireillä vaihtelevat ja toisinaan ne voivat olla hyvinkin yksinkertaiset. Leiriläiset
voivat majoittua yhteismajoituksessa, esimerkiksi paikallisella koululla tai teltoissa. Oma
makuupussi ja -alusta ovat toisinaan välttämättömät. Yhden ison tilan jakaminen
nukkumiseen voi olla aluksi hankalaa ja leirillä on hyvä sopia esimerkiksi hiljaisuutta
koskevista säännöistä. Mukaan kannattaa ottaa korvatulpat. Peseytymismahdollisuudet
voivat olla vaatimattomat; joissain maissa niitä rajoittaa muun muassa veden puute kuivana
kautena. Suihkuja voi olla esimerkiksi vain yksi 20 hengelle, joten vuorojen organisointi voi
olla joka-aamuista hommaa.

Etukäteen on hyvä varautua erilaiseen ilmastoon ja vaihtelevaan säähän ja pakata sen
mukaisesti. Päivällä ulkona työskennellessä voi olla paahtava helle ja illalla jo paljon
viileämpi. Kuumalla säällä on tärkeää juoda vettä, varsinkin ulkona työskennellessä.

Leirin alussa ryhmässä oleminen ja yhdessä työskenteleminen voi tuntua kaikista hieman
oudolta. Alkujännityksen haihduttua ja toisiin vapaaehtoisiin sekä leiripaikkaan tutustumisen
jälkeen leirielämä alkaa kuitenkin sujua. Toiset saattavat sopeutua kuitenkin nopeammin
kuin toiset, jotkut eivät ehkä ollenkaan. Leirillä tehtävä työ yhdistää ja sen ääressä on
helppo tutustua toisiin leiriläisiin. Leirin mittaan sukupuoli- ja kulttuuristereotypiat karisevat
ja leirille syntyy usein yhteinen huumori, vitsit ja yhteiset tavat. Ihmiset alkavat saada
erilaisia rooleja ja löytävät tätä kautta paikkansa ryhmässä. Ryhmän sisällä saattaa
muodostua pienempiä ryhmiä tai vaikkapa pareja. Näistä huolimatta on kuitenkin hyvä
muistaa olla avoimella mielellä ja tutustua myös niihin vapaaehtoisiin, joihin ei saanut
yhteyttä heti ensimmäisten päivien aikana.
Leirin aikana vapaaehtoiset ottavat ryhmässä usein hyvin erilaisia rooleja. Toisilla leiriläisistä
on ratkaiseva rooli leirin ryhmähengen synnyssä ja ihmissuhteiden saralla, kun taas jotkut
voivat olla kiinnostuneempia työstä kuin muut. Näiden roolien erilaisuuteen vaikuttavia
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seikkoja voivat olla henkilöiden kulttuuritausta tai persoonallisuus mutta myös esimerkiksi
henkilön kielitaito.
Ryhmähengen synnyn kannalta on tärkeää, että leirille saavutaan ensimmäisenä päivänä ja
pysytään loppuun asti. Myöhästyminen leiriltä saattaa vaikeuttaa omaa sopeutumista
ryhmään, lähteminen kesken leirin taas pirstoo leiriä ja sen henkeä.
Vaikka jossain vaiheessa leiriä ryhmän henki saattaa olla mitä korkein, on leirillä normaalia
kohdata myös erimielisyyksiä sekä esimerkiksi kulttuurieroista tai kielestä johtuvia
väärinymmärryksiä. Kun näihin asioihin puututaan oikein, on ryhmän mahdollista jatkaa
hyvällä mielellä leirin loppuun asti. Elämä leirillä ja ajan viettäminen ryhmässä voi toisinaan
olla kaikille raskasta ja siksi onkin hyvä varata itselleen hieman aikaa hengähtää.
Useimmiten leiriaika kuluu siivillä ja leiristä kannattaa nauttia täysin siemauksin Aika kuluu
leirillä työnteon ja kaiken muun aktiviteetin vuoksi usein nopeasti, ja ennen kuin sitä
huomaakaan on viimeinen ilta. Leirillä syntyvät ystävyyssuhteet eivät kuitenkaan pääty leirin
loppumiseen, vaan voivat jatkua jopa loppuelämän.

Leiriläisenä sinulla on oikeus työhön, majoitukseen ja ruokaan.
Kaikilla leireillä työtehtäviä pyritään kierrättämään. Miesten ja
naisten töitä ei pitäisi leireillä olla, mutta joillakin voi olla
edellytyksiä tai mieltymyksiä tiettyyn tehtävään. Päivittäisten
rutiinien läpiviemisessä oma aktiivisuus on suureksi hyödyksi.
Leiriläiset tekevät yhdessä leirin, eikä kaikkea järjestetä heille
valmiiksi. Noudata leirillä annettavia sääntöjä ja ohjeita niin
työturvallisuuden, majoituksen kuin vapaa-ajankin suhteen. Jos
esimerkiksi alkoholinkäyttö on kielletty, tätä on syytä
kunnioittaa.
Työleireillä pyritään demokraattiseen ryhmätyöskentelyyn, jossa
kaikki osallistuvat ratkaisujen tekemiseen ja tehtävien
järjestelyyn. Joillakin leireillä budjetin käyttämisestäkin
päätetään leirin sisällä. Jos joku asia ei ole mielestäsi niin kuin
sen pitäisi olla, ota asia puheeksi ja mieti yhdessä muiden
kanssa, miten tilanne voitaisiin korjata. Sinun mielipiteesi on
tärkeä!
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Leirinvetäjiä on leireillä pääsääntöisesti 1-2. He ovat usein leirimaasta kotoisin olevia
vapaaehtoisia, jotka ovat käyneet leirinvetämiseen liittyvän valmennuksen sekä tehneet
tarvittavat esivalmistelut leiriä varten. Leirinvetäjä on vastuussa monesta asiasta; hän on
linkkinä leirijärjestäjän, paikallisen SCI:n jäsenjärjestön sekä leirille osallistuvien
vapaaehtoisten välillä, hän huolehtii leirielämän hoitumisesta sutjakkaasti sekä esimerkiksi
suunnittelee leirin vapaa-aikaa ja selvittää leirillä mahdollisesti ilmeneviä erimielisyyksiä.
Omista vastuualueistaan huolimatta leirinvetäjä on kuitenkin yksi vapaaehtoinen muiden
joukossa. Leirinvetäjä on leirillä se, joka huolehtii, että ryhmän asioista päätetään yhdessä hänen roolinsa ei siis suinkaan ole hoitaa päätöksiä itsekseen. Leirinvetäjä osallistuu leirin
elämään ja töihin siinä missä muutkin vapaaehtoiset, mutta saattaa kuitenkin tarvita aikaa
myös leiriä pyörittävien asioiden organisoimiseen. Leirinvetäjä on leirillä luomassa kaikille
mukavaa leirikokemusta. Yli-ihminen hän ei kuitenkaan ole, joten ymmärrystä tarvitaan
myös vapaaehtoisilta!

Vapaaehtoistyöleirillä tehtävän työn tulee olla aina yleishyödyllistä. Leirijärjestäjänä voi
toimia esimerkiksi järjestö, kyläyhdistys, kunta, osuuskunta tai vaikkapa vastaanottokeskus.

Leirijärjestäjä vastaa leirin työn ja työnohjauksen järjestämisestä, majoituksesta ja ruoasta
sekä järjestää opinto-osuuden. Leirin luonteesta riippuen leirillä voi myös olla erillinen
työnjohtaja, joka tuntee projektin ja työtehtävät. Hän on usein paikallinen asukas, jonka
kautta avautuu ehkä mahdollisuus tutustua muihinkin paikallisiin ihmisiin.

Pienelle kylälle kansainvälisen työleirin tulo on usein jännittävä ja mielenkiintoinen
tapahtuma. Leirijärjestäjä saattaa järjestää yhteisiä illanviettoja tai esimerkiksi
kouluvierailuja ja mahdollistaa näin paikallisten ja kansainvälisten leiriläisten tutustumisen
toisiinsa. Joskus kontaktin saaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta esimerkiksi kielimuurin
tai tapaamismahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Leiriläisistä myös muodostuu nopeasti
oma pieni ryhmänsä, jonka on helppo viettää kaikki aika keskenään. Kannattaa olla
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aktiivinen kontakteissa paikallisiin ja muistaa, että usein jo pelkkää läsnäoloanne
arvostetaan paljon!
Joskus ympäristö asettaa erityisvaatimuksia vierailijoille: leirin järjestäjätahon, paikkakunnan,
maan kulttuurin tai etnisen ryhmän
sisäiset säännöt asettavat rajoituksia
leiriläisten käyttäytymiselle. Näistä
säännöistä poikkeaminen voi loukata
ihmisiä syvästi, joten tällaisiin sääntöihin
kannattaa suhtautua kunnioituksella.
Esimerkiksi päihteiden käyttämiselle voi
olla sääntönsä joillain leireillä ja näistä
onkin hyvä keskustella yhdessä ryhmän
kesken leirin alkaessa.

Kuvien ottaminen on helppo tapa
tallentaa muistoja leiriltä eri tapahtumista
ja ihmisistä. Kuvien lisäksi nykyään on
helppo kuvata myös videoita! Kuvat ja

Maria Tolvanen 2018, Venäjä

videot ovatkin oiva tapa jakaa kokemuksia

niin kotipuolen kavereiden ja perheen kesken kuin muiden leiriläisten ja KVT:n kanssa.
Muistathan kuitenkin kuvia ottaessasi, että kaikki kuvassa olevat ovat hyväksyneet
kuvaamisen. Tämä on yksi aihe mistä leiriläisten ja leirijärjestäjän kesken kannattaa puhua
jo leirin alussa: haluavatko kaikki olla kuvissa ja onko leirillä otettuja kuvia lupa jakaa ja
julkaista? Hyvä muistisääntö kuvaamiseen on, haluaisitko itse tulla kuvatuksi kyseisessä
tilanteessa?

Leirin keskivaiheilla ja lopussa on yleensä palautetilaisuus, jossa keskustellaan siitä, miten
leiri on mennyt. Keskustelussa esille saattavat nousta esimerkiksi käytännön asiat,
alkoholinkäyttö leirillä, sukupuoliroolit, leirin budjetti, työnjako, kieliongelmat, vapaa-ajan
järjestelyt tai projektin mielekkyys. Erityisesti leirin puolivälissä tehtävä arvio on tärkeä:
tässä vaiheessa voidaan vielä muuttaa asioita parempaan ja todeta yhdessä mikä toimii
hyvin.
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Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kaikkein tärkeintä on puhuminen: se on keino, jolla
ihmisten väliset kuilut kapenevat ja epäselvyyksiin saadaan tolkkua. Kaikkien kanssa ei
leirillä ehdi ja jaksa tulla sydänystäviksi, eikä kaikkien edes tarvitse pitää toisistaan.
Leirin lopussa sinulle mahdollisesti annetaan leirin arviointikaavake täytettäväksi. Se menee
leirin järjestäneen organisaation toimistoon tiedoksi. Leirin jälkeen kansainvälinen
kattojärjestömme SCI myös lähettää leirillä olleille linkin SCI:n palautelomakkeeseen.
Muistathan vastata tähän palautteeseen myös, sillä tätä palautetta hyödynnetään koko
verkoston tasolla leiritoiminnan kehittämiseen. Voit antaa palautetta myös KVT:lle.
Ainoastaan palautetta antamalla voit vaikuttaa siihen, että pystymme kehittämään
toimintaamme. Palaute on tärkeää myös silloin, kun kaikki menee hyvin!

Etelän leirille lähtijältä vaaditaan hieman kokemusta vapaaehtoistyöstä tai kansainvälisestä
toiminnasta sekä 18-vuoden ikää. Valmennuksia, johon leirille lähtevän tulee osallistua,
järjestetään KVT:n toimesta 3-4 kertaa vuodessa. Yleensä valmennukset ovat Helsingissä ja
kestävät yhden päivän.

Tero Ahlgren 2014, Meksiko
Valmennuksessa pyritään valmistamaan Etelän leirille lähtijää erilaisiin olosuhteisiin, jotta
leirikokemukseen osataan valmistautua eivätkä esimerkiksi liian suuret odotukset tuottaisi
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pettymyksiä. Globaalin etelän arki voi olla varsin erilaista kuin suomalainen elämä, ja
paikalliseen kulttuuriin sopeutuminen haastavampaa. Eniten leireillä ja vaihdossa
haasteellisia tilanteita aiheuttavat varsinkin kulttuuriin liittyvät kohtaamiset. Joskus hyvinkin
kokenut maailmanmatkaaja voi yllättyä, vaikka olisikin avoimella mielellä ja
valmistautuneena liikkeellä. Tällöin ymmärrys kulttuurien erilaisuudesta sekä esimerkiksi
kulttuurishokista, voi helpottaa tilannetta. Valmennuksessa on myös mahdollista kuulla
tarinoita muilta leirimaassa jo vapaaehtoisena olleilta.
Ennen matkalle lähtöä on hyvä ottaa selvää kohdemaan tapakulttuurista etenkin, jos
maassa on uskontoon liittyviä pukeutumis- tai muita määräyksiä. Paras vinkki kulttuurien
kohtaamiseen lienee kuitenkin se, että lähtee matkaan avoimin mielin ja rohkealla
asenteella. Etelän leirille lähtiessä onkin tärkeää, että otat etukäteen mahdollisimman
paljon selvää leirimaan kulttuurista, tavoista ja uskonnoista.
Mitä pakata Etelän leirille?
-Passi, matkaliput, vakuutuspaperit sekä kopiot näistä kaikista (myös skannatut tai
valokuvat käyvät paperisen sijaan)
-Keltainen rokotuskortti, malarialääkkeet
-Muutama passikuva (voi tarvita esim. rekisteröityessä maahanmuuttoviranomaisille)
-Hyttysverkko/hyttyskarkote
-Makuupussi/silkkipussi
-Työhön sopivat vaatteet: ohuet mutta peittävät sopivat moniin maihin

Leirin jälkeen saatat olla halukas jakamaan kokemuksiasi muiden ympäri maailmaa
vapaaehtoisina olleiden kanssa. KVT järjestää syksyisin Vapaaehtoispäivät-tapahtuman,
johon kutsumme kaikki kauttamme vapaaehtoistyötä vuoden aikana tehneet henkilöt.
Vapaaehtoispäivien aikana keskustellaan erilaisista kansainväliseen vapaaehtoistyöhön
liittyvistä asioista sekä jaetaan kokemuksia omista vapaaehtoistyöprojekteista. Yleensä
viikonlopun ajan kestävässä tapahtumassa on rento tunnelma, uusia ystäviä sekä hyvää
ruokaa!
KVT:läiset sekä muut sivujemme seuraajat kuulevat mielellään tarinoita vapaaehtoistyössä
olleilta. Tartu siis rohkeasti haasteeseen ja kirjoita vaikka blogiteksti tai jaa kuvia ja videoita
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meille! KVT:llä autetaan mielellään myös vaikka tekstin tarkistamisessa ja kuvien
rajaamisessa.

Monien KVT:n toiminnan osa-alueiden ylläpitäminen
edellyttää vapaaehtoisten aktiivista osallistumista ja
toimintaan panostamista. KVT:n toimintaan voi siis osallistua
myös tekemällä vapaaehtoistyötä Suomessa. Voit
esimerkiksi osallistua paikallisryhmien toimintaan (esimerkiksi
Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä tai jollain muulla
paikkakunnalla) tai lähteä leirinvetäjäksi Suomen leirille.
Myös työryhmiin, esimerkiksi Suomessa järjestettäviä leirejä
koordinoivan ryhmän sekä Etelän leireille ja pitkäaikaiseen
vapaaehtoistyöhön lähteviä valmentavan ryhmän toimintaan
toivotaan aina uusia vapaaehtoisia. Mikäli et pysty
osallistumaan jatkuvasti, voit tulla mukaan vaikka erilaisiin
tiedotustapahtumiin kertomaan kokemuksestasi!
Lisätietoa toiminnasta ja kokousten aikatauluista saa seuraavista viestimistä:
Verkkosivuiltamme: www.kvtfinland.org
Facebookista: www.facebook.com/kansainvalinenvapaaehtoistyo
Instagramista: www.instagram.com/kvtfinland/

KVT:n verkkosivuilta voi myös tilata sähköpostiisi uutiskirjeen, joka ilmestyy n. kerran
kuukaudessa.
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