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Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) on kansalaisjärjestö, joka edistää 
ruohonjuuritason toiminnalla rauhaa, yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta 
ja  aktiivista kansalaisuutta. Kauttamme voi sekä lähteä ulkomaille 
vapaaehtoistyöhön että tehdä vapaaehtoistyötä Suomessa. 

KVT on toiminut Suomessa jo yli 70 vuoden ajan, ja olemme välittäneet tuhansia ihmisiä 
vapaaehtoistyöleireille ympäri maailman. KVT:n kautta voi lähteä myös pidempiaikaisiin 
vapaaehtoistöihin. KVT on kansainvälisen rauhanliikkeen ja vapaaehtoistyöjärjestön Service 
Civil Internationalin (SCI) jäsenjärjestö. 

KVT järjestää vuosittain Suomessa 8-12 vapaaehtoistyöleiriä sekä tarjoaa Suomessa asuville 
turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille vapaaehtoistyömahdollisuuksia. KVT on suomalaisten 
kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestön Fingon, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sekä 
Rauhanliiton jäsenjärjestö. Lisäksi KVT on mukana kansainvälisen vapaaehtoistyön KaVa-
verkostossa yhdessä niin ikään vapaaehtoisia ulkomaille välittävien Allianssin nuorisovaihdon ja 
Maailmanvaihdon kanssa. KaVa-verkosto on määritellyt jäsenjärjestöjensä kansainväliselle 
vapaaehtoistyölle laatukriteerit, joiden noudattamiseen myös KVT on sitoutunut. 

 

 

https://sci.ngo/
https://sci.ngo/
https://www.kvtfinland.org/vapaaehtoistyo-ulkomailla/miksi-kvt/laatukriteerit-kansainvaliseen-vapaaehtoistyohon/
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Kansainvälinen työleiri on 1-3 viikkoa kestävä leiri, jonka aikana 6-15 vapaaehtoista tekee töitä 
jonkin yleishyödyllisen projektin parissa. Leirin järjestäjä vastaa leirin ideoinnista ja käytännön 
järjestelyistä, KVT järjestää paikalle leirinvetäjät ja ulkomaalaiset vapaaehtoiset.  

Ensimmäinen kansainvälinen leiri järjestettiin 1920 Esnes`n kylässä Ranskassa, ja sen 
tarkoituksena oli auttaa ensimmäisen maailmansodan vaurioiden korjaamisessa.  Työleirillä 
kohtasivat lapionvarressa entiset viholliskansojen, Saksan ja Ranskan, edustajat. Sama ajatus 
rauhan ja ymmärryksen edistämisestä kulttuurien kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kautta 
yhteisen työn äärellä vaikuttaa edelleen SCI:n kansainvälisten vapaaehtoistyöleirien taustalla. 

KVT:n leiritoiminta Suomessa sai alkunsa kveekareiden toisen maailmansodan jälkeen Lapissa 
järjestämistä kansainvälisistä vapaaehtoistyöleireistä, joilla vapaaehtoiset osallistuivat sodassa 
tuhoutuneiden kylien jälleenrakentamiseen. Vuosien saatossa vapaaehtoistyöleirit ovat 
muokkautuneet vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Viime vuosina KVT:n 
leirijärjestäjinä ovat toimineet muun muassa kyläyhdistykset, festivaalit, luomutilat, 
vastaanottokeskukset, nuorisokeskukset ja vammaisten perhekodit. 

 

 
Leirejä voivat järjestää yleishyödyllistä työtä tekevät 
yhteisöt ja yhdistykset. Leirejä on järjestetty 
yhteistyössä mm. kunnallisten organisaatioiden, 
kyläyhdistysten, kulttuuriyhdistysten, osuuskuntien, 
ekokylien, vastaanottokeskusten ja oppilaitosten 
kanssa. Leirin voi järjestää myös muutama paikallinen 
toimija yhdessäkin. Leiritoiminnan ei ole tarkoitus 
tuottaa järjestäjälleen voittoa, vaan saada tehtyä jokin 
sellainen projekti, jolle muuten olisi vaikea löytää 
tekijöitä. Leirin tulisi hyödyttää jotain isompaa yhteisöä 
kuin vain yksittäistä ihmistä ja hänen perhettään. 

 Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi järjestää leiriä, 
eikä leirillä tehtävä työ saa tuottaa suoraa rahallista 
hyötyä järjestäjilleen. Leiriläiset eivät esimerkiksi voi 
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korvata palkattua työvoimaa. Leiritoiminnan tarkoitus on edistää aktiivista kansalaisuutta, 
rauhantyötä, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta. Jokainen uusi leirijärjestäjä arvioidaan 
tapauskohtaisesti KVT:n johtokunnassa. 

Leirillä tehtävän työn tulisi olla sellaista, että se soveltuu kaikenlaisille ihmisille eikä vaadi leirille 
osallistujilta erityistä ammattitaitoa. Järjestäjän tulee pystyä tarjoamaan leiriläisille 
työnohjausta, majoitus, ja ruokailu sekä koordinoimaan leirin käytännön asiat vastuullisesti. 

Useimmiten leireillä tehdään jonkinlaista käytännön rakennus-, remontointi- tai raivaushommaa, 
myös puutarha- ja peltotöitä. Leirin voi toki järjestää myös muunlaisen toiminnan ympärille: 
vain mielikuvitus on rajana! Inspiraatiota voi hakea myös SCI:n leiriteemoista, jotka on listattu 
seuraavassa osiossa. SCI:n jäsenjärjestöjen leireillä vapaaehtoiset ovat esimerkiksi järjestäneet 
aktiviteetteja vanhukselle, lapsille ja turvapaikanhakijoille, vierailleet paikallisissa kouluissa, 
jakaneet itse kokkaamaansa kasvisruokaa kaduilla, järjestäneet kyläjuhlia ja muotinäytöksiä 
sekä näytelleet muinaisia roomalaisia festivaaliperformanssissa. 

 

 

Kun ajatus vapaaehtoistyöleirin järjestämisestä on syntynyt, otetaan ensin yhteyttä KVT:n 
toimistoon osoitteessa leirit@kvtfinland.org. Leirijärjestäjä täyttää KVT:n alustavan kyselyn ja 
palauttaa sen toimistolle.  

Linkki alustavaan kyselyyn myös KVT:n nettisivuilta: www.kvtfinland.org/toiminta-
suomessa/leirijarjestaja/ Saat kyselyn myös tekstitiedostona pyytämällä sitä toimistolta. 

KVT:lta voi myös kysellä samalla mitä tahansa mieltä askarruttavaa liittyen leirin 
järjestämiseen! Uudet leirit hyväksytään mukaan leiriohjelmaan KVT:n johtokunnan 
kokouksissa.  

Alustavat kyselyt toivottaisiin palautettaviksi leiriä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Leiri 
voidaan hyväksyä mukaan leiriohjelmaan myös myöhemmin, mutta kuitenkin viimeistään kolmea 
kuukautta ennen leirin alkua. Mitä aikaisemmin leiri hyväksytään ja lisätään mukaan 
leiriohjelmaan, sitä todennäköisemmin leirille löytyy vapaaehtoisia.  

Suurin osa Euroopan vapaaehtoistyöleireistä sijoittuu kesäaikaan, sillä silloin vapaaehtoisia on 
helpoin löytää. Joka vuosi järjestetään myös joitain leirejä touko- ja kesäkuussa, mutta KVT 
pyrkii pitämään niiden määrän pienenä. Talvella järjestetään kaukomaiden leirejä lukuun 
ottamatta todella vähän leirejä, ja siksi talvileirit ovatkin olleet suosittuja. Talvileirien ideoista 
kannattaa ottaa yhteyttä KVT:n toimistoon! 

http://www.kvtfinland.org/toiminta-suomessa/leirijarjestaja/
http://www.kvtfinland.org/toiminta-suomessa/leirijarjestaja/
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KVT:n johtokunnan hyväksyttyä leirin allekirjoitetaan leirisopimus leiriä järjestävän tahon ja 
KVT:n välillä. Leirisopimuksen voit pyytää halutessasi jo etukäteen KVT:n toimistolta. 

 

1. Fasismin ja rasismin vastainen toiminta 
Työ voi olla tiedottamista tai sosiaalista työtä, lasten leikkien 
organisointia, vastaanottokeskusten tilojen kunnostamista jne. 
Myös entisillä keskitysleireillä järjestetään leirejä, joilla 
kunnostetaan aluetta rauhanomaiseen tarkoitukseen. 

2. Pakolaiset, maahanmuuttajat  
ja etniset vähemmistöt 
Leirien teemana voi olla jonkin vähemmistöryhmän, esimerkiksi 
maahanmuuttajien, pakolaisten, paperittomien tai etnisten 
vähemmistöjen asema yhteiskunnassa. Myös 
vastaanottokeskuksissa voidaan järjestää leirejä. 

3. Kansainvälinen solidaarisuus 
Solidaarisuusleirien ideana on usein kehitysyhteistyö. Leireillä 
voidaan vaikkapa perehtyä globaaleihin ilmiöihin ja järjestää 
kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi. Opinto-osuudessa voidaan 
myös perehtyä kohdemaahan, sen poliittiseen tilanteeseen ja 
kulttuuriin. 

4. Rauha ja aseistariisunta 
Leireillä tutustutaan usein paikallisiin rauhanjärjestöihin sekä 
erilaisiin rauhantaloihin ja -keskuksiin, jotka tarjoavat erilaisia 
toimintoja. Myös siviilipalvelukseen ja rauhanomaiseen konfliktien 
ratkaisuun liittyviä leirejä järjestetään. 

5. Köyhyys ja yhteiskunnallinen  
oikeudenmukaisuus 
Työ vaihtelee yhteiskunnallisesti eriarvoisessa asemassa olevien 
(työttömät, kodittomat, mielenterveyskuntoutujat) yhteistilojen 
kunnostamisesta vapaa-ajan toiminnan organisoimiseen ja 
tiedottamiseen. Opinto-osuudessa pohditaan esimerkiksi 
syrjäytymisen syitä tai keinoja mielenterveysongelmiin liittyvien 
ennakkoluulojen hälventämiseksi. 

6. Sukupuolten välinen tasa-arvo  
ja seksuaalioikeudet 
Työ vaihtelee eri vähemmistöille tai sukupuolille tarkoitettujen 
toimitilojen kunnostamisesta tiedottamiseen. Leirin teemana voi 
olla seksuaalisten vähemmistöjen asema, sukupuolten 
moninaisuus tai ihmisten välinen tasa-arvo ja niin edelleen. 

7. Lapset ja nuoret 
Usein leireillä järjestetään toimintaa lapsille. Työ vaihtelee 
leikkien ja pelien organisoinnista lasten avustamiseen. Myös 
työttömien tai muuten haastavassa tilanteessa olevien 
nuorten kanssa järjestetään leirejä. 

8. Vanhukset 
Työ voi olla erilaisten aktiviteettien järjestämistä 
vanhainkodeissa tai yhteiskunnallisesti eriarvoisessa 
asemassa olevien vanhusten parissa.  

9. Vammaiset 
Leirit järjestetään yleensä yhteistyössä jonkin 
vammaisjärjestön kanssa. Työ voi olla esim. asuntojen 
kunnostusta, vapaa-ajan ohjelman organisointia tai 
vammaisten avustamista.  

10. Ympäristönsuojelu 
Luonnonsuojelualueiden tai perinnemaisemien kunnostus, 
jonkin uhatun lajin elinympäristöjen kartoitus tai vaikka 
vieraslajitalkoot voivat olla työn kohteena. Kierrätys tai 
metsänistutus voivat olla myös opinto-osuuden teemoina. 

11. Ilmasto ja kestävä elämäntapa 
Kestävään elämäntapaan liittyvillä leireillä tehdään usein 
töitä luomutiloilla tai ruokaosuuskunnissa, esimerkiksi 
autetaan sadonkorjuussa, yrttien kuivatuksessa tai 
työpajojen pitämisessä. Kestävä kulutus ja vaihtoehtoinen 
energia tai ruoantuotanto sopivat hyvin teemaan. 

12. Taide, kulttuuri ja paikallishistoria 
Nämä leirit järjestetään yhteistyössä erilaisten 
kulttuurikeskusten tai ryhmien kanssa. Työ voi olla 
esimerkiksi musiikkifestivaalien puitteiden rakentamista tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden entisöintiä. 
Tähän ryhmään kuuluvat myös kyläleirit, joille on olennaista 
yhteistyö paikallisen väestön kanssa. 

13. Yhteisöllisyys 
Työ liittyy esimerkiksi uskonnollisen tai muun aatteellisen 
yhteisön tilojen kunnostamiseen tai toimintaan 
osallistumiseen. Opinto-osuudessa saatetaan tutustua 
paremmin yhteisön alkuperään ja aatteisiin. 

 



 

5 

Kun leiri on päätetty järjestää ja KVT:n johtokunta on hyväksynyt sen, kirjoitetaan leiristä 
KVT:n toimistolla lyhyt leirikuvaus, joka laitetaan näkyville SCI:n sähköiseen hakujärjestelmään 
osoitteeseen www.workcamps.info. Täältä vapaaehtoiset sitten leirille lähtöä suunnitellessaan 
etsivät leirejä ja hakevat niille.  

Leirikuvauksesta tulee käydä ilmi minkälaisesta projektista on kyse, miten leirillä työskennellään 
ja majoitutaan, leirin ajankohta ja paikkakunta, sekä voiko leirille tulla vammaisia tai perheellisiä 
osallistujia. Kuvaukseen ei laiteta tarkkoja tulo-ohjeita tai -aikaa, vaan vapaaehtoinen saa ne 
tietoonsa, kun on tullut hyväksytyksi leirille ja vahvistanut osallistumisensa. KVT pyytää 
leirijärjestäjältä kuvausta varten myös leirillä tehtävään työhön ja/tai leiripaikkaan liittyviä kuvia. 
Koska leirikuvaus on lyhyt, on kuvilla tärkeä rooli siinä, minkälaisen kuvan vapaaehtoiset leiristä 
saavat. Kuvaukseen voi laittaa useita kuvia, joten niiden kanssa ei kannata ujostella.  

HUOM. Kun leirikuvaus on julkaistu sähköisessä tietokannassa, ei sitä enää voi muuttaa ilman 
painavaa syytä!! 

 

KVT huolehtii tästä eteenpäin leiriläisten hakemisesta, 
valinnasta sekä leirinvetäjien rekrytoinnista ja valmentamisesta. 
Pääsääntöisesti KVT:n leirit ovat kaikille avoimia eikä 
erityistaitoja tarvita. Perustelluista syistä leirijärjestäjä voi 
kuitenkin pyytää KVT:tä esimerkiksi haastattelemaan leirille 
hakevia vapaaehtoisia, pyytämään heiltä erillisen 
motivaatiokirjeen tai rikosrekisteriotteen tai edellyttää hakijoilta 
esimerkiksi aiempaa kokemusta lasten kanssa työskentelystä.  

Kun vapaaehtoinen on hyväksytty leirille ja hän on vahvistanut 
osallistumisensa, hänelle lähetetään leirikirje viimeistään kuusi 
viikkoa ennen leirin alkua. Leirikirjeen kirjoittamisesta huolehtii 
pääosin joko KVT tai leirinvetäjä. Leirijärjestäjältä tarvitaan 
kuitenkin apua ajantasaisten tietojen saamiseksi kirjeeseen. 
Kirje sisältää:  

 tuloajan ja saapumisohjeet 
 leirijärjestäjän ja leirinvetäjien yhteystiedot 
 mitä pakata mukaan ja kuinka varustautua leirille  
 lisätietoja leiripaikasta, leiriä järjestävästä tahosta, 

työstä, vapaa-ajanviettomahdollisuuksista 

http://www.workcamps.info/
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 kuvia! 
 

Leirijärjestäjä vastaa kaikista leirillä koituvista kuluista mukaan lukien: 

 Ruoka 
 Majoitus  
 Vapaaehtoisten kuljetuskustannukset  
 Työvälineet 
 Materiaalit 
 KVT:n yhteisöjäsenmaksu 200 euroa 

 

KVT ei vastaa mistään leirin kuluista, 
ainoastaan leirinvetäjien matkakuluista 
kotoa leiripaikkaan ja takaisin. 
Vapaaehtoiset ovat itse vastuussa 
vapaa-ajan kuluista.  

KVT:n ohjebudjetti on, että rahaa tulisi 
varata ruokaan vähintään 10 euroa / 
leiriläinen / päivä. Ruoan menekki toki 
riippuu paljon myös siitä kuinka 
raskasta ja fyysistä leirillä tehtävä työ 
on. 

Kannattaa myös selvittää, voiko leirin järjestämiseen hakea tukea esimerkiksi kunnalta, joltakin 
säätiöltä tai maaseudun kehittämiseen tarkoitettua Leader-rahoitusta lähiseudun Leader-
ryhmältä. Jos organisaatiolla on jo hankerahoitusta muuhun tarkoitukseen, kannattaa selvittää, 
voiko leirikuluja sisällyttää jo olemassa olevaan rahoitukseen. Hankerahoitusten pitkien 
päätösaikojen vuoksi rahoitusmahdollisuudet kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Myös paikallisia yrittäjiä voi pyytää tukemaan leiriä; esimerkiksi kaupat voivat antaa 
ruokaa, jonka päiväykset ovat vanhentumassa. Monilla leirijärjestäjillä on myös mahdollisuus 
järjestää majoitus jossakin ilmaiseksi.  

Säätiöitä netissä: saatiotrahastot.fi 

Lisätietoa Leader-rahoituksesta: www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/ 

 

http://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/
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 Työn suunnittelu, ohjaus ja turvallisuus  
 Työvälineiden hankinta  
 Majoitus ja ruokailu  
 Leiriläisten kuljettaminen leiripaikalle, jos julkisilla 

ei pääse perille asti  
 Yhteydenpito leirinvetäjään ennen leiriä 
 Opinto-osuuden järjestäminen  
 Oman vakuutuksen hankkiminen  
 KVT:n yhteisöjäsenmaksun maksaminen  
 Palautteenanto KVT:lle leirin jälkeen  

 
 Yhteydenpito KVT:n toimiston, leiriläisten ja 

leirijärjestäjän välillä  
 Leirin infokirjeen kirjoittaminen KVT:n 

avustuksella 
 Leirillä ryhmähengen luominen ja 

ryhmänohjaus  
 LEIRLeirijärjestäjän avustaminen käytännön 

asioissa: kielen kääntäminen, työnjako, 
aikataulut 

 SCI:n vakuutuksesta tiedotus 
 Raportointi KVT:lle jälkikäteen 

 
 Osallistua täysipainoisesti leirille ja tehdä 

etukäteen sovittua työtä  
 Ilmoittaa etukäteen mahdolliset erityistarpeet, 

kuten ruokavalio, saapuminen/lähteminen 
poikkeuksellisesti  

 Noudattaa leirijärjestäjän määrittämiä 
leirisääntöjä 

 Kunnioittaa leirin järjestäjän edustajia, KVT:tä ja 
muita leiriläisiä  

 Antaa palautetta leiristä leirin lopulla 

 
 Leiriläisten hankkiminen leirille  
 Leirinvetäjien rekrytointi ja valmennus  
 Leirinvetäjien ja turvapaikanhakijoiden 

matkakulujen korvaaminen  
 Leirivierailut 
 Tuen tarjoaminen mahdollisissa 

ongelmatilanteissa leirillä 
 SCI:n vakuutuksen koordinointi 
 Leiriarviointien kerääminen ja toimintatapojen 

kehitys 
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Vapaaehtoiset tulevat leirille KVT:n kattojärjestön SCI:n jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kautta. 
Jäsenjärjestöjä on 45 maassa ja yhteistyöjärjestöjä yli 100 eri maassa. Useimmat Suomen 
leireille tulijat tulevat Euroopasta ja Venäjältä, mutta toki kaukaisempiakin tulijoita löytyy. 
Leiriläisten ikähaarukka on enimmäkseen 18-30 vuoden välillä, mutta vanhempiakin tulijoita on 
enenevässä määrin.  

Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ottaen kuitenkin huomioon, että samasta maasta 
tulee korkeintaan kaksi osanottajaa ja että leirillä olisi suunnilleen puolet miehiä ja puolet 
naisia. KVT markkinoi leirejä myös Suomessa asuville maahanmuuttajille ja 
turvapaikanhakijoille, ja pyrkii pääsääntöisesti varaamaan näille ryhmille kaksi paikkaa jokaiselle 
leirille. Jos leiri ei millään tunnu täyttyvän, mainostetaan sitä myös suomalaisille, joilla ei ole 
tavallisesti mahdollisuutta osallistua Suomessa järjestettäville työleireille muuten kuin 
leirinvetäjän roolissa. 

Perustelluista syistä leirijärjestäjä voi antaa KVT:lle kriteerejä vapaaehtoisten valintaan 
(esimerkiksi “kaikkien vapaaehtoisten tulee olla alle 30-vuotiaita leirin rahoitusmuodon vuoksi”). 
Lisäksi KVT voi velvoittaa kaikkia hakijoita kirjoittamaan motivaatiokirjeen, toimittamaan 
rikosrekisteriotteen, haastatella hakijoita, tai pyytää suosituksia.  

Leiriläiset puhuvat yleensä ainakin auttavasti englantia. Jos ohjeiden antaminen englanniksi 
tuottaa haasteita leirijärjestäjälle, toimivat leirinvetäjät tarvittaessa tulkkeina. Eri maissa on 
erilaisia tapoja toimia, ja kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin täytyy varautua henkisesti. Jotkut 
leiriläisistä saattavat vierastaa ajatusta, että eri sukupuolten edustajat nukkuvat samassa 
tilassa, tai että leirillä käytetään alkoholia. Yleensä leiriläiset ovat ahkeraa ja motivoitunutta 
porukkaa. Joskus joukkoon saattaa kuitenkin sattua myös leiriläinen, joka ei ole täysin 
käsittänyt että vapaaehtoistyöleirin tarkoituksena on tehdä töitä.  

Jos ongelmia tulee, kannattaa niitä yrittää ratkoa leirinvetäjien ja tarvittaessa myös KVT:n 
toimiston kautta. Mutta kuten sanottu, useimmiten leiriläiset ovat motivoituneita ja 
kiinnostuneita työnteosta! 

 

 

KVT etsii ja valmentaa leireille vapaaehtoiset leirinvetäjät. Jokaiselle leirille pyritään löytämään 
kaksi leirinvetäjää. Leirinvetäjät valmennetaan tehtäväänsä, mutta mitään erikoisempia 
vaatimuksia heidän taidoilleen ja kokemukselleen ei aseteta. Leirinvetäjä on siis vapaaehtoinen 
siinä missä muutkin leiriläiset. 
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Leirillä leirinvetäjä ja leirijärjestäjä tekevät yhteistyötä. Yhdessä varmistetaan, että kaikki 
leiriläiset ovat selvillä siitä, mitä on tarkoitus tehdä, missä ja milloin. Leirinvetäjä on paikalla 
koko leirin ajan ja osallistuu työhön siinä missä muutkin vapaaehtoiset. Leirinvetäjä pyrkii myös 
ryhmäyttämään leirin niin, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon ja ryhmässä vallitsee hyvä 
yhteishenki. Leirinvetäjä suunnittelee ja järjestää vapaa-ajanohjelmaa yhdessä leiriläisten 
kanssa. 

Leirinvetäjä kirjoittaa KVT:n avustuksella vapaaehtoisille lähetettävän leirikirjeen, jossa on 
tarkat saapumisohjeet leirille ja muuta tärkeää käytännöllistä tietoa, esimerkiksi mitä leirille 
tarvitaan mukaan. Leirikirje pyritään lähettämään vapaaehtoisille kuusi viikkoa ennen leiriä. On 
siis tärkeää, että leirinvetäjä ja leirijärjestäjä ovat yhteydessä toisiinsa hyvissä ajoin ennen 
leiriä!  

Mikäli leirinvetäjän yhteydenottoa ei kuulu, kannattaa olla yhteyksissä KVT:n toimistoon. 
Joskus voi käydä niin, että leirinvetäjät löytyvät vasta aivan juuri ennen leiriä. Tällöin joku 
KVT:n leirikoordinaatioryhmästä kirjoittaa leirikirjeen. 

Jos leirijärjestäjillä on tiedossa leirinvetäjän tehtävästä kiinnostuneita ihmisiä, kannattaa siitä 
ilmoittaa KVT:lle! Jo ennestään projektia tai paikallista aluetta tuntevalla leirinvetäjällä on 
monia etuja puolellaan. 

 

KVT toivoisi, että mahdollisimman moni 
leiri olisi avoin myös vammaisille ja 
perheellisille osallistujille. Jos leiri on avoin 
perheellisille tai vammaisille osallistujille, 
ilmoitetaan siitä leirikuvauksessa. 
Leirijärjestäjä voi myös kertoa alustavassa 
kyselyssä, jos näille osallistujille  halutaan 
tarjota rajoitettu määrä paikkoja. 

Erityisesti perheleirit ovat kansainvälisesti 
kysyttyjä. Perheleireillä järjestetään lasten 
hoito yleensä niin, että joku 
vapaaehtoisista on lasten kanssa sillä 
aikaa kun muut tekevät töitä. Isommat 
lapset voivat myös osallistua leirillä tehtävään työhön ikänsä ja osaamisensa mukaan. Mikäli 
leirille on hakenut vammaisia tai perheellisiä osallistuja, otetaan leirijärjestäjään aina yhteyttä 
etukäteen. 
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KVT pyrkii tarjoamaan 1-2 paikkaa 
jokaisella leirillä Suomessa asuville 
maahanmuuttajille ja 
turvapaikanhakijoille. Leirillä 
turvapaikanhakijoita kohdellaan kuten 
ketä tahansa vapaaehtoista. Joitakin 
asioita on kuitenkin syytä ottaa 
huomioon.  

Turvapaikanhakijoiden tarinoita tai 
nimiä ei saa kertoa eteenpäin 
tietoturvasyistä ja valokuvaamiseen 
pitää aina pyytää lupa. Tämän 
suhteen on oltava tarkkana myös 

silloin, jos paikallismedioiden edustajia käy tekemässä juttua leiristä.  

Turvapaikanhakijan tausta voi olla herkkä aihe, joten siitä on parempi olla kyselemättä 
tarkempia yksityiskohtia ellei henkilö itse halua niitä kertoa. Jollakulla voi olla traumaattisten 
kokemusten vuoksi nukahtamisvaikeuksia ja/tai unilääkitys, mikä voi vaikuttaa työntekoon 
joissain tilanteissa. 

Useimmiten KVT on saanut leirille osallistuneilta turvapaikanhakijoilta positiivista palautetta 
tilaisuudesta saada vaihtelua arkeen ja tutustua uusiin paikkakuntiin ja kulttuuriin Suomessa. 

 

Leirijärjestäjä on vastuussa majoituksen järjestämisestä leiriläisille. Heille yritetään kuitenkin 
tehdä selväksi, että kyse on vapaaehtoistyöstä ja majoitusolosuhteet eivät välttämättä ole 
hotellitasoiset. Yhteismajoitus patjoilla lattialla on aivan riittävän hyvä, ja leiriläiset voivat tuoda 
mukanaan omat makuupussit. Joillakin leireillä on myös telttamajoitus. Erikoisista olosuhteista 
on syytä mainita leirikirjeessä. Tällainen asia voi olla esimerkiksi hyttyset! Leirikirjeessä on 
myös hyvä mainita, onko leiripaikalla esimerkiksi pyykinpesumahdollisuus tai nettiyhteys. 

Jos leiri järjestetään alkukesästä ja majoitus on teltoissa tai muussa kylmässä tilassa, on siitä 
syytä tiedottaa leirikuvauksessa. Myös leirinvetäjän on oltava asiasta tietoinen. Kokemus 
KVT:ssä on kuitenkin osoittanut, että vaikka leiriläisille yritetään miten huolellisesti kertoa 
Suomen suven viileistä öistä, niin he useimmiten kuitenkin valittavat olevansa kylmissään. 
Teltta- tai muu kylmä majoitus ei siis ole kovin suositeltava alkukesästä, varsinkin jos on 
mahdollista järjestää muu vaihtoehto.  
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On myös tärkeää, että leiriläisillä on mahdollisuus peseytyä. Jos leirinjärjestäjän 
majoituspaikassa ei ole suihkua, on hyvä miettiä, missä muualla leiriläiset voisivat peseytyä: 
onko mahdollista käydä saunomassa tai suihkussa jossain muualla? Kunnollinen 
peseytymismahdollisuus on oltava.  

 

Vapaaehtoiset tekevät töitä käytännössä ruokapalkalla, 
joten leirijärjestäjän tulisi tarjota heille tarpeeksi ruokaa 
ja huomioida myös erikoisruokavaliot, esimerkiksi 
kasvissyöjät ja keliaakikot. Leirinvetäjä ilmoittaa 
erikoisruokavalioista etukäteen leirijärjestäjälle saatuaan 
KVT:lta leiriläisten tiedot.  

Joidenkin leirijärjestäjien on mahdollista tarjota 
leiriläisille valmiit ateriat, kun taas toisilla leireillä 
vapaaehtoiset kokkaavat itse. Jos leiriläiset joutuvat 
itse kokkaamaan, on hyvä huomioida, että 
kokkausvuorossa olevat leiriläiset eivät välttämättä 
pääse mukaan päivän töihin. Leirijärjestäjän ei tarvitse 
olla vastuussa vapaapäivien retkien ruuasta, jos 
leiriläiset esimerkiksi käyvät tällöin ravintolassa. 
Kannattaa myös miettiä, kuka käy kaupassa ja miten 
sinne pääsee. KVT ei suosittele antamaan autoa leiriläisten käyttöön. 

Jos leiriläiset kokkaavat itse, tulisi heillä olla käytössään tarpeeksi hyvä keittiö ja asianmukaiset 
välineet, kuten isoja kattiloita. Jollakin leireillä toki kokataan jopa nuotiolla hyvin alkeellisissa 
oloissa, mutta tästä on aina syytä mainita leirikuvauksessa.  

 

Leirijärjestäjä vastaa leiriläisten työnohjauksesta ja -turvallisuudesta. Leirijärjestäjää edustavan 
työnohjaajan tulee olla leirillä käytettävissä leiriläisten työaikana. Yksinkertaisimmillaan tämä 
tarkoittaa, että leiriläiset tietävät mitä tehdä leirillä. Jo leiriä suunnitellessa on syytä miettiä, 
mitä leiriläisten tehtävät tulevat olemaan, ja se on myös KVT:n taholta edellytys leirin 
hyväksymiselle. Leirinvetäjät voivat tarvittaessa toimia tulkkeina leiriläisten ja leirijärjestäjän 
välillä. Leirinvetäjä ei kuitenkaan ole työnohjaaja, eikä hänellä voi olettaa olevan 
erityisosaamista liittyen leirillä tehtävään työhön.  



 

12 

Leiriläisille on turhauttavaa, jos 
työtä ei ole tarpeeksi. Liika 
työkään ei kuitenkaan ole 
vapaaehtoistoiminnan etiikan 
mukaista. KVT:n leireillä on 
yleensä käytössä 6-8 tunnin 
työaika, johon sisältyy 
lounastauko. Tätä pidempää 
aikaa leiriläisiä ei voi velvoittaa 
työskentelemään päivässä. Toki 
jotkut saattavat mielellään tehdä 
vapaaehtoisesti enemmänkin 
hommia ja joskus leiriläisten 
kanssa voidaan sopia poikkeavista 

aikatauluista. 

Leirillä tulisi olla kaksi vapaapäivää viittä työpäivää kohden. Tähän ei lasketa mukaan saapumis- 
ja lähtöpäiviä. Leiriä suunniteltaessa on hyvä tehdä alustava aikataulu, johon mietitään 
leiriläisten vapaa- ja työpäivät. Leirin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat saapumis- ja lähtö- 
päiviä, jolloin ei tehdä töitä.  

On hyvä suunnitella työn etenemistä niin, että kaikille leiriläisille riittää töitä. Kymmenen 
henkeä on yllättävän iso porukka! Leirin työstä voi myös laatia aikataulun, joka laitetaan isolla 
paperilla yhteiseen tilaan kaikkien nähtäville. Aikataulua laatiessa on hyvä ottaa huomioon, että 
opinto-osuuteen ja KVT:n leirivierailuun menee myös aikaa ja ne lasketaan osaksi päivittäistä 
työaikaa.  

Leiriläisille on tärkeää varata tarpeeksi työkaluja ja pitää huoli siitä, että työkalut ja materiaalit 
olisivat saatavilla, kun töihin on tarkoitus ryhtyä. Muuttuviin sääolosuhteisiin on hyvä varautua. 
Leirikirjeessä leiriläisiä on varmasti pyydetty ottamaan mukaan sadevarusteet ja lämmintä 
vaatetta, mutta jos työ on sellaista, että sitä ei voi sateella tehdä (esim. maalaus), on hyvä 
miettiä mahdollisia varasuunnitelmia. Leirijärjestäjän vastuulla on myös huolehtia 
asianmukaisesta työturvallisuudesta ja leiriläisten opastamisessa työkalujen käytössä. 
Periaatteessa leirillä kaikki tekevät samoja töitä, mutta on mahdollista, että joku leiriläisistä 
esimerkiksi pelkää korkeita paikkoja eikä halua kiivetä katolle. Tämä on syytä ottaa huomioon 
leiriä järjestettäessä ja miettiä myös jotain vaihtoehtoista puuhaa.  



 

13 

 

 

Jokaisella leirillä järjestetään opinto-osuus jostain sopivasta teemasta ja sen järjestäminen on 
leirijärjestäjän vastuulla. Opinto-osuuden pituudella ei ole suurta merkitystä, vaan se voi 
vaihdella tunnista kokonaiseen päivään. 

Opinto-osuus voi myös olla esimerkiksi retki johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan 
paikkaan tai luento jostain leiriin liittyvästä teemasta, jonka tulisi kuitenkin olla 
englanninkielinen. Vapaaehtoisille on myös erittäin tärkeätä tietää, minkälaisen projektin eteen 
he tekevät töitä. Kerrothan siis yhdistyksenne ja yhteisönne toiminnasta ja siitä, miksi heidän 
työpanoksensa on tärkeä ja toimintanne yleishyödyllistä! 

Opinto-osuus voi hyvin olla myös työpaja karjalanpiirakoiden leipomisesta tai pirtanauhojen 
tekeminen paikallisen taitajan opastuksella! KVT arvostaa suuresti sellaisia opinto-osuuksia, 
jotka liittyvät KVT:n ydinarvoihin, eli rauhantyöhön, yhdenvertaisuuteen, yhdessä tekemiseen 
tai aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 

 Siuntion vastaanottokeskuksessa: Nuoret pakolaiset Euroopassa 
 Rihun biodynaamisella tilalla: Mitä on biodynaaminen viljely? 
 Livonsaaren yhteisökylässä: Permakulttuurinen puutarhasuunnittelu (leirillä 
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rakennettiin permakulttuurista puutarhaa) 

 

KVT lähettää jokaiselle työleirille leirivierailijan yhdeksi päiväksi käymään ja katsomaan, miten 
leirillä menee. Leirivierailijan tarkoitus on kertoa leiriläisille enemmän KVT:n ja 
kattojärjestömme SCI:n toiminnasta ja rauhantyöstä. Leirivierailijan leiriläisille vetämään 
ohjelmaan olisi syytä varata aikaa yksi iltapäivä. Jos leirivierailija on tullut kaukaa, hän 
todennäköisesti jää yöksi. 

Leirivierailija keskustelee sekä leirijärjestäjän 
että leirinvetäjien kanssa ja tunnustelee leirin 
ilmapiiriä. Joskus leireillä syntyy myös leirin 
ryhmädynamiikkaan liittyviä konflikteja, joko 
leiriläisten tai leirinvetäjien välille. Nämä 
konfliktit harvemmin ovat niin pahoja, että ne 
vaikuttaisivat leirin työhön ja saattavat usein 
jäädä leirijärjestäjältä jopa kokonaan 
huomaamatta. KVT:n leirivierailija pyrkii 
auttamaan, jos hankalia henkilökemioita on 
päässyt syntymään. Jos leirin järjestämisessä 

on syntynyt hyviä ideoita tai tullut ongelmatilanteita, näistä kannattaa raportoida 
leirivierailijalle, joka kertoo terveiset eteenpäin KVT:ssä.  

 

Leirijärjestäjä ei ole velvollinen suunnittelemaan mitään vapaa-ajanohjelmaa leiriläisille, vaan 
KVT:n leirinvetäjä vastaa siitä. Leirinvetäjälle on kuitenkin hyvä vinkata paikallisista 
mahdollisuuksista. Monet leirijärjestäjät myös suunnittelevat mielellään vapaa-ajan ohjelmaa ja 
osallistuvat siihen leiriläisten kanssa.  

Aina leiriläiset eivät välttämättä vapaa-ajallaan halua tehdä yhdessä mitään, vaan haluavat 
levätä tai jotkut saattavat lähteä pienemmällä porukalla käymään vaikka läheisessä 
kaupungissa. Leirijärjestäjä ei vastaa leiriläisten vapaa-ajanohjelman kustannuksista, vaan 
leiriläiset maksavat nämä kulut itse (esimerkiksi matkaliput lähikaupunkiin, mahdolliset 
ravintolakäynnit tai sisäänpääsymaksut tapahtumiin). Vapaa-ajanohjelman ei tarvitse olla 
mitään kovin aikaa ja energiaa vievää: tutustuminen vaikka suomalaiseen saunomiseen tai 
uintireissu läheiselle järvelle ovat hyviä vaihtoehtoja. Joillakin leireillä on myös katseltu 
paikallisia nähtävyyksiä tai käyty kyläjuhlissa.  
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Tutustuminen suomalaiseen arkeen! Eräällä työleirillä Suomessa järjestettiin mahdollisuus 
tavata ihan tavallinen suomalainen perhe ja käydä heidän luonaan syömässä. Leiriläiset 
jakautuivat useampaan kotiin illalliselle, ja yksi heistä jopa oppi pitsinnypläystä Raumalla. 
Tämä sai hyvää palautetta leiriläisiltä, ja edisti kulttuurivaihtoa puolin ja toisin, eikä 
järjestäminen tullut kalliiksi. KVT suosittelee lämpimästi sellaisia arjen kohtaamisia, jotka 
luovat tapaamisia erimaalaisten ihmisten välille.  

 

KVT:lle on paljon iloa jokaisesta lehtijutusta tai radiohaastattelusta, ja KVT:n toimisto pyrkiikin 
tiedottamaan medioille leireistä. Jos leirijärjestäjällä itsellään on kontakteja paikallismedioihin, 
niin vinkkaaminen työleiristä on erittäin suotavaa. Varsinkin jos leirillä järjestetään jokin 
erityinen tapahtuma, kuten avoimien ovien päivä tai kulttuuribasaari, kannattaa paikallislehtiin 
ja radioon laittaa viestiä ajoissa. 

 

 

SCI:n tärkeimpiä arvoja leirin järjestämisessä on, että leirin tulisi jotenkin tukea paikallisen 
yhteisön toimintaa. Usein leirit saattavatkin varsinkin maaseudulla tuoda leiripaikkakunnalle 
mukavaa kansainvälistä tunnelmaa ja erilaisia kulttuureja.  

Vapaaehtoisten motivaatio lähteä työleirille liittyy usein siihen, että toivotaan jonkinlaista 
vaihtoehtoista matkakokemusta; ei siis vain turistina ulkopuolelta katsomista, vaan 
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osallistumista ja paikallisten ihmisten aitoa kohtaamista. Jos leirijärjestäjällä on aikaa ja 
energiaa, on hyvä miettiä, mitä sellaista vapaaehtoisten kanssa voisi tehdä, joka lisäisi heidän 
kokemustaan paikallisten ihmisten kohtaamisesta. Entä miten kansainvälinen porukka voisi 
rikastuttaa paikallisen yhteisön elämää? Joillain leireillä on järjestetty esimerkiksi 
kulttuuribasaareja, työpajoja, kouluvierailuja (loppukesän leireillä) tai avointen ovien päivä, 
johon on kutsuttu myös paikallisia ihmisiä.  

 

 

Leirinjärjestäjän vastuulla on hankkia tarvittavat vakuutukset leirin ajaksi. Suosittelemme 
vakuutusta, joka kattaa sekä kaikille leirillä mukanaoleville sattuvat tapaturmat ja sairastumiset 
että leiriläisten aiheuttamat mahdolliset omaisuusvahingot (ns. vastuuvakuutus). 

KVT:n kautta tulevat vapaaehtoiset on vakuutettu kattojärjestömme SCI:n yleisellä 
vakuutuksella, joka kattaa sairaus- ja onnettomuustapaukset leirin aikana (ei siis koske 
leirijärjestäjän omia vapaaehtoisia tai muita leirillä mukana olevia ihmisiä). Tämä vakuutus ei 
kata vapaaehtoisten matkatavaroita ja muuta omaisuutta. Lisäksi SCI tarjoaa 
vastuuvakuutuksen KVT:n kautta tulleiden leiriläisten mahdollisesti aiheuttamille aineellisille 
vahingoille. Yleensä tällaisia vahinkoja ei tapahdu, mutta esimerkiksi yhdellä leirillä on 
tiettävästi hajonnut pesukone väärin täytettynä ja toisella ajettu peltikolari. Tämän vuoksi KVT 
ei suosittele auton antamista leiriläisten käyttöön.  

KVT suosittelee aina, että vapaaehtoiset myös hankkivat omat vakuutukset, jotka kattavat 
sairastumiset, tapaturmat sekä matkatavarat. Lisäksi suosittelemme, että leirinjärjestäjällä on 
aina vakuutus, jolla katetaan vapaaehtoisille tai muille leirille osallistuville sattuneet vahingot 
sekä omaisuusvahingot. SCI:n vakuutus pätee vain KVT:n kautta tuleviin vapaaehtoisiin, joten 
on hyvä huomioida, että myös leirinjärjestäjän vapaaehtoisille saattaa sattua vahinkoja. Lisäksi 
SCI:n vakuutusten kattavuudella on rajoituksia ja koska korvausprosessi kulkee KVT:n ja SCI:n 
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kautta, on se myös usein hitaampi prosessi. Tarkemmat tiedot vakuutuksista ja siitä, mitä ne 
kattavat tai eivät kata, saat aina KVT:n toimistolta. 

Jos leiriläinen sairastuu tai loukaantuu ja kyseessä ei ole välitöntä hoitoa vaativa onnettomuus, 
tarkistetaan, onko leiriläisellä mahdollisesti matkavakuutus tai eurooppalainen 
sairasvakuutuskortti. Jos matkavakuutus tai sairausvakuutuskortti löytyy, järjestetään hoidon 
korvaus näiden avulla. Jos muita vakuutuksia ei ole, huolehtii leiriläinen itse hoitomaksusta. 
Hoitomaksu korvataan KVT:n toimistolta, joka hoitaa vakuutusasian loppuun SCI:n 
kansainvälisen toimiston kanssa. Jos SCI:n vakuutusta käytetään akuuttia sairaalahoitoa 
vaativassa tapauksessa, on tärkeää, että KVT:llä tiedetään asiasta. 

Leirinvetäjä on ensisijaisesti vastuussa sairausvakuutusasioista leirillä, kun turvaudutaan SCI:n 
vakuutukseen. Leirinjärjestäjän on kuitenkin myös hyvä perehtyä siihen siltä varalta, että 
esimerkiksi leirin ainoalle vetäjälle sattuu onnettomuus.  

Jos leirillä sattuu vahinkoja tai sairastumisia, on KVT:n toimistoa tiedotettava asiasta. Se, 
onko leiriläinen pärjännyt kotihoidolla vai käynyt sairaalassa, tai onko kulut maksettu omasta 
pussista vai vakuutuksen kautta, ei vaikuta KVT:n haluun tietää asiasta. 

 

Päihteiden käytössä ja suhtautumisessa niihin on paljon yksilö- ja kulttuurieroja. Tällaisia eroja 
voi olla esimerkiksi siinä, onko hyväksyttyä polttaa sisällä tai juoda lasi viiniä ruuan yhteydessä. 
Sen takia yhteisistä pelisäännöistä kannattaa sopia aina leirin alussa yhdessä leirinvetäjien ja 
leiriläisten kanssa.  

Halutessaan leirijärjestäjä voi kieltää kaikkien tai tiettyjen päihteiden käytön leirin tai työpäivän 
aikana (esim. jos leiri sijoittuu nuorisokeskukseen) tai rajoittaa päihteiden käytön tiettyihin 
tiloihin (esim. tupakkapaikat).  

Jos leirijärjestäjä haluaa tarjota leirillä alkoholia, kannattaa muistaa, että osa leiriläisistä voi olla 
hyvin nuoria tai tottumattomia juomaan alkoholia. Suomessa asuville parin saunaoluen 
juominen ja järvessä pulikoiminen voi olla normaali tapa viettää iltaa, mutta leiriläisille tämä 
saattaa aiheuttaa ison riskin onnettomuuksille. 

Leiriläisten joukossa saattaa olla myös niitä, jotka haluavat nauttia suomalaisesta yöelämästä 
ja juhlia aamunkoittoon asti. Mikäli jonkun vapaaehtoisen päihteiden käyttö haittaa muita leirillä 
olijoita tai kyseisen henkilön työkykyä ja turvallisuutta, tulisi leirinvetäjien ja  leirinjärjestäjän 
puuttua toimintaan viipymättä.  

KVT suosittelee päihteiden käyttöä vain hyvin pienissä ja kohtuullisissa määrin leirin 
aikana. SCI:n vakuutus ei kata vahinkoja, jotka ovat sattuneet päihteiden vaikutuksen alaisina. 
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Kaikkia leiriläisiä tiedotetaan leirikirjeessä, että huumeiden käyttö, hallussapito ja myynti on 
laitonta Suomessa. 
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Työpäivien pituus ja ajankohta voi virtuaalileirilla poiketa perinteisestä leiristä. Työtä ei siis 
tarvitse tehdä välttämättä 6h päivässä klo 8-16 välillä, vaan työaika voi ollakin jotain muutakin, 
esim. 3h/joka toinen ilta. Vaihtoehtoisesti virtuaalileirin kesto voi olla myös lyhyempi, 
esimerkiksi 5-7 päivää. Tai leirin kesto voi olla kaksi viikkoa, mutta välissä voi olla useampiakin 
vapaapäiviä kuin minimisuositus. Virtuaalileirin suunnittelussa on hyvä huomioida, että ruudun 
välityksellä työskentely on hieman raskaampaa kuin kasvokkain tekeminen. Leirijärjestäjän on 
hyvä myös huomioida mahdollisten itsenäisesti toteuttavien tehtävien vaatima aika. 

Virtuaalileiri kannattaa järjestää kesän lomakauden ulkopuolella. 

Virtuaalileirillä leirijärjestäjä tarjoaa vain työnohjauksen ja tarvittavat ohjelmat työtä varten, ei 
siis ylläpitoa sillä vapaaehtoiset osallistuvat kotoaan käsin. Leirin aikana tehtäviä töitä voivat 
ohjeistaa ja fasilitoida eri ihmiset, mutta vapaaehtoisille on edelleen tärkeää, että heillä on 
myös pysyvä yhteyshenkilö leirijärjestäjän puolesta, joka on kiinnostunut leirin kulusta ja 
leiriläisistä. Virtuaalileirillä paikallisten yhteisöjen kohtaaminen on usein rajatumpaa, joten 
leirinjärjestäjän rooli korostuu. 
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Virtuaalileiri mahdollistaa osallistumisen ilman matkustamista, mikä hyödyttää ympäristöä ja 
tarjoaa osallistumismahdollisuuden myös niille, jotka eivät pystyisi matkustamaan monenlaisista 
syistä johtuen. Toisaalta, virtuaalileiri vaatii myös osallistujilta enemmän itsenäisyyttä ja 
leirijärjestäjältä digitaalisia fasilitointitaitoja. Virtuaalileirillä ryhmähengen muodostuminen ja 
kaikkien mukana pitäminen on tärkeää, joten mukana on myös 1-2 KVT:n valmentamaa 
leirinvetäjää. Leirinvetäjän tehtävää voi hoitaa myös valmennuksen käynyt leirijärjestäjä, joka 
osallistuu koko leirin ajan työhön.  

 

Virtuaalileirillä voidaan esimerkiksi työskennellä jonkin kampanjan parissa, kerätä tietoa 
erilaisista teemoista, tuottaa ja jakaa tiedotusmateriaalia, päivittää wikipediaa, osallistua 
mapathoniin tai opiskella uusia taitoja yhteisön hyväksi. Virtuaalileirillä tehdään siis niitä kaikkia 
tehtäviä mitä tehdään vapaaehtoisvoimin verkossa ja etänä muutenkin. Virtuaalileiriin voi 
kuulua myös vapaaehtoisten kotipaikkakunnillaan tekemät tehtävät, joiden kautta voidaan 
konkreettisesti harjoitella opiskeltavia asioita. Virtuaalileirillä työ ja tekeminen voi keskittyä 
perinteistä leiriä enemmän henkilökohtaiseen oppimiseen ja kehittymiseen, mutta leirillä 
tehtävän työn tai saadun opin tulisi silti olla sellaista, josta voi hyötyä yksittäistä vapaaehtoista 
laajempi joukko.  

 

1. Virtuaalileiri, joka toteutetaan pelkästään verkossa. 

2. Virtuaalileiri, joka toteutetaan osittain verkosssa ja osittain osallistujien kotipaikkakunnalla 

(leiriläiset tekevät joitain leiriin liittyviä tehtäviä itsenäisesti kotonaan tai lähiympäristössä). 

3. Kahden tai useamman eri maissa käynnissä olevan perinteisen leirin välinen etäyhteys, jolla voidaan 

käsitellä yhdessä leirien teemoja ja tutustua toisessa maassa oleviin vapaaehtoisiin. Etäyhteys voi 

toimia myös leirin opinto-osuutena. 

”Zoomailu oli Wanhamäeltä sangen haastavaa, mutta toiselta leiriltä kuuleminen oli toisaalta 
inspiroivaa. Powerpoint-esitykset ovat selkeitä ja inspiroivia tapoja välittää tietoa. Tärkeäksi 
zoomien pidossa vapaaehtoistyöleireillä koen leiriläisten osallistamisen. Tarinoiden ja 
kokemusten kertominen ja tietämyksen jakaminen on tärkeä tehdä yhdessä, jotta jokainen saa 
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Jotta kokoontuminen on molemmille leireille ajankohtainen ja ideoita 
poikiva, on hyvä jutella ja suunnitella session sisältöä etukäteen. Ilo kyllä tarttuu toiselta leiriltä 
kuullessa. :)”  -Eelis 
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Leirin jälkeen KVT:ltä lähetetään leirinjärjestäjille arviointilomake, jossa kysellään, miten leiri 
meni. Arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse. Voit pyytää myös KVT:lta koontia leiriläisten ja 
leirinvetäjien antamasta palautteesta. Leirijärjestäjiltä saatu palaute on KVT:lle hyvin tärkeää 
leiritoiminnan kehittämiseksi. 

Arvioinnin yhteydessä kyselemme myös, voiko KVT saada leiriltä mahdollisesti otettuja kuvia 
tai videoita ja käyttää niitä viestinnässään. Lisäksi leirijärjestäjä voi kirjoittaa lyhyesti 
kokemuksestaan KVT:lle tai antaa niistä haastattelun puhelimitse.  

KVT järjestää syys-lokakuussa Vapaaehtoisviikonlopun, johon kutsutaan kaikki kyseisenä 
vuonna leireillä ulkomailla tai Suomessa olleet, leirinvetäjät ja leirijärjestäjät jakamaan kesän 
kokemuksia ja viettämään mukavaa aikaa yhdessä. Kaikki leiriä järjestämässä olleet ovat 
tervetulleita mukaan! 
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Ota yhteyttä KVT:hen ja kerro leiri-
ideastasi 

Palauta leirijärjestäjän alustava kysely 

Suunnittele alustavasti leirin käytännön 
toteutus, työ, majoitus, ruokailu ja rahoitus 

 

KVT:n johtokunta hyväksyy leirin alustavan 
kyselyn perusteella  

Leirijärjestäjälle lähetetään leirisopimus, joka 
täytetään ja allekirjoitetaan kahtena 
kappaleena ja palautetaan KVT:n toimistolle.  

Varmista, että käytännön asiat, kuten 
majoitus- ja ruokailujärjestelyt ovat selvillä.  

Hanki työvälineet leiriläisille.  

Varmista, että työnohjausta löytyy leirin 
aikana.  

Suunnittele leirin opinto-osuus. 

Jos KVT:n leirinvetäjä ei ole ollut sinuun 
yhteyksissä leirin tiimoilta, ota yhteyttä 
KVT:n toimistoon.  

Mieti, miten leiriläisiä kyyditään 
tarvittaessa leirin aikana. 

Tee leirin alustava aikataulu ja 
työsuunnitelma.  

Varmista leirinvetäjältä leiriläisten 
erikoisruokavaliot.  

Kysy, koska leiriläiset saapuvat. Suunnittele 
kuljetus leiripaikalle tarvittaessa.  

Selvitä, ovatko leirinvetäjät tulossa 
etukäteen leiripaikalle. 

Varmista, että majoituspaikka on valmiina 
sekä tarvittavat työkalut ja materiaali 
saatavilla. 

Kutsu paikallismedian edustajia vierailemaan 
leirillä. 

 

Kannusta paikallisia mukaan leirille, edes 
päiväksi vierailulle! 

Muista ikuistaa hauskat hetket kuvina ja 
videoina 

 

KVT:n toimistolta saat aina apua tarvittaessa 

 

Yhteisöjäsenmaksun erääntyminen 

Kuvien vaihto 

Leirin arviointi 

Vapaaehtoisviikonloppu syys-lokakuussa 
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 ”Lämpimät ajatukset tulvivat mieleeni, kun 
muistelen viime kesänä pidettyä 
vapaaehtoistyöleiriä vanhan Veneskosken 
kyläkoulumme piirissä!” 

Veneskosken leirijärjestäjä Hannu 
Taipalus 

“Saimme KVT:n työleirin avulla toteutettua sekä 
tavoitteet lasten arjen elävöittämisen suhteen että 
kiinteistön huoltoon ja puutarhaan liittyneet 
tavoitteet. Meillä on jo yksi kurkku! Leirin 
järjestäminen oli hauskaa ja helppoa. Kokeneet 
leirinvetäjät jakoivat ja suunnittelivat työt hyvin, 
innostivat leiriläisiä ja olivat vaativan työn tukena. Me 
vain loimme olosuhteet leirille. Kaikki sopimukset 
pitivät. Leiriläiset yhdessä nuorten kanssa toteuttivat 
monia iloisia hankkeita arkisesta matonpesusta 
avoimien ovien tapahtumaan ja inkkarijuhlaan. 
Kokonaisuudessaan leiri oli semmoinen atmosfäärin 
kirkastus, joka puhalsi läpi Harjulinnan 
vastaanottokeskuksen.”  

Silja Westermark Siuntion vastaanottokeskuksesta  

“Työleiriä järjestäessä tuli esiin myös paljon 
odottamattomia asioita. Ainahan on niitä 
leiriläisiä, jotka eivät ole niin innoissaan 
työteosta. Kannattaa ehkä toistaa leiriläisille 
työleirin pointti. Työleiri ei ole vain 
lomareissu. Mutta 12 leiriläisestä vain 
kolmen kanssa asia oli epäselvä, eli 
yhteistyö sujui lopulta ihan ok. 
Turvapaikanhakijoiden osallistuminen leirille 
oli ihan mieletön kokemus. Toimi hyvin ja jäi 
hyvä fiilis. Jatkossakin vaan 
turvapaikanhakijat mukaan leireille! Olihan se 
työleiri näky torilla ja kaduilla pienellä 
paikkakunnalla, positiivisessa mielessä.”  
 
Suvi Autio Toivon biodynaamiselta tilalta  

Katso video Äijälän perhekodissa Jyväskylässä 
järjestetystä leiristä! 

Yle Uutiset Keski-Suomi - Työleirillä hikoillaan 
ja hymyillään: http://areena.yle.fi/1-2907059 
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Pitääkö minun opetella puhumaan esimerkiksi serbiaa, että pystyn kommunikoimaan 
leiriläisten kanssa?  
Ei tarvitse! KVT järjestää leirille kaksi leirinvetäjää, jotka osaavat sekä suomea että englantia, 
ja voivat tarvittaessa toimia tulkkeina. Kattojärjestömme SCI:n kautta tulevat vapaaehtoiset 
osaavat kyllä lähtökohtaisesti englantia.  

 

Mitä sitten, jos leiriläiset ryyppäävät ja hajottavat paikat?  
KVT:llä ei ole mitään yleistä säännöstöä alkoholin käytön suhteen leireillä, mutta leirijärjestäjä 
voi halutessaan laittaa leirikuvaukseen ja leirikirjeeseen pyynnön, että leirillä ei käytettäisi 
alkoholia. Yleisesti ottaen vapaaehtoisemme ovat työteliästä ja motivoitunutta porukkaa. SCI:n 
vakuutus korvaa tietyin rajoittein leiriläisten aiheuttamia vahinkoja, joten leirijärjestäjän 
kannattaa ottaa oma vakuutus, jos asia huolettaa.  

 

Mitä yhteisö tässä oikein tarkoittaa? Kuulostaa aika hipiltä!  
Yhteisön käsite SCI:n piirissä on laaja. Lähinnä ajatus on, että leirin työ tehtäisiin jotain 
isompaa kokonaisuutta hyödyttäen, eikä hyöty työstä menisi yksittäiselle ihmiselle tai 
kaupalliseen toimintaan. Yleensä leirijärjestäjät ovat erilaisten yhdistysten pohjalta toimivia 
tahoja.  

 

Miten leiriläiset valikoidaan? Tuleeko leirille oikeasti motivoitunutta porukkaa?  
Leiriläiset tulevat kattojärjestömme SCI:n kautta. Leiriläisiä ei sinällään valikoida mitenkään, 
vaan leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tässä otetaan huomioon se, että samasta 
maasta olisi korkeintaan kaksi vapaaehtoista. Joillain leireillä, joille toivotaan erityisen 
motivoituneita vapaaehtoisia, on käytössä motivaatiokirje, joka on kirjoitettava, jos mielii 
mukaan leirille. 

 

Joudunko vastuuseen, jos joku EU:n ulkopuolelta tullut leiriläinen loikkaa? 
Et joudu vastuuseen, vaan vastuussa on se viranomainen, joka alun perin on myöntänyt 
viisumin tällaiselle henkilölle. Tämäntyyppiset ongelmat eivät ole olleet yleisiä KVT:n leireillä.  
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Meillä ei kyllä oikeasti ole yhtään rahaa, voimmeko silti järjestää leirin?  
Leirin järjestämiseen täytyy olla jonkinlainen budjetti. Miettikää, että löytyykö leiriläisille 
ilmainen majoitusmahdollisuus jostain, ja olisiko ruokapuolen suhteen mahdollista saada 
lahjoituksia paikallisilta ruokakauppiailta. Yleensä pyydämme, että leirijärjestäjä varaisi 
vähintään 10 euroa/leiriläinen/päivä. On todella tärkeää, että vapaaehtoisille on tarpeeksi 
ruokaa leirillä. 

 

Pitääkö leiriläisille järjestää hotellitasoinen majoitus?  
Työleirillä voi olla aika alkeellisetkin majoitusolosuhteet, mutta siitä on syytä mainita 
leirikuvauksessa. Esimerkiksi telttamajoitus on mahdollinen. Suomessa tosin keväällä yöt ovat 
kylmiä, jolloin olisi lämmin sisätila suositeltava. Useimmilla leireillä majoitutaan patjoilla 
yhteismajoituksessa.  

 

Yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin, ja joskus organisointi on meille haasteellista, 
voimmeko silti järjestää leirin? 
Leirin järjestämiseen tarvitaan organisointipanosta. Jos toimitte vapaaehtoisvoimin, on hyvä 
miettiä, että voiko joku yhdistyksessänne sitoutua tekemään leirin järjestämiseen liittyviä 
asioita ennen leiriä ja sen aikana. KVT:n leirinvetäjät huolehtivat leirin sujuvuudesta sinällään, 
mutta on tärkeää, että leirillä on tarpeeksi työnohjausta, ja että käytännön asiat ja 
kommunikointi hoituu myös ennen leiriä. 

 

Voiko vapaaehtoistyöleirin järjestää koropandemian aikanakin?
Kansainvälisiä vapaaehtoistyöleirejä voidaan järjestää myös koronapandemian aikana kunhan se 
tehdään turvallisesti. KVT noudattaa toiminnassaan yleisiä rajoituksia esimerkiksi 
yleisötilaisuuksien ja matkustusrajoitusten suhteen ja samaa odotamme vapaaehtoistyöleireiltä. 
Seuraamme jatkuvasti tilannetta Suomessa ja maailmalla ja mahdollisista vaikutuksista 
leiritoimintaan keskustellaan aina leirijärjestäjien ja vapaaehtoisten kanssa. Ota siis yhteyttä, 
jos jokin asia huolettaa! 
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Toimisto: 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry 
Veturitori 3 
00520 Helsinki 
 
Leiriasioissa voit ottaa yhteyttä leirit@kvtfinland.org / 045 1049 829 
 
Lisätietoja KVT:sta saat nettisivuiltamme www.kvtfinland.org 
Voit myös seurata meitä Facebookissa tai Instagramissa 

 

 

mailto:leirit@kvtfinland.org
file:///G:/KVT%20oppaat/Leirinjärjestäjän%20opas/www.kvtfinland.org
https://www.facebook.com/kansainvalinenvapaaehtoistyo
https://www.instagram.com/kvtfinland/

