


 
Illan aikana Rauhikselta otettiin etäyhteys Sri Lankaan, missä joukko SCI:n aktiiveja vietti samaan aikaan
omaa juhlavuoden aloitustaan. Sitä ei vielä tuossa vaiheessa tiedetty, että pian etäyhteyksistä tulisi normi
seuraavaksi lähes kahdeksi vuodeksi.

KVT täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Niistä paria viimeistä on varjostanut koronaviruspandemia, ja kuluvan
vuoden 2022 aikana maailmantilannetta on heilauttanut entisestään epävarmempaan suuntaan
helmikuusta alkanut Ukrainan sota. Vaikka pandemia pysäytti suurimman osan KVT:n ja monen muun
järjestön kasvokkaisesta toiminnasta lähes kahden vuoden ajaksi, pystyimme sopeutumaan uuteen
tilanteeseen ja pitämään KVT:n toimintaa yllä sen asettamissa rajoissa - kotimaan leirejäkin järjestyi
lopulta Suomessa asuvien vapaaehtoisten voimin kaksi kumpanakin "korona-kesänä". 

Tarve ruohonjuuritason vapaaehtoistyössä tapahtuville kohtaamisille ei myöskään ole tuolla välillä
kadonnut, vaan on nykyisessä maailmantilanteessa kenties ajankohtaisempaa kuin pitkään aikaan. Tämän
lehden kansiin on juhlavuoden kunniaksi koottu KVT:n vapaaehtoisten ja työntekijöiden kokemuksia
vuosikymmenien varrelta sekä ajatuksia vapaaehtoistyön merkityksestä rauhan ja ymmärryksen edistäjänä.

Sinulle, joka avaat lehden ensimmäisen kerran KVT:n 75-vuotisjuhlassa Rauhanasemalla: nauti hyvästä
seurasta eri vuosikymmenien KVT-aktiivien ja yhteistyökumppanien seurassa ja nosta malja
vapaaehtoistyölle! KVT:n teemme me kaikki yhdessä.  

Juhlavuositerveisin,
KVT:n johtokunta 2022 

Alkuvuodesta 2020 joukko
KVT:n nykyisiä ja entisiä
vapaaehtoisia kokoontui
Rauhanasemalle alumni-
iltaan juhlistamaan SCI:n
100-vuotisjuhlavuoden
alkua ja jakamaan
kokemuksiaan KVTn eri
vuosikymmeniltä. Alumni-
illan oli tarkoitus toimia
aloituksena vuodelle,
jonka aikana KVT:n
toiminnassa
panostettaisiin erityisesti
konkreettisiin kohtaamisiin
yhteisöllisyyden ja KVT:n
hengen ylläpitämiseksi. 

75 vuotta kansainvälistä vapaaehtoistyötä

Kansikuva: Sophie Holm
Taitto: Hanna Rask



KVT- ja SCI-aktiivin kokemuksia 1980- ja 1990-

luvuilta Maire Pirttilä, haastatteli Hanna Rask
Kuvat leiriltä Enontekiöltä, 1990: Maire Pirttilä

1990-luvulla olin jäsenenä IEC:ssä useamman vuoden, noin 1996 tai 1997 asti. Saksan SCI:ssa olin mukana
Wiesbaden-Mainzin paikallisryhmässä. Lasteni synnyttyä aktiivinen toiminta jäi, mutta olen silti pysynyt
Saksan SCI:ssa passiivisena jäsenenä.

Mikä innosti sinut aikanaan mukaan KVT:n toimintaan?

Ensimmäinen leiri oli hieno kokemus. Leirinvetäjäseminaarissa tuli alusta asti sellainen olo niin kuin olisi
tullut kotiin. Tärkeää on ollut erilaisten ihmisten tapaaminen ja tuntemaan oppiminen, kaikenlainen
tekeminen, jossa on ollut mukana sekä toiminnan ideologinen tausta – se että samankaltainen
maailmankatsomus on yhteinen kaikille, vaikka toki eroavaisuuksiakin aina on. Yhtenä konkreettisena
kokemuksena on jäänyt mieleen Kilpisjärvellä vuonna 1989 järjestetty leiri, jolle osallistui vapaaehtoisia
muun muassa Yhdysvalloista, Turkista ja Kreikasta. Leirit ovat mielestäni hieno tapa saada ihmisiä yhteen
konkreettisen tekemisen äärelle ja saada katsomaan asioita omien näkemysten yli.

Mikä olisi erityisen mieleenpainuva muisto KVT- ja SCI-vuosiltasi? Tähän on varmasti hankala valita
yhtä noin pitkällä kokemuksella.

Yksi mieleen jäänyt kokemus oli vanhojen SCI-aktiivien tapaaminen Belgiassa vuonna 2019 juuri ennen
koronapandemian alkua. Oli hienoa tavata pitkästä aikaa ihmisiä, joiden kanssa oli tehnyt aikanaan töitä
tai muuten ollut paljon tekemisissä. Muistan, kun seisoimme siellä ringissä ja lauloimme SCI:n laulua. 

Huonoja kokemuksia ei juuri ole ollut, vaikka toki esimerkiksi leireillä on välillä tehty töitä haastavissa
olosuhteissa. Joskus on myös päätynyt huomaaman, että samat teemat eivät ole kaikille tai kaikissa
järjestöissä yhtä tärkeitä – tästä esimerkkinä ympäristöasiat. 

KVT:n toimisto oli minulle ensimmäinen työpaikka, joka ei tuntunut työltä – kaikki, mitä tapahtui, oli
mielenkiintoista, ja Rauhanaseman yhteisö oli mukava ympäristö työskennellä. 

Mitä kaikkea olet tehnyt KVT:ssa ja/tai SCI:ssa?

Tulin mukaan KVT:n toimintaan mukaan 1980-luvulla,
jonka jälkeen olen ollut aktiivinen myös SCI:n
kansainvälisissä toiminnoissa että Saksan SCI:ssa
muutettuani Saksaan 1990-luvulla. Ensimmäinen
kosketus KVT:hen oli kokemus leirinvetäjänä Lapissa
vuonna 1985 ja leiriä edeltänyt leirinvetäjäseminaari
Tenholassa. Ensimmäisen leirin jälkeen osallistuin
myös toiselle leirille Suomessa vuonna 1986, ja lisäksi
ulkomaan leireille Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. 

Työskentelin KVT:n toimistolla 1980-luvun lopulla
leirinjärjestäjänä – nimike taisi tuolloin olla
kansainvälisten asioiden sihteeri. Välissä olin myös
muutaman vuoden johtokunnassa. Sittemmin lähdin
vapaaehtoiseksi SCI:n kansainväliseen toimistoon
Antwerpeniin, jossa toimin myöhemmin myös
Euroopan asioiden sihteerin sijaisena. 



80-lukuhan oli suurta rauhanliikkeiden aikaa, eikä maailma ollut vielä niin avoin kuin nyt. Tuohon aikaan
järjestettiin myös KVT:n ensimmäiset vapaaehtoisvaihdot Neuvostoliiton, Puolan ja DDR:än kanssa. Silloin
ei ollut vielä itsestäänselvyys, että voi matkustaa mihin haluaa. Nykyään ihmiset ovat luultavasti
kokeneempia matkustamisessa, ja 80-luvun Suomikin oli hyvin erilainen.

Vastasitkin ehkä jo osittain tähän kysymykseen, mutta miten koet, että kansainvälisen
vapaaehtoistyön tarpeet ja merkitykset ovat muuttuneet sitten omien aktiiviaikojesi?

Olen yhä vakuuttunut siitä, että ihmisten konkreettinen tapaaminen ja asuminen ja työskenteleminen
yhdessä kahden tai kolmen viikon ajan antaa ainutlaatuisella tavalla mahdollisuuden oikeaan kontaktiin ja
oppia tuntemaan ja ymmärtämään toisia osallistujia. Esimerkiksi turistina matkustaessa ei synny
samanlaista kontaktia, varsinkin kun samassa maassa ollaan usein vain lyhyen aikaa. Leireillä tämä
kohtaaminen osallistujien ja paikallisten välillä on myös tasavertainen. 

Olen miettinyt, miksi leirien markkinointi on nykyään niin vaikeaa. Ehkä nykyajan opiskelu on tiiviimpää, ja
monet joutuvat myös käymään lomalla töissä. 

Myös kiinnostus rauhanaatteeseen on muuttunut vuosien varrella – Euroopassa ehti olla tässä välissä
sitten Balkanin sotien useampi vuosikymmen rauhaa. Nyt ehkä on alettu taas ajatella eri tavalla että rauha
ei olekaan itsestäänselvyys.

On vaikea antaa vastausta siihen, miten ihmisiä voisi saada aktiivisemmiksi KVT:ssa ja SCI:ssa. Joskus
aikaisemmin on ollut esimerkiksi youth unemployment -työryhmiä, joissa on järjestetty nuorille työttömille
vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto voisi ehkä olla yhteistyö sosiaalitoimistojen ja nuorten
palveluiden tai asunnottomien palveluiden kanssa. Että vapaaehtoistoimintaa tarjottaisiin mahdollisuutena
muillekin kuin vain opiskelijoille.

Tuleeko mieleesi jokin konkreettinen esimerkki KVT:n tai SCI:n toiminnasta, että miten
vapaaehtoistyö on mielestäsi edistänyt rauhaa?

[Miettii hetken] Esimerkiksi se leiri Lapissa vuonna 1985 – siellä oli vielä tuohon aikaan Lapin sodan takia
monia ihmisiä, jotka olivat hyvin saksalaisvastaisia. Kun leirin aikana ihmiset tutustuivat paremmin
toisiinsa, oli hienoa kuulla joidenkin paikallisten maanviljelijöiden toteavan että ”nämähän ovatkin ihan
erilaisia”. Siis se omien ennakkoluulojen kohtaaminen. Kun tuntee ihmisiä joistain maasta, suhtautuminen
siihen maahan ja kulttuuriin on aivan erilainen kuin jos ei ole niihin mitään kosketusta. 

Leirien teemat itsessään
ovat mielestäni myös
tärkeitä, vaikka niiden
käsittely voikin välillä olla
hankalaa. Myös
leirikohteen valinnalla voi
vaikuttaa siihen, miten
konkreettisesti leiri liittyy
rauhan teemaan.

Mitä terveisiä haluaisit
lähettää nykyisille KVT:n
aktiiveille?

Mikään ei voita
konkreettista tapaamista.



Leirikokemuksia ja paikallistoimintaa

1990- ja 2000-luvuilla
Anna-Stiina Lundqvist, haastatteli Hanna Rask
Kuvat vapaaehtoistyöleiriltä Englannista 2001: Anna-Stiina Lundqvist

Välillä tuntuu, että opiskeluajasta meni suurempi osa KVT:hen kuin opiskeluun; ne kaikki leirit, seminaarit,
talkoot, retket – sekä paljon uusia ystäviä. Ulkomailla tavatuista suurimpaan osaan yhteydenpito on
jäänyt; siihen aikaan ei ollut vielä somea, joten yhteydenpito oli kirjeiden varassa ja unohtui helposti. 

Mikä olisi erityisesti mieleen painunut muisto KVT-vuosiltasi?

Satakielen laulukauden avajaiset oli aina hieno tapahtuma. KVT:lla oli aikanaan kuoro, jossa olin silloin
mukana. Aina kun kuulen Natalian, muistan että sitä laulettiin siellä.

Pansion ja Perniön vastaanottokeskuksissa tehtiin Turun paikallisryhmän kanssa vapaaehtoistyötä. Lisäksi
olimme mukana Tools for Tanzania- hankkeessa, jossa kuljettiin kottikärryjen kanssa ovelta ovelle Turussa
keräämässä työkaluja lähetettäväksi Tansaniaan. Estelle-laivalla ja Emmauksen kirpputorilla tehtiin myös
vapaaehtoistyötä – kerättiin vaatteita, joita Estelle vei Afrikan maihin. Turun Aurinkotehtaalla
(Emmauksen kirpputori, jolla kerättiin varoja eri avustuskohteisiin) oli silloin paljon aktiivista porukkaa ja
tapasin monia kiinnostavia ihmisiä: esimerkiksi (edesmennyt ihmisoikeusaktivisti) Jyri Jaakkolan, (kirjailija)
Risto Isomäen ja (kansalaisaktivisti) Ville-Veikko Hirvelän.

Kuusiluodolla Helsingissä tehtiin myös talkootöitä. Ylipäänsä tehtiin paljon yhteistyötä samanhenkisten
järjestöjen kanssa. Käänsimme esimerkiksi vapaaehtoistyönä Radio Robin Hoodille eri maiden uutisia. 

Leirit olivat hienoja elämyksiä; kukaan ei tuntenut toisiaan etukäteen, joten leirillä sai aina tavallaan luoda
itsensä uudelleen niille uusille ihmisille. 

KVT:n porukalla tehtiin myös retkiä Nuuksioon ja muuta yhteistä kivaa. Johtislaisten ja muiden
kiinnostuneiden kanssa käytiin Pietarissa tapaamassa venäläisen yhteistyöjärjestön vapaaehtoisia.

Mikä innosti alun perin lähtemään mukaan
toimintaan?

Ensimmäiselle leirille Kataloniaan lähdin ystävän kanssa
– yksin en silloin vielä olisi ehkä uskaltanutkaan. En
enää muista, mistä tuli innostus lähteä leirille. Muistan,
että leirin jälkeen olin vasta muuttanut Turkuun
opiskelemaan, menin mukaan Turun paikallisryhmän
tapaamiseen ja ihastuin. Monet siinä ryhmässä
syntyneet ystävyydet ovat säilyneet pitkään. 

Mitä kaikkea olet tehnyt KVT:ssa?

Olin leirillä ensimmäisen kerran vuonna 1996, jonka
jälkeen lähdin mukaan Turun paikallistoimintaan. Siitä
päädyin pian Turun paikallisryhmän edustajaksi
johtikseen – siihen aikaan johtiksessa oli edustaja
jokaisesta paikallisryhmästä. Olin aktiivinen KVT:ssa
2000-luvun alkupuolelle asti.



Muistatko, millaisia kotimaan leirejä sinä aikana järjestettiin?

Omaa kokemusta minulla on Ahvenanmaalta Emmauksen leiriltä ja Suomussalmen kyläyhdistyksen kanssa
järjestetyltä leiriltä. Yleensä leirejä järjestettiin noin kaksikymmentä vuodessa. Esimerkiksi Food Not
Bombs -leiri jota taidetaan järjestää edelleen oli olemassa jo silloin.

Tuleeko mieleesi jokin konkreettinen esimerkki omista kokemuksistasi, miten vapaaehtoistyö
KVT:ssa tai SCI:ssa on edistänyt rauhaa?

Osallistuin kaksi kertaa rauhan ja konfliktinratkaisun kursseille, joilla pohdittiin kansainvälisellä porukalla
rauhanomaisen konfliktinratkaisun keinoja. Kurssit järjestettiin Bulgariassa vuoristossa ja toinen Tšekissä.
Kursseilla opittiin hyviä konkreettisia keinoja konfliktinratkaisusta sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

Myös leireillä tuli välillä konfliktitilanteita, jotka johtuivat pitkälti kieli- ja kulttuurieroista. Näiden
selvittäminen oli hyvin opettavaa. Leirille mennessä ihmisistä näki helposti ensimmäisenä kulttuuri- tai
kansallisuusstereotypian, mutta syvemmin tutustuessa oppi näkemään sen kaiken sen takana ja
katsomaan ihmisiä yksilöinä.

Miten tai missä määrin koet, että kansainvälinen vapaaehtoistyön tarpeet ja merkitykset ovat
muuttuneet sitten omien KVT-aikojesi?

Silloin kun osallistuin ensimmäisille leireilleni, vapaaehtoisia vaikutti motivoivan leirille lähtemiseen
kiinnostus vapaaehtoistyöhön, kulttuureista oppimiseen sekä itse rauhanaatteeseen. Viimeiseltä leiriltäni
vuonna 2007 taas tuli sellainen vaikutelma, että nuoremmat leiriläiset tulivat sinne enemmänkin
kielikurssille – vaikka kielen oppiminen sinänsä on hyvä motivaatio myös. Mutta vanhemmille osallistujille
rauhanaate on ehkä olennaisempi. En tiedä, onko teilläkin näkynyt nyt KVT:n toiminnassa se, että
vapaaehtoisia on vaikeampi saada mukaan – Internet-aikana vaihtoehtoja on niin paljon.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää KVT:n nykyisille aktiiveille?

Tsemppiä kaikille, teette tärkeää työtä! Itselleni aika KVT:ssa oli hyvin tärkeää aikaa – silloin muodostui
elinikäisiä ystävyyksiä ja oppi paljon itsestä ja maailmasta. Pääsi tekemään omille arvoille sopivaa
vapaaehtoistyötä, lämpimässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toivon samanlaista mahdollisuutta myös muille.
Ehkä yksi ehdotus voisi olla mainostaa perheleirejä enemmän – yksi KVT-ystäväni oli juuri hiljattain lapsen
kanssa leirillä. Meitä alumneja on kuitenkin aika paljon, ja monella on sen ikäisiä lapsia, jotka pystyisivät jo
osallistumaan vähän töihinkin leirillä. 



Maitse Kosovoon

Iltapäivälautta Tallinnaan, illallinen Tallinnassa.
LuxExpressin bussit Tallinnasta Vilnan kautta Varsovaan kello 22.30. Lipun olin ostanut etukäteen
netistä. Olosuhteisiin nähden sikeät unet – pään sitominen kiinni bussin selkänojaan otsan ja silmien yli
vedettävällä huivilla toimii yllättävän hyvin!

Tiesin jo etukäteen suurin piirtein, mitä reittejä minun kannattaisi etsiä, sillä muutamia vuosia sitten
matkustin leirille Kroatiaan pitkälti samoja polkuja pitkin. Mielestäni kätevin reitti Helsingistä Balkanille
kulkee Tallinnan ja Varsovan kautta. 

Varsovaan saakka on matkustettava bussilla, ja sieltä matka jatkuu junalla. Euroopan junayhteyksien
etsimiseen hyvä sivusto on Deutsche Bahnin https://reiseauskunft.bahn.de/. Tallinnasta Varsovaan
liikennöi monikin bussiyhtiö, mutta itse päädyin LuxExpressiin. Vuoroja on suht runsaasti, ja tiesin
ennestään bussin mukavaksi ja henkilökohtaisella näytöllä saatavissa olevan elokuvavalikoiman
kohtuulliseksi. Kukapa ei joskus olisi halunnut viettää lomapäivän nojatuolissa istuen ja elokuvia katsellen! 

Bussiyhtiön tarjoamien elokuvien lisäksi matkalle voi luonnollisesti itsekin ottaa mukaan viihdettä (ja
ehdottomasti kuulokkeet, jos aikoo tehdä puhelimella jotain ääntä tuottavaa!). Minusta kannattaa
kuitenkin myös varautua viettämään aikaa omien ajatustensa kanssa. Vihko ja kynä ovat minulle tärkeitä
varusteita. Lisäksi hyvät eväät lisäävät matkustusmukavuutta ainakin busseissa, joissa ei ole
ravintolavaunua. Otin itse mukaan pari kaappiini jäänyttä retkiruoka-annosta, joihin lisätään vain vesi. Sitä
on tasokkaimmissa busseissa saatavilla automaatista. Kahvilat ja ravintolat suostuvat myös täyttämään
termospullon kiehuvalla vedellä teen hinnalla tai jopa maksutta. Tosin huomasin, että retkiruoka-annos,
jonka vaelluksella syö hujauksessa, on bussissa päivän viettäneelle aivan liian suuri! Liikaa ei myöskään
pidä syödä eikä juoda, sillä esimerkiksi Balkanilla busseissa ei yleensä ole vessaa. Sen sijaan parin tunnin
välein pysähdytään huoltoasemille tai vastaaville levähdyspaikoille, joilla on käymälän lisäksi saatavilla
myös eväitä tai ruoka-annoksiakin.

Eri reittivaihtoehtojen selvittely vaatii hiukan vaivannäköä. Verkkosivusto, jolta voisi varata edes koko
Euroopan junaliput, olisi erittäin tervetullut! Itse menin heti Varsovaan saavuttuani asemalle ostamaan
junaliput Belgradiin saakka etukäteen selvittämälleni reitille. Kauhistuin yli 300 euron hintaa – Interrail-
lipun ostaminen tuli lopulta edullisemmaksi, ja se olisi kannattanut ostaa jo Suomesta, niin olisi välttynyt
valuutanvaihtomaksuilta. Myöhemmin kuulin muilta matkustajilta, että lippujen ostaminen pätkä kerrallaan
olisi ollut selkeästi edullisempaa. Toisaalta Interrail-lippu toi tiettyä huolettomuutta.

Matkojen lisäksi pitää suunnitella, missä haluaa mahdollisesti pysähtyä, ja varata yöpymispaikat. Itse
päädyin menomatkalla viettämään hostelliyöt Varsovassa ja Belgradissa. Molemmissa kaupungeissa on
paljon katseltavaa, enkä myöskään halunnut saapua perille Kosovoon uupuneena pelkissä
liikennevälineissä vietettyjen öiden jäljiltä.

Näin matkani eteni:
Sunnuntai

Teksti: Katri Hämeenniemi
Valokuvat: K. Hämeenniemi, M. Milovic
Juttu julkaistu alun perin KVT:n blogissa 1.4.2020

Ympäristön kunnioittaminen on yksi SCI:n arvoista. Olen itse pyrkinyt toteuttamaan sitä
välttämällä lentämistä vapaaehtoistyöhön matkustaessani. Poikkeuksen muodosti
pitkäaikaisvapaaehtoisuuteni Balkan Sunflowers Kosova -järjestössä vuosina 2011–2012 – tuolloin
koko vuoden tarvikkeiden kuljettaminen maitse tuntui liian työläältä. Viime kesänä matkustin
kuitenkin järjestön 20-vuotisjuhliin ilman lentokonetta.

https://reiseauskunft.bahn.de/


Puolen tunnin pysähdys ja hampaiden harjaus Vilnan Panorama-ostoskeskuksen edessä puoli
seitsemän aikaan.
Jatkoyhteys Vilna–Varsova: elokuvia ja shakkitehtäviä henkilökohtaiselta kosketusnäyttöruudulta.
Saapuminen Varsovaan kello 14.20. Majoittuminen hostelliin, ilta Varsovassa. 

Juna Varsova–Wien kello 6.23. 
Wienissä vähän ennen kahta, parin tunnin pysähdys: teetä ja sacherkakkua.
Junat Wienistä Zagrebiin ja Zagrebista Belgradiin. Jälkimmäisessä junassa vastakkain liukuvat penkit,
joilla sain hyvin unen päästä kiinni. Junassa tutustuin myös mukavaan saksalaistyttöön, jonka kanssa
seuraavana aamuna etsin hostellini ja kävin aamiaisella. 

Saapuminen Belgradiin hiukan kuuden jälkeen aamulla. Päivällä mielenkiintoinen opastettu
kaupunkikävely ja ateria hyvässä kasvisravintolassa – sen jälkeen uni hostellissa maittoi. Hostellin
työntekijä innostui kuullessaan, että olen Suomesta. Hänen suosikkiurheilijansa on 80- ja 90-luvuilla
menestynyt suomalaismäkihyppääjä, jonka sukunimi on sama kuin hänen etunimensä. Arvaatteko,
mikä työntekijä oli nimeltään? Vastaus tekstin lopussa.

Bussi Belgrad–Pristina kello 12.00.
Pristinasta paikallisbussi Fushë Kosovaan. Perillä isäntäperheessä noin kello 18.30. 

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Vietin Kosovossa viikon. Tähän mahtui niin juhliin saapuneille vapaaehtoisille järjestettyä ohjelmaa,
vierailu entisessä työpaikassani Balkan Sunflowers Kosovan oppimiskeskuksessa kuin oleilua vanhan
isäntäperheeni kanssa. Olin etukäteen ajatellut mahdollisesti suuntaavani Kosovon jälkeen vielä Albaniaan
rantalomalle, mutta Kosovon vierailuni oli niin tunnetäysi, etten lopulta kaivannut enempää kokemuksia.
Tämäkin on yksi maitse matkailun hyvistä puolista: matkasuunnitelmia on helppo muuttaa. 



Bussi Pristina–Belgrad: lähtö aamupäivällä. Hampurilaista Belgradissa.
Juna Belgrad–Dobova kello 21.00. Jälleen samanlaiset taittuvat penkit, mutta ei hyttitoveria, mikä sai
olon tuntumaan turvattomalta ja teki unesta levotonta.

Saapuminen Dobovaan viiden jälkeen aamulla. Juna oli hiukan myöhässä, ja kuikuilin levottomana,
etten vain ajaisi aseman ohi. Sitä vaaraa ei lopulta ollut: Dobovaan saapuminen alkoi
rajatarkastuksella. Aamukävely ja eväsaamiainen Dobovassa.
Juna Dobova–Wien kello 7.57. Kulinaristiselta arvoltaan keskinkertainen mutta maisema-arvoltaan
erinomainen lounas ravintolavaunussa. 
Wienissä tiukka vaihto Varsovan-junaan. Varsovassa kello 21.16, iltapala aseman kahvilassa.
Lähtö LuxExpressin busseilla Varsovasta Vilnan ja Riian kautta Tallinnaan. 

Aamupesu Vilnan Panorama-ostoskeskuksen siistissä vessassa, Riiassa lounas ja jäätelöä sekä pieni
kierros torilla ja vanhassa kaupungissa. 
Saapuminen Tallinnaan myöhään iltapäivällä. 
Lauttamatka Helsinkiin. 

Paluumatka sujui alle kolmessa päivässä, sillä tulin sen lähes yhtä soittoa:
Torstai

Perjantai

Lauantai

Matkat sujuivat hyvin. Kauhistelin junalippujen hintaa, mutta loppujen lopuksi – eikö se ole ihan
kohtuullinen? Matkustamiseni vaati laajamittaista infrastruktuuria, paljon luonnonvaroja ja kymmenien
ihmisten työtä. Totta kai sellainen maksaa. Pikemminkin voisin kauhistella lentoyhtiöiden hintoja, jotka
houkuttelevat ihmisiä pyrähtämään minilomille päästöistä piittaamatta.

Kauhistelun sijaan omistan kuitenkin tekstini loppuosan maitse matkaamisen ylistämiseen. Vaikka juna- ja
bussiaikataulujen selvittely vaatii vaivannäköä, maitse matkaaminen on ainakin Euroopan sisällä aika
helppoa! Kulkuvälineet ovat pääosin mukavia ja aikataulussa ja maisemat kauniit ja mielenkiintoiset.
Tuntemattomien kylien ja kaupunkien läpi porhaltaminen sai minut ajattelemaan niitä kaikkia
elämäntilanteita ja -tapoja, joita tässäkin maanosassa on, ja joista en enimmäkseen tiedä yhtään mitään.
Aikataulusta riippuen maitse matkaaminen sallii myös pidemmät tai lyhyemmät seisahdukset matkan
varrella. Aiemmilla matkoillani olen myös tutustunut ihmisiin, joihin olen pitänyt yhteyttä jälkeenpäinkin.

Ennen kaikkea maitse matkaaminen on juuri sopivan nopeatempoista. Euroopan kohteisiin pääsee
muutamassa päivässä, mutta matkalla on kuitenkin aikaa miettiä, minne oikeastaan onkaan menossa ja
mistä tulossa. 
***
Ai niin, sen belgradilaisen hostellityöntekijän nimi. Nikola.



Kokemuksia vapaaehtoistyöleiriltä Vietnamista
Stella Qin-Stecker, haastatteli Hanna Rask
Kuvat: Stella Qin-Stecker

Muistatko, mikä sai sinut alunperin lähtemään vapaaehtoistyöleirille?

Olin tuolloin valtiotieteiden opiskelija Helsingin yliopistossa ja halusin lähteä ulkomaille muuten kuin vain
turistina, mutta vaihto-opiskelu ei varsinaisesti kiinnostanut. Opiskelijana leirille lähteminen oli myös
joustavaa sovittaa aikatauluihin. 

Vaikuttaminen on minulle tärkeä asia, ja olin aikaisemmin ollut mukana järjestötoiminnassa ja politiikassa.
Vapaaehtoistyöleirille osallistuminen näyttäytyi minulle konkreettisena tapana auttaa. Tärkeää oli myös
kokemus, että uskalsin lähteä yksin – vaikka olinkin matkustellut aikaisemmin, niin siihen asti
enimmäkseen vain jonkun toisen kanssa.

Mitä leiristä jäi erityisesti mieleen?

Se, miten läheiseksi lasten kanssa ehti tulla ja miten hyvin viestiminen heidän kanssaan sujui kielimuurista
huolimatta. Kulttuurien kohtaamiset, sekä paikallisten kanssa että vapaaehtoisten kesken. Leirillä oli
vapaaehtoisia esimerkiksi Espanjasta, Ranskasta ja Japanista, ja Suomesta meitä oli kaksi osallistujaa.
Leiriporukasta tuli noiden viikkojen aikana hyvin tiivis. 

Koin myös jonkinlaisen kulttuurishokin, sillä en ollut aikaisemmin matkustanut siinä osassa maailmaa. Myös
ilmasto oli hyvin erilainen.

Leiri on myös jälkeenpäin ajateltuna ollut minulle tärkeä kokemus. Tärkeää oli myös, että lähdin sinne
nimenomaan yksin.

Pidättekö vielä yhteyttä leiriporukan kesken?

Useimpien kanssa olemme olleet yhteydessä vielä leirin jälkeenkin. Espanjalaisen ja toisen suomalaisen
leirikaverin kanssa tulimme erityisen läheisiksi; olemme pitäneet enemmän yhteyttä ja molempien kanssa
myös tavanneet leirin jälkeen. Heidän kanssaan myös matkustin pari viikkoa Kambodzassa leirin jälkeen.

Stella osallistui KVT:n kautta
vapaaehtoistyöleirille Ho Chi
Minhissa Vietnamissa vuonna
2015. Leiri järjestettiin
lahjoitusvaroin perustetussa
Vincent Schoolissa, joka tarjoaa
ilmaista opetusta lähialueen
vähävaraisten perheiden lapsille.
Vapaaehtoiset auttoivat koulussa
englannin opetuksessa ja
juhlajärjestelyissä. Leiri jäi mieleen
hyvänä kokemuksena, ja Stella
toivoo tulevaisuudessa pystyvänsä
lähtemään vapaaehtoistyöleirille
uudestaan, jos elämäntilanne vain
sallii.



Miten leiri mielestäsi edisti rauhaa, tuleeko mieleesi jokin konkreettinen esimerkki?

Koin paikallisen projektin tärkeäksi, koska koulutuksen tarjoaminen kaikille ja erityisesti heikommassa
asemassa oleville on mielestäni keskeisessä roolissa, jotta pystytään globaalisti rauhanomaiseen
konfliktinratkaisuun. Kielimuuri toki vaati meiltä lasten opettamisessa jonkin verran improvisointia. Rauhan
teemaa käsiteltiin leirillä lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä esimerkiksi siten, että lukiolaisten
kanssa laulettiin rauhanteemaisia lauluja.

Leirillä tärkeää oli mielestäni suhteiden luominen sekä muihin vapaaehtoisiin, lapsiin että muihin paikallisiin
– sellainen siltojen rakentaminen ja tutustuminen erilaisiin ihmisiin, jotka tulivat täysin eri taustoista kuin
minä itse.   

Mitä ajattelet vapaaehtoistyön tarpeista ja merkityksistä nyky-yhteiskunnassa?

Viralliset tahot eivät pysty vastaamaan kaikkiin yhteiskunnan tarpeisiin, ja vapaaehtoistyö on tärkeää
esimerkiksi heikomassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Toisaalta ideaalissa maailmassa ei oltaisi
ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi niin paljon vapaaehtoistyön varassa. Vapaaehtoistyö on sitä tekevälle
usein sydämen asia, mikä näkyy myös työn tuloksissa – toisaalta toivoisin, että vapaaehtoistyön
tekeminen jakautuisi yhteiskunnassa tasaisemmin. Vapaaehtoistyöllä on myös potentiaalia nostaa asioita
julkiseen keskusteluun ja päätöksentekijöiden tietoisuuteen, sillä vapaaehtoistyötä tehdessä sen kohdetta
tarkastelee erilaisesta näkökulmasta.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää KVT:n nykyisille aktiiveille tai ihmisille, jotka harkitsevat
vapaaehtoistyöleirille lähtemistä?

Nykyisille aktiiveille kiitos siitä mitä teette, on ihanaa seurata mitä kaikkea KVT:ssa tapahtuu.

Leirille lähtöä suosittelen ehdottomasti sitä harkitseville, vaikka ajatus tuntuisi pelottavalta. Itselleni leirille
osallistuminen oli yksi silmiäavaavimmista kokemuksista, joita minulla on ollut. Koen, että leirikokemus on
määrittänyt myös sitä, mitä olen sittemmin halunnut elämässäni tehdä – sekä työn puolesta että vapaa-
ajalla. 

Leiriltä voi saada elinikäisiä ystäviä,
enkä usko että vastaavanlaista
kokemusta paikalliseen yhteisöön ja
elämään tutustumisesta voisi saada
esimerkiksi turistina tai vaihto-
opiskelijana. Kokemus oli ehdottomasti
sekä siihen käyttämäni ajan että rahan
arvoinen.

Alunperin minun ei ollut tarkoitus
lähteä leirille Vietnamiin vaan
Ugandaan, mutta se peruuntui maan
turvallisuustilanteen vuoksi, ja uusi
kohde oli valittava lyhyellä
varoitusajalla. Jälkeenpäin olin
tyytyväinen, että päädyin lopulta juuri
tähän projektiin – oli hyvin
opettavaista lähteä paikkaan, josta ei
tiennyt paljoa etukäteen, ja johon ei
alunperin ollut suunnitellut lähtevänsä.



KVT:n toiminnanjohtajana pandemia-aikana
Tanja Rajala, haastatteli Hanna Rask

Muistan, että olin työt aloittaessani tosi innoissani; minua inspiroi KVT:n henki, historia, yhteisö
Rauhanasemalla sekä se, että KVT on perinteinen kansalaisjärjestö – ja nämä asiat eivät muuttuneet
pandemian aikana. Mielestäni selvisimme KVT:ssa lopulta tosi hyvin – esimerkiksi uusia johtislaisia saatiin
mukaan joka vuosi. Tämä kertoo mielestäni siitä, että ihmiset halusivat että KVT selviää – se oli sitä KVT:n
henkeä. Hyvin erilaisia ihmisiä eri taustoista, ja silti on se yhteinen juttu jonka eteen tehdään töitä – se on
upea asia. Koen, että tämä on myös se, mikä piti pandemia-aikana KVT:ta ja työntekijöitä pystyssä. 

Pandemia tarkoitti toiminnan siirtämistä “digiaikaan”, mikä muistutti myös pääkaupunkiseudun ihmisiä
kauempana asuvien, ja jo aikaisemmin etäosallistumiseen tottuneiden vapaaehtoisten näkökulmasta. Näin
pandemia-aika toi siis toimintaan myös uusia asioita. Ylipäänsä kokemus oli lopulta erilainen kuin mitä odotti
– pandemiaolosuhteilla oli myös positiivisia seurauksia jos niin voi sanoa, siinä mielessä että yhteinen haaste
toi ihmisiä yhteen ja pakotti tarkastelemaan omaa toimintaa eri tavalla.

Mikä oli mielestäsi pandemian aikana haastavinta KVT:n toiminnan ylläpitämisessä?

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on aivan eri asia ”livenä”; ihmiset väsyvät nopeasti etäilyyn, ja samanlaista
henkeä on hankala pitää yllä etäyhteyksien varassa. Haastavaa oli myös epävarmuus – alkuun ajateltiin, että
tätä kestää vain yhden leirikauden verran ja sitten helpottaa, mutta sitten pandemia vaan jatkuikin. Koko
tilanne korosti myös kansalaisjärjestöjen rahoituksen epävarmuutta; miten voidaan perustella rahoittajalle
rahoituksen tarvetta, kun toimintaa ei ole pystytty järjestämään.

Miten pyrit toiminnanjohtajana vastaamaan pandemia-ajan haasteisiin, vaikka tilanteessa toki oltiin
koko toimiston ja johtokunnan kanssa yhdessä?

Koen, että avainsana tässä oli ”yhdessä” – esimerkiksi Slack-sovellus oli tärkeä kanava yhteydenpitoon
erityisesti meille työntekijöille. Asuimme vielä eri kaupungeissa, ja päivittäinen yhteydenpito oli tärkeää sekä
työn että motivaation kannalta. Vaikeampaa oli se, miten saada pidettyä yllä vapaaehtoisten motivaatiota
pandemian pitkittyessä – jatkuva epävarmuus esimerkiksi siitä, saadaanko järjestettyä leirejä.

Tanja Rajala työskenteli KVT:n toiminnanjohtajana
elokuusta 2019 helmikuuhun 2022, eli läpi kahden
koronaviruspandemian värittämän vuoden. Hanna Rask
haastatteli Tanjaa hänen ajatuksistaan, kuinka
koronapandemia määritti KVT:n toimintaa ja hänen
omaa kokemustaan toiminnanjohtajana.

Olit pandemian syttyessä ollut KVT:n toiminnanjohtajana
vasta vajaan vuoden verran. Miten koet, että tämä vaikutti
kokemukseesi tehtävästä?

Olin pandemian alkaessa ollut KVT:n toiminnanjohtajana puoli
vuotta. Muistan, että pandemiasta ehdittiin puhua jonkin aikaa
ensimmäisten tapausten tultua ilmi, ja sitten kaikki meni kiinni.
En siis ollut juuri ehtinyt kokea “normaalia” toimintaa KVT:ssa. 



Vastasitkin tähän jo osittain, mutta onnistuiko jokin asia mielestäsi odotettua paremmin?

Yksi hieno asia oli se, että johtis saatiin molempina vuosina kasaan, vaikka täysin uusia vapaaehtoisia ei
juuri saatukaan toimintaan mukaan. Olen miettinyt nyt myöhemmin paljon sitä, kuinka ”nollasta” toimintaa
joutuu nyt aloittamaan uudestaan; löytyykö ulkomaan leireille ja projekteihin lähtijöitä, missä määrin
ihmiset uskaltavat vielä suunnitella matkustamista.

Mitä uutta pandemiaolosuhteista mielestäsi opittiin? 

Esimerkiksi etäyhteydellä järjestetyt infotilaisuudet olivat hyvä uusi lisä toimintaan ja tärkeää
saavutettavuuden kannalta. Jälkeenpäin sitä ihmetteleekin, miksi tämä ymmärrettiin vasta pandemia
myötä. Vaikka kohtaava viestintä on tärkeää ja tehokasta, etätapahtumiin on laajempi mahdollisuus
osallistua, koska se ei edellytä matkustamista. Myös esimerkiksi turvapaikanhakijoiden parissa
työskenteleville ammattilaisille järjestetty etäinfo kotimaan leireistä oli toimiva uusi käytäntö, koska se
mahdollisti monille joustavan etäosallistumisen työpäivän aikana. Jonkinlainen hybridimalli jatkossa on
varmasti hyvä vaihtoehto myös johtistoiminnalle; etänä kokouksiin osallistuvia ehkä huomioidaan nyt
paremmin, kun kaikilla on siitä kokemusta.

Miten uskot pandemiakokemuksen vaikuttavan KVT:n toimintaan ja ylipäänsä kansainväliseen
vapaaehtoistyöhön jatkossa?

Uskon, että pandemia on laittanut maailmanlaajuisesti ihmisiä miettimään omaa matkustamista, myös
ympäristönäkökulmasta. Ehkä tämä myös lisää jatkossa kiinnostusta vapaaehtoistyöhön lähempänä.
Toisaalta taas ihmisellä on luontainen halu oppia uutta ja tutustua tuntemattomaan. En tiedä,
kohdistuisiko matkustamisen kriittinen arviointi kuitenkin erityisesti lomamatkailuun. 

Ehkä tässä olisi tilaisuus vapaaehtoistyötä tarjoaville tahoille viestin muotoilemiseen siitä, mitä muuta kuin
turistimatkailua loma ulkomailla voi olla. Toivon, että ihmiset pohtivat tätä enemmän, ja että se
hyödyttäisi kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Monet esimerkiksi puhuvat haluavansa tutustua toisiin
kulttuureihin, mutta sitä voi kysyä, että kuinka syvällistä se tutustuminen tavallisella lomalla on.

Pandemiakokemuksen hyviin puoliin lisäisin vielä osallistumismahdollisuuksien laajentumisen myös SCI:n
kansainvälisessä toiminnassa. Kun myös SCI:n kokoukset jouduttiin siirtämään etämuotoon, se mahdollisti
useampien osallistumisen nimeämisen myös yhdestä järjestöstä. Voisin kuvitella, että erityisesti uusille
vapaaehtoisille se voi myös madaltaa osallistumiskynnystä, että pystyy osallistumaan vaikka vain tiettyyn
osioon EPM:stä tai ICM:stä. Koko SCI-paketti on kuitenkin aika monimutkainen hahmottaa kerralla
erityisesti uusille. Myös säännölliset Tuesday Callit mahdollistivat keskustelua eri jäsenjärjestöjen
edustajien välillä aivan eri tavalla kuin sähköpostikeskustelut. 



Vapaaehtoisena maailmalla pandemian aikaan
Kaksi koronan keskellä vapaaehtoisena maailmalla ollutta kertovat kokemuksistaan. Miten
kansainvälisyys onnistui koronapandemian keskellä ja mitä siitä jäi käteen? Juttu on julkaistu
alun perin KVT:n blogissa 7.10.2021

Ennen koronaa jokainen työpäivä yhteisökeskuksessa oli ollut erilainen. Se saattoi sisältää esimerkiksi
tulevien tapahtumien markkinointia sosiaalisessa mediassa tai naapurustossa, kokkaamista tapahtumissa,
englannin kurssin opettamista tai sosiaalisten suhteiden rakentamista yhteisökeskuksessa toimivien
järjestöjen välille. Osallistuimme yhteisönä aktiivisesti myös muiden Roomassa toimivien sosiaalisten
liikkeiden järjestämiin tapahtumiin kuten mielenosoituksiin. Korona muutti luonnollisesti kaiken.

Yhteisökeskuksien ovet suljettiin jo ennen ulkonaliikkumiskiellon alkua. Kun koko yhteisökeskuksen
olemassaolo perustui sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ihmisten kohtaamiseen, oli aktiviteettien siirtäminen
zoomiin oli vaikeaa. Koska koronatilanne muuttui jatkuvasti, tulevia aktiviteetteja oli myös vaikea
suunnitella. Etä-työskentelimme kolme kuukautta ja järjestimme sen aikana mm. online festivaalit ja
kurssitoimintaa. Kaikki fyysiset kesälle suunnitellut festivaalit, työleirit ja koulutukset kuitenkin peruttiin.
Se oli kova paikka, koska kyseiset tapahtumat olivat vuoden kohokohta yhteisökeskukselle ja
vapaaehtoisille koko vapaaehtoisjakson odotetuin osio. Vaikka olin ehtinyt kokea paljon ennen koronaa,
tuntui myös siltä, että iso osa vapaaehtoiskokemuksesta jäi koronan takia elämättä.

Vapaaehtoisena Italiassa koronan aikana Teksti ja kuvat: Jasmin Rainero

Kun korona saapui Eurooppaan olin ESC
vapaaehtoisena Roomassa. Kun Italian rajoja
alettiin sulkea ja lentoja perua, minun piti tehdä
nopea päätös siitä jäisinkö Italiaan vai jättäisinkö
vapaaehtoisprojektin kesken. Olin nauttinut paljon
elämästäni Italiassa ja maaliskuussa 2020 uskottiin
vielä siihen, että pandemia voitaisiin selättää
kahden viikon karanteenilla, joten tein päätöksen
jäädä. Kahden viikon karanteeni muuttui lopulta
kolme kuukautta kestäneeksi
ulkonaliikkumiskielloksi, jolloin kotoa poistuttiin
ainoastaan kauppaan tai apteekkiin lupalappu
kourassa.

Vapaaehtoistyöt näyttivät hyvin erilaiselta ennen
koronaa, ensimmäisen aallon aikana ja sen jälkeen.
Olin vapaaehtoistöissä SCI Italian paikallisessa
yhteisökeskuksessa (social center). Järjestimme
viikoittaisia tapahtumia, joissa käsittelimme sekä
paikallisia että globaaleja ongelmia mm. anti-
fasismiin ja sukupuolisyrjintään liittyen.
Päiväsaikaan paikalliset trans- ja maahanmuuttaja
organisaatiot kokoontuivat keskuksessa ja iltaisin
naapuruston jäsenet saapuivat paikalle
osallistumaan keskuksen järjestämille kursseille.
SCI Italia järjesti yhteisökeskuksessa myös
aktiivisesti kansainvälistä toimintaa työleirien ja
koulutusten muodossa.



Ulkomailla asuminen korona-aikaan toi myös lisähaasteita arkeen. Ulkonaliikkumiskiellon aikaan uusista
koronarajoitteista tiedotettiin ainoastaan italiaksi ja säännöt muuttuivat jatkuvasti. Kun kämppikseni
sairastui koronaan, jonotin sairaalan edessä viisi tuntia päästäkseni koronatestiin, eikä minua lopulta
suostuttu testaamaan julkisessa terveydenhuollossa, koska en ollut italialainen. Projektin lopun
lähestyessä korona painoi myös mieltä, koska lentoja peruttiin edelleen jatkuvasti.

Kaikesta kuitenkin selvittiin ja olin projektin päätyttyä tyytyväinen päätöksestäni jäädä Italiaan. Korona oli
muuttanut radikaalisti sekä vapaaehtoisprojektini sisältöä että arkeani Italiassa, mutta Suomeen palattuani
päällimmäisenä mieleen eivät kuitenkaan olleet jääneet koronan aiheuttamat ongelmat vaan uudet hienot
kokemukset ja kaikki Roomassa tapaamani ihmiset. Kun oli kokenut korona-ajan Italiassa, oli myös helppo
arvostaa sitä miten helpolla Suomessa oli selvitty ja miten vähän korona rajoitti elämää täällä. Kun oli
istunut kolme kuukautta neljän seinän sisällä, tottunut käyttämään maskia ulkona kolmenkymmenen
asteen helteessä ja maksamaan mansikoita koronatesteistä, suomalainen marina maskisuosituksista ja
ravintoloiden sulkemisesta lähinnä nauratti.

Vapaaehtoistyöleirillä Saksassa Teksti ja kuvat: Kimmo Elomaa

Puistossa järjestetään seminaareja ja kokouksia tiloissa, jotka on suunniteltu energiaa säästävin
materiaalein. Koululaisryhmille järjestetään opastettuja kierroksia, joissa tärkeänä elementtinä on
oppilaiden mahdollisuus omakohtaisesti kokeilla ja havainnoida erilaisia energiaa tuottavia laitteita &
pienkoneita. Alueella järjestetään myös ekomatkailuun nivoutuvaa majoitustoimintaa.

Osallistuin samaan projektiin siis kahtena vuotena peräkkäin. Elokuussa 2020 oli mahtavaa, että ylipäätään
pääsi ulkomaille vapaaehtoiseksi. Tilanne oli viime kesänä paljolti samanlainen, näytti nimittäin pitkään
siltä, ettei Suomesta pääse lähtemään ulkomaan leireille. Minun onnekseni toissa kesän leirini leirinvetäjät
laittoivat minulle viestiä, jossa kyseltiin mahdollisuuttani osallistua jälleen leirille. Epäilin, ettei se ollut
koronarajoitusten vuoksi mahdollista, mutta sain neuvoksi ottaa yhteyttä suoraan Saksan SCI:hin.
Saksasta tuli ystävällinen vastaus, jonka mukaan he ottavat puolestaan yhteyttä Suomeen KVT:hen. 

Sain tämän jälkeen KVT:stä vastauksen, että pääsen lähtemään Saksaan tutulle leirille, mutta sitä ennen
hyväksyin kirjallisesti paperin, jossa sitoudun korvaamaan itse (omalla vakuutuksellani) kaikki ne
mahdolliset kulut ja esim. aikataulumuutokset, jotka mahdollisesti johtuisivat koronapandemiasta
(poislukien SCI:n vakuutuksen kattamat sairaanhoitokulut leirin aikana).

Glücksburgin leirillä oli näin korona-aikana turvallista majoittua omissa teltoissa. Toissa kesänä saimme
nauttia aurinkoisesta & lämpimästä säästä, mutta tänä vuonna sateli lähes päivittäin – siitä huolimatta
teltat pysyivät kuivina, ja mielialamme korkealla. 

Olin viime elokuussa – jo toisena
kesänä peräkkäin –
vapaaehtoistyöleirillä Pohjois-Saksan
Glücksburgissa. Leiri järjestettiin
ilmasto- & energiapuisto Artefactissa.
Artefact on Saksan ensimmäinen
uusiutuvaan energiaan perustuva
puisto, joka toimii samalla
kansainvälisenä kestävän kehityksen
koulutuskeskuksena. Artefact tuottaa
itse tarvitsemansa energian aurinkoa,
tuulta ja biomassaa käyttäen (ylijäämä
myydään paikalliseen sähköverkkoon),
lisäksi alueella käytetään vettä
säästäviä tekniikoita. 



Työtehtävämme olivat moninaisia. Viime vuonna poistimme haitallisia vieraskasveja, kartoitimme &
korjailimme aurinkopaneeleja, korjasimme afrikkalaistyyppisen käsivesipumpun ja isompana projektina
rakensimme yhdistettyä hyönteishotellia / meluseinää. Tänä vuonna tehtäviimme kuului mm. haitallisten
kasvien poistaminen, viherkattojen hoitaminen, puuhakkeen talikointi ulkovarastossa peräkärryyn ja sieltä
lopuksi talikointi toiseen varastoon tulevaa lämmitystä varte, maakaapelin kaivaminen, energiapuiston
pienten puukatosten alimmaisten puuosien suojaaminen maakosketukselta, vesialtaan tyhjennys ja
uudelleen vuoraus, tuulimylly / vesiallas / vesisäiliö -konstruktion kehittäminen & osittainen uudelleen
rakentaminen.

Iltaisin ja vapaa-ajalla nautimme mm. uimisesta Itämeressä ja pyöräilystä, sekä erilaisista kehittävistä
työpajoista. Leirillä oli pääasiassa vegaaniruokavalio. Saimme nauttia samalla eri maiden erikoisuuksista.
Itselläni oli molempina vuosina ilo valmistaa (muiden avustamina) karjalanpiirakoita. Meillä oli
kaasukeittimen & pienen sähkölevyn lisäksi käytössämme ulkona puulämmitteinen uuni. Tänä vuonna
päivittäinen keittiötiimi muodostettiin kahdesta henkilöstä (kokeneempi & kokemattomampi), jotka
huolehtivat päivän kolmen eri aterian valmistuksesta.

Suihkut lämpenivät aurinkoenergialla – tänä vuonna lämmintä vettä ei – sateisen pilvisistä säistä johtuen –
riittänyt joka päivä kaikille halukkaille. WC:t olivat meille suomalaisille tuttuja perinteisiä ulkohuusseja.
Leirin osallistujilta edellytettiin leirille saapuessa negatiivista koronatestitulosta. Papereita ei erikseen
kysytty, vaan asiaa kysyttiin suullisesti. Eräs kaksi rokotusta saanut leiriläinen kärsi leirin alkuvaiheessa
flunssan oireista. Hänelle tehtiin kaksi peräkkäistä pikatestiä, jotka molemmat osoittautuivat negatiivisiksi.
Teimme tämän vuoden leirillä viikonloppuretken pyöräillen telttailemaan Tanskan puolelle. Pyöräilyn aluksi
kävimme koko porukalla Glücksburgissa ilmaisessa antigeenitestissä. Tanskan puolelle siirtyminen tapahtui
pientä kävelysiltaa pitkin, jossa ei näkynyt yhtään viranomaista.

Korona-aika on aiheuttanut monia haasteita ja ongelmia meille kaikille, eikä kansainvälinen vapaaehtoisleiri
-toiminta muodosta tästä poikkeusta. Suomeen ei ole juuri päässyt ulkomaisia vapaaehtoisia, eikä täältä
ole ollut helppoa leireille ulkomaille. Artefactissa on normaalisti järjestetty kesäisin kaksi vapaaehtoisleiriä,
mutta nyt kahtena vuonna peräkkäin on pystytty järjestämään vain yhdet leirit. Itse koen, että näiden
kahden vuotuisen leirin onnistunut toteutuminen on erittäin merkityksellistä. Artefactissa on kärsitty siitä,
että koronarajoitusten vuoksi esim. koululaisryhmien vierailut olivat pitkään tauolla, eikä kokouksia tai
seminaareja järjestetty. Nyt tilanne näyttää jo valoisammalta. 

Meidän kahden viikon työskentelymme oli molempina vuosina todella antoisa ja mieleenpainuva kokemus –
monipuolisten työtehtävien, ja antoisan vapaa-ajan, sekä mahtavan yhteishengen ansiosta.
Aikaansaannoksiamme tärkeämmäksi asiaksi koin sen, että meidän kansainvälinen
vapaaehtoisporukkamme toi toivoa, intoa ja vaihtelua paikallisille isännille & pitkäaikaisvapaaehtoisille
heidän työssään Artefactin kestävän kehityksen energia- ja ilmastotyössä.



KVT sai alkunsa kveekareiden Lapissa
järjestämistä vapaaehtoistyöleireistä, joilla
korjattiin sodan jälkiä Lapin kylissä. Missä
järjestettiin ensimmäinen leiri vuonna
1946?
a) Sallassa
b) Torniossa
c) Enontekiöllä

1.

Tunnetko KVT:n historian? Testaa taitosi

tietovisassa!

a) 1984
b) 1985
c) 1986

4. Minä vuonna KVT:n toimisto muutti
Rauhanasemalle?

a) 1966
b) 1972
c) 1981

3. KVT:n pitkäaikaisin yhteistyökumppani leirien
järjestämisessä on Äijälän talo (ent. Äijälän perhekoti)
Jyväskylässä. Minä vuonna järjestettiin ensimmäinen
leiri Äijälässä?

a) Etelä-Amerikkaan
b) Silloisen Itäblokin maihin
c) Baltiaan ja muihin pohjoismaihin

2. Mihin päin maailmaa KVT erityisesti muodosti
uusia vapaaehtoisvaihdon yhteyksiä 1960-luvulla?



?

a) KVT-lehti
b) Vatupassi
c) Kuokka ja lapio

5. Minkä nimistä jäsenlehteä KVT:ssa
toimitettiin 1990-luvulla? a) Tampereen paikallisryhmässä 1990-luvun

alussa
b) Yhteishankkeesta Suomen Punaisen Ristin
paikallisosastojen kanssa 2000-luvun alussa
c) Helsingin paikallisryhmän toiminnasta
vastaanottokeskuksissa 2010-luvulla

6. KVT tarjoaa vapaaehtoistyömahdollisuuksia
Suomessa asuville turvapaikanhakijoille ja
maahanmuuttajille tarjoamalla heille ilmaisia paikkoja
kotimaan leireillä. Missä ja milloin KVT:n
maahanmuuttajatoiminta sai alkunsa?

2000
2007
2015

8. Minä vuonna KVT:n vuosittaisista
puintipäivistä tuli uudelta nimeltään
vapaaehtoispäivät?a) SCI:n vuosikokous eli ICM

b) Exchange Platform Meeting eli EPM
c) North South Platform meeting eli
SCI:n alueellisten työryhmien kokous

7. KVT on järjestänyt 2000-luvulla Suomessa
kolme SCI:n kansainvälistä kokousta. Mikä
oli näistä viimeisin, vuonna 2018 järjestetty
kokous?



 Vapaaehtoistyötä yhdeksällä vuosikymmenellä

Tiilentekoa ensimmäisellä työleirillä Sallan
Hirvasvaarassa, 1946.

Leirillä Länsi-Saksassa, 1950.

Pyykinpesua Vääräjärven leirillä,
1960.

KVT:n 25-vuotisjuhlaseminaari,
helmikuu 1973.

Rauhanaseman siirto nykyiselle
paikalleen Pasilassa, 1984.

Tietovisan oikeat vastaukset:
1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8c 



Food Not Bombs-leirin
menoa 1990-luvulla.

Toiminnanjohtaja Iira Nuutinen ja
johtokunnan jäsen Anna-Stiina Lundqvist

KVT:n toimistolla syksyllä 2002. Kuva:
Emmi Pihlajaniemi

Illanviettoa Rauhanaseman
saunatuvalla syksyn 2016
vapaaehtoispäivillä.

Työntekoa Kaukosen
vesihuolto-osuuskunnan leirillä

Kittilässä, elokuuu 2022. 


