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Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry



Mikä KVT?

www.kvtfinland.org

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Perustettu 1947
Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka
edistää ruohonjuuritason toiminnalla rauhaa,
yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta ja
aktiivista kansalaisuutta
Toimintaa toteuttaa vapaaehtoiset ja työntekijät



Mikä SCI?
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Service Civil International
Perustettu 1920
Rauhanjärjestö
Verkostoon kuuluu kuuluu 133 järjestöä 94
maassa
Tarjoaa KVT:lle verkoston kansainväliselle
vapaaehtoisvaihdolle
www.sci.ngo
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Miksi vapaaehtoistyötä?
Vapaaehtoistyö on mahdollisuus hoitaa tehtävä,
jolle ei muuten tunnu löytyvän aikaa tai tekijöitä
Edistää aktiivista osallistumista yhteisöön ja
yhteiskuntaan
Yhteisen työn äärellä kohtaaminen murtaa
ennakkoluuloja ja rakentaa yhteisymmärrystä ja
kunnioitusta
Elävöittää paikallisyhteisöjä ja luo kohtaamisia,
joita ei muuten tapahtuisi
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Vapaaehtoistyöleirit: lyhyitä ryhmäprojekteja
Pitkäaikaisvapaaehtoisuus: yhdessä sovittu
yksilöprojekti
ESC-projektit: EU:n rahoittamia nuorisohankkeita
KVT:n vapaaehtoisena mukana kansainvälisen
verkostomme koulutuksissa, tapahtumissa,
kokouksissa ja työryhmissä
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Vapaaehtoistyö ulkomailla



Suomen vapaaehtoistyöleirit: leirinvetäjät &
leiriläiset
Virtuaalileirit: kansainvälistä tunnelmaa kotoa käsin
KVT:n johtokunta, työryhmät ja aktiiviset
vapaaehtoiset

Paikalliset yhteisöt toimivat vapaaehtoistyöleirien
järjestäjinä ja/tai tiedottavat toiminnasta
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Vapaaehtoistyö Suomessa



Kesto: 10 päivää - 3 viikkoa
Talkootyötä jonkin paikallisen yleishyödyllisen tahon
hyväksi
Leirikielenä yleensä englanti
6-16 vapaaehtoista eri puolilta maailmaa ja Suomesta
KVT:n valmentamat leirinvetäjät 1-2 kpl
Osallistujat lähtökohtaisesti täysi-ikäisiä 
Lapset ja vapaaehtoiset erilaisin rajoittein sovitaan
etukäteen
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Vapaaehtoistyöleirit Suomessa 



Yleishyödyllinen/paikallinen taho: yhteisö, hanke,
säätiö, kunta, osuuskunta, oppilaitos, seurakunta jne.
Tarjoaa talkooperiaatteella ylläpitoa vastaan työtä
leiriläisille
Vastaa työnohjauksesta ja työturvallisuudesta
Vastaa leirin kuluista: ruoat, majoitus, kuljetukset
työpisteisiin, työvälineet, vakuutukset jne.
Järjestää leiriläisille opinto-osuuden: perehdytystä
leirin teemaan, paikan historiaan/kulttuuriin jne.
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Leirinjärjestäjä
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Mitä töitä leirillä voi tehdä?
Yksinkertaisia remontti- ja kunnostustöitä 
Puutarha- ja peltotyöt, permakulttuuri ja
ruoantuotanto
Maisemanhoitoa, ennallistamista, vieraslajien
torjuntaa
Käsityöperinteitä, taideaktivismia,
kulttuuritapahtumia
Tiedotus ja kampanjointi, Wikipedian täydentäminen
Eri sosiaaliryhmille räätälöityä ohjelmaa



Leirinjärjestäjien haku loka-maaliskuu
Alustava kysely ja leirisopimus
Leirien julkaisu maalis-huhtikuussa
Leirin toteutus käyntiin

KVT:n nettisivuilla alustava kysely ja leirinjärjestäjän
opas
19.1.2022 Leirinjärjestäjien infopäivä Zoomissa
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Miten edetä leirisuunnitelman kanssa?
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kansainvalinenvapaaehtoistyo
@kvtfinland

www.kvtfinland.org

Ota yhteyttä!

Suomen leirit: Eveliina Viitaniemi  
leirit@kvtfinland.org

Lisätietoa leireistä KVT:n nettisivuilla:
www.kvtfinland.org/toiminta-
suomessa/leirijarjestaja/


