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Toteutusaika:

1.6.2021-31.5.2022



Rahoitus: 

Keski-Suomen ELY-keskus
maaseuturahastosta



Toteuttajat:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+

Keski-Suomen Kylät ry



Tavoite:

Voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun 
kyliin ja (matkailu)yrityksiin Keski-Suomessa?

vapaaehtoismatkailun haasteiden ja 
mahdollisuuksien selvittäminen, 
toimintaympäristön asenteiden selvittäminen 
sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja 
aktivointi jatkokehittämiseen 



Mistä tietoa? 
• Hankkeen verkkosivut: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keski-suomesta-

vapaaehtoismatkailun-karkimaakunta-value
• Tulevien keskustelutilaisuuksien ilmoittautuminen
• Toteutettujen hanketilaisuuksien materiaalit
• Lista hankkeen blogikirjoituksista 
• Vapaaehtoismatkailun tietopankki 
• Hankkeen tuottamat videot
• Myöhemmin lisätään:

opiskelijatyö
sähköinen julkaisu hankkeen selvityksistä 

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keski-suomesta-vapaaehtoismatkailun-karkimaakunta-value


Miten edetään?

Tulevat tilaisuudet:
-eläintenhoito
-kylät & yhteisöt
-kaupalliset tuotteet
-yhteistyö 24.3. klo 12-16

VALUE
selvityshanke

Jatko-
suunnittelu

Jatkohanke 
Keski-Suomessa 

(pilotointi)

Euroopan solidaarisuusjoukot (hanke)

Valtakunnallinen hanke

-31.05.2022

Sopivien aiheiden ja sitoutuneiden 
toimijoiden valitseminen

Hankemuodon ja rahoitustyökalun 
valitseminen; hankehakemus

LEADER-hankkeita

Yritysryhmähanke



Kaupallinen
vapaaehtoismatkailu

Tietoa selvityksistä ja ennakkokyselystä 
Rositsa Röntynen, 15.3.2022



Mikä ihmeen vapaaehtoismatkailu?

Haluan auttaa, 
luoda, oppia…

Vapaaehtoismatkailu = vapaaehtoistoiminta + matkailu

Haluan kokea uutta, 
haluan aitoja elämyksiä…

1. Matkailupalvelut (majoitus, ruokailu) vapaaehtoistyön vastineena
2. Matkailupalvelut ostettavana, pääsy vapaaehtoistehtäviin ilmaiseksi

3. Matkailupalvelut ja vapaaehtoistehtävät ostettavana

Yhdistykset

Yhdistykset + matkailutoimijat

Yhdistykset + matkailutoimijat + 
matkanjärjestäjät

+ -> Joskus päätetään vapaaehtoisuudesta 
ennen matkaa ja joskus matkan aikana



Vapaaehtoismatkan ohjelma rakennetaan yhteistyössä
Vapaaehtoismatkan ohjelman rakentaminen riippuu välittäjän valinnasta:

Järjestö välittäjänä (esim. Maailmanvaihto, KVT, Allianssi) – vapaaehtoisuus on keskiössä, vähemmän 
byrokratiaa järjestäjälle, selkeät ohjeet ja käytännöt

Euroopan solidaarisuusjoukot (rahoitusohjelma; OPH) – nuorille; rahoitetaan toiminta; ei puhuta 
matkailusta, mutta toiminta voi tukea matkailua tai nuorten majoituksena voi esim. käyttää matkailulle 
tarkoitettua majoitusta

Alusta (esim. Workaway, WWOOF, TWAM, HelpX) – ei vastuuta varsinaisesta toiminnasta; järjestäjä 
panostaa paljon aikaa ja ajatusta omaan esittelyyn ja vuorovaikutukseen hakijoiden/vapaaehtoisten kanssa

• huom. suomalaiset alustat: Vapaaehtoistyo.fi ja Toimeksi.fi / Yhdistystori.fi

Matkanjärjestäjä – kaupallista toimintaa, lähempänä matkailua; selkeät vastuut, vakuutukset 
vaatimuksena, vapaaehtoisuus matkailupalveluna + ei välttämättä puhuta juuri vapaaehtoisuudesta

Yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten kanssa
kaupallisuus



Kaupallinen yhteistyö vapaaehtoismatkailussa
Vinkki 1: Viesti alueellasi / kylässäsi tapahtuvasta matkanjärjestäjille: aloitteita, talkoita, tapahtumia. He saattavat 
hyödyntää tätä tietoa työssään. Vaikka tämä ei välttämättä muutu rahaksi aktiviteetin järjestäjän kannalta, se on 

win-win: enemmän osallistujia / vapaaehtoisia siinä, missä niitä tarvitaan ja paikallisen matkailun vetovoiman 
lisäämistä! 

Vinkki 2: Edistä yhteistyötäsi muiden paikallisten / alueellisten toimijoiden kanssa. Muodosta 
matkailukokonaisuuksia, paketoi palveluita, esimerkiksi majoitusta, vapaaehtoistehtäviä ja perinteisiä 
matkailuaktiviteetteja. Pääset myymään niitä samoilla säännöillä kuin perinteisetkin matkailupaketit.

Vinkki 3: Pidä aktiivisesti yhteyttä matkanjärjestäjiin. Tarjoaa rohkeasti palveluitasi. Matkanjärjestäjä auttaa 
hinnoittelussa, paketoinnissa, palvelun hiomisessa.

Haluaisitko kokeilla tätä toimintaa itse?



Mitä pitää ottaa huomioon?
Asiakkaat: kokeneita matkailijoita, nuoria, lapsiperheitä, aitoudesta ja vastuullisuudesta kiinnostuneita 
-> suomalaisia, maahanmuuttajia, ulkomaalaisia; modernit humanistit, live like a local

Vapaaehtoismatkailija ei välttämättä ole valmis tekemään 7-8t/pv  yleensä 3-6t/pv

Vierailun kesto
• Riippuu vapaaehtoisen matkasta kohteeseen
• Pidemmällä vierailulla on enemmän hyötyä vastaanottajalle / kohteelle
• Kiertomatkat pitää ottaa huomioon!

Perehdytys & ohjaus – vapaaehtoiset eivät ole ammattilaisia, eivätkä kanna vastuuta toiminnasta 

Majoitus & ruokailu – kaupallisessa toiminnassa matkailupalveluna. Järjestätkö itse vai 
yhteistyössä esim. kylässä?

Vakuutukset, työvarusteet – riippuu järjestelyistä

Kieli & kulttuuri – jos ulkomaalaisia otetaan vastaan, pitää osata englantia + huomio 
kulttuurieroihin



Esimerkki: Haahkamatka 20-22.05.2022 (Åland Expeditions)
Tee merkityksellistä vapaaehtoistyötä Ahvenanmaalla! Haahkamatkalla rakennamme hautoville haahkoille pesäsuojia ja 
hätyytämme pois heitä uhkaavia petolintuja kuten merilokkeja ja kotkia. Suojelutyön ohessa tutustumme Ahvenanmaan 
kauniiseen saaristoon ja merielämään. Matkalla suomenkielinen opastus.
Haahkamatka järjestetään yhteistyössä matkatoimisto Åland expeditions Ab Oy, Ekomatkaajat sekä Ådans vänner rf-yhdistyksen 
kanssa.
• Päivä 1: Lähdemme Turusta kello 8.45 ja saavumme Maarianhaminaan Viking Linellä kello 14.15. Laivalla buffet-aamiainen. 

Kävelemme satamasta lyhyen matkan hotelli Savoyhin. Sisäänkirjautumisen jälkeen lähdemme veneellä Stora Båtskärin saarelle, 
jossa rakennamme niin kutsuttuja haahkakattoja hautovien haahkaemojen suojaksi. Rakentamisen jälkeen yhteinen ruokailu 
saarella, kokkinamme retkellä toimii tunnettu paikallinen keittiöpäällikkö ja ruokavaikuttaja Viktor Eriksson. Olemme takaisin 
venesatamassa illalla, josta meidät noudetaan takaisin hotellille.

• Päivä 2: Päivän ohjelma alkaa jo kello 04:00, jolloin lähdemme veneellä haahkojen pesintäpaikalle. Aamun ensimmäisinä tunteina 
vartioimme haahkoja petoeläimiltä kuten esimerkiksi kotkilta ja merilokeilta. Vahtimisen jälkeen aamupala, jonka jälkeen 
opastettu vaellus saarella. Vaelluksen jälkeen lounas, jonka jälkeen on aika laittaa rakentamamme haahkasuojat paikoilleen. 
Tutustumme myös tunnettuun Kobba Klintarin luotsiasemaan. Olemme takaisin venesatamassa kello 16, josta kuljetus takaisin 
hotellille. Illalla vapaata aikaa esimerkiksi Maarianhaminan keskustaan tutustuen.

• Päivä 3: Kotiinlähdön aika! Aamupalan jälkeen ehdit vielä vierailemaan esimerkiksi Ahvenanmaan merenkulkumuseossa. Laiva 
takaisin Turkuun lähtee kello 14.25. Laivalla buffetruokailu.

• Suosittelemme kaikille matkustajillemme matkavakuutusta sekä vapaa-ajan vakuutusta.
• Tarvitsemme varausta varten seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika ja kansalaisuus (ei henkilötunnuksen loppuosaa), 

Ruoka-aine allergiat ja erikoisruokavaliot, toivottu huonejako.
• Hintatiedot: 685 euroa/henkilö. Majoitus kahden hengen huoneessa sisältäen aamupalan. Hintaan sisältyvät meno-

paluu laivaliput Turku - Ahvenanmaa, meriaamiainen menomatkalla, buffetruokailu paluumatkalla, kuljetukset 
venesatamaan, ohjelmassa mainitut aktiviteetit ja niiden aikana tapahtuvat ruokailut. Hintaan eivät sisälly 
vapaavalintaiset aktiviteetit ja ohjelman ulkopuoliset ruokailut. Hinta sisältää verot.
https://www.alandexpeditions.ax/haahkamatkat



Miksi joskus ei puhuta vapaaehtoismatkailusta?

• Orpokodit, ”white saviour” syndrooma – keskittyminen matkailijaan tekemisen sijaan 
(Hickmann 2016)

• Arvomaailmojen törmäys: 
• vapaaehtoismatkailu tekee $ 3 miljardia vuodessa (Gharib 2021)
• vapaaehtoisuudessa kyse on pyyteettömyydestä

• Erikoistuminen: eri organisaatiot käyttävät eri terminologiaa -> tarjoavat erilaisia palveluita



Mistä puhutaan, kun ei puhuta vapaaehtoismatkailusta?
Positive impact travel - tourism which isn’t just minimizing negative environmental, social and economic impacts, but 
is maximizing positive impacts for planet, people and profit, such as conservation, community health, education, jobs 
and enterprise. (Earth Changers 2019)

Responsible tourism – making better places for people to live in and better places for people to visit – in that order. 
(Goodwin 2014)

Tourism for sustainable development - enhancing capacities in destinations, not just for tourism, but for sustainable 
development; tourism as a development tool (Earth Changers 2019)

Transformational travel – moving beyond experiential travel to a channel for personal growth and pushing yourself, 
bringing new perspectives, so reaching a deep emotional level, new consciousness, profound change and 
enlightenment. (Earth Changers 2019)

Transformative travel – tourism which transforms the guest or tourist through their personal experience and is caused 
to do so (it doesn’t just happen passively; the change is prompted). (Earth Changers 2019)

Regenerative travel - creating the conditions for life to continuously renew itself, to transcend into new forms, and to 
flourish amid ever-changing life conditions - through tourism. (Earth Changers 2020)

vastuullinen / kestävä matkailu

vastuullinen matkailu

kestävä matkailu

uudistava matkailu

uudistava matkailu

uudistava matkailu



Lähteet
• Gharib, M. 2021. The Pandemic Changed The World Of 'Voluntourism.' Some Folks Like The New Way Better 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/07/15/1009911082/the-pandemic-changed-the-world-
of-voluntourism-some-folks-like-the-new-way-bette.

• Earth Changers 2019. Transformational Travel, Transformative Travel, Positive Impact Travel… What’s the 
Difference? https://www.earth-changers.com/blog/2019/1/25/transformational-travel-transformative-
travel-positive-impact-travel-whats-the-difference. 

• Earth Changers 2020. Regenerative Tourism - What is it? (And What is it Not?) https://www.earth-
changers.com/blog/2020/9/22/regenerative-tourism-what-is-it-and-what-is-it-not. 

• Hickmann, T. 2016. The booming business of voluntourism. 
https://www.shoutoutuk.org/2016/04/15/booming-business-voluntourism/.

• Goodwin, H. 2014. What is responsible tourism? https://responsibletourismpartnership.org/what-is-
responsible-tourism/. 
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