
VALUE:
Keski-Suomesta 
vapaaehtoismatkailun 
kärkimaakunta
Hanke-esittely
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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 kooste hankkeen selvityksistä 

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


Miten edetään?

Tulevat tilaisuudet:
-eläintenhoito
-kylät & yhteisöt
-kaupalliset tuotteet
-[viimeinen tilaisuus]

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



Kylät & 
vapaaehtoismatkailu

Tietoa selvityksistä ja ennakkokyselystä 
Rositsa Röntynen, 17.2.2022



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

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



Mitä kylässä voisi tehdä?

Lähde: Pitkänen, A. 2020. Vapaaehtoismatkailusta elinvoimaa Keski-Suomeen? Hankesuunnitteluprosessi, opinnäytetyö JAMK.



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



Kylät ja yhteisöt vapaaehtoismatkailussa

Vaihtoehto 1: Haetaan vapaaehtoisia ulkopuolelta omaan toimintaan, esim. kunnostustehtäviin, tapahtumien 
järjestämiseen jne. itsenäisesti (alustat, hanke).

Vaihtoehto 2: Haetaan vapaaehtoisia jo lähellä lomailevien joukosta omaan toimintaan yhteistyössä paikallisten 
matkailutoimijoiden kanssa.

Vaihtoehto 3: Haetaan vapaaehtoismatkailijoita yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa (paikalliset majoittajat, 
matkanjärjestäjät) paketoimalla matkailupalveluita ja vapaaehtoistekemistä.

Vaihtoehto 4: Koordinoidaan vapaaehtoismatkailu alueella – haetaan / valitaan vapaaehtoiset ja välitetään ne eri 
kohteisiin / yrityksiin / yhteisöihin omassa kylässä / toiminta-alueella.

Vai onko sinulla vaihtoehto 5?



Yhteistyön tarpeesta…

Tiina Sivonen, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry
https://youtu.be/jcZlIZ3HNnE?t=1434

https://youtu.be/jcZlIZ3HNnE?t=1434


Mitä pitää ottaa huomioon?
Asiakkaat: kokeneita matkailijoita, nuoria, lapsiperheitä, aitoudesta ja vastuullisuudesta 
kiinnostuneita -> suomalaisia, maahanmuuttajia, ulkomaalaisia

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

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

Majoitus & ruokailu – matkailupalveluna vai vapaaehtoistyön vastineena? Järjestätkö itse vai 
yhteistyössä esim. kylässä?

Vakuutukset, työvarusteet – riippuu järjestelyistä

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