
Vapaaehtoiset
maailmalla

Mitä työtehtäviä vapaaehtoiset ovat
tehneet maatiloilla ja eläinten
kanssa eri puolilla maailmaa.

Value: Keski-Suomesta
vapaaehtoismatkailun

kärkimaakunta
1.6.2021 – 31.5.2022



elÄiNteN KaNssa toimiNeN UlKomailla

Merikilpikonnien 
munien suojaaminen ja 
rannan partioiminen Costa Rica uhanalaiset lajit Ratsastus, surffailu, jne.

Korallien puhdistus, 
muovien keruu rannalla Belize merenelävät, ekosysteemi

Merenelävien kanssa 
sukellus

Orangien seuraaminen, 
dokumentointi, kyselyjen 
tekeminen Indonesia

uhanalaiset lajit, trooppinen 
metsä vesiputos, laguuni, jne.

Orpojen paviaanien 
seuraaminen, 
havainnointi, 
seuralainen, tilan 
siivous, puutarhatyö

Etelä-
Afrikka eläinhoitolan toiminta safarit

Kerätä tarhan eläimille 
kasvikset, sekoittaa 
ruoka-annokset, 
kävelyttää simpansseja Namibia

eläinten juoksu- ja kiipeämisen 
tuki luonnonpuisto

Hevostallin siivoustyöt, 
hevosten ulkoilutus Espanja erilainen hevosten koulutus

maaseutuloma/ulkopuol
iset matkailupalvelut



Motivaatiot:

motiiVit
• Eläinlääketiede (ala)

• Ammatillinen 
intressi

• Biologia (ala)
• Tutkijakoulutus

• Rakastaa eläimiä
• Keski-ikäiset, 

nuoret ja
perheet

• Antaa takaisin 
alueelle 

-tyyppinen 
vapaaehtoistyön motiivi

pÄiVÄN ohjelma 
(esim)



RisKejÄ elÄiNteN KaNssa 
toimittaessa (KV)

• Salametsästystä ja lemmikkikauppaa

• Eläimen osien kaupantekoa (norsunluu)

• Laiton kuluttajamyynti

• Taantuvia elinympäristöjä, tilan pienentyminen

• Saasteet ja ilmastonmuutoksen olosuhteet

• Pahoinpitelyä tai hyväksikäyttöä, ihmisen määrittämät
olosuhteet

• African Elephant | Species | WWF (worldwildlife.org)

https://www.worldwildlife.org/species/african-elephant


työtehtÄViÄ maatiloilla
Työtehtävät riippuvat monesti maatilan luonteesta, onko se 
viljelytila, kasvisten tuotantoon suuntautunut vaiko marja- ja 
hedelmätila vai onko maatilalla eläimiä ja erityisesti minkälaisia 
eläimiä.

• Yleiset työtehtävät maatiloilla:

• Ruuanlaitto, paikkojen ja ympäristön siistiminen ja 
siivoaminen, korjaus ja kunnostustyöt esim. 
maalaaminen, aitojen korjaaminen jne.

• Maatilat, joilla kasvituotantoa tai marjoja ja hedelmiä:

• istuttaminen, kitkeminen, poiminta, pakkaaminen, 
punnitseminen, kastelu, torimyynti



elÄiNtilojeN työtehtÄViÄ

• Yleisiä työtehtäviä: eläinten hoitaminen, 
ruokiminen, juomavedestä huolehtiminen
laitumilla, eläinten tarkkailu, lannanluonti

• Lammastiloilla: villan kerintä, villan pakkaminen, 
karitsäkätilö, lampaiden paimentamista (kovia
karkailemaan)

• Hevostiloilla: Tallien ja tarhojen siivoaminen, 
hevosten varustamista, varusteista huolehtimista, 
hevosten harjaaminen

• Nautakarja ja lypsytilat: lypsäminen, niitylle vienti
ja pois haku



mitÄ RisKejÄ oN maatilaN töissÄ?
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