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Vapaaehtoistöitä Euroopassa

Kokemuksia vuosilta 

2018 ja 2019



Terhi Ilosaari

• Luontoliikkuja

• Yrittäjä

• Endorfiininmetsästäjä-

blogisti

• Ilomantsilainen 

maallemuuttaja



Täsmälleen 3 vuotta sitten

• Bosnia-Hertsegovinassa

• Vapaaehtoisena 
vuoriston majatalossa

• Sarajevon torilta 
ostetut villasukat 
jalassa

• Kauhuissani mietin, 
mitä ihmettä teen 
seuraavaksi – ihan 
koko elämälläni



”If you are looking for a sign…?”

• Työtön

• Tietämätön 
vapaaehtoistyöpaikoista ja 
niitä välittävistä palveluista

• Hetkellisesti suunta hukassa

• Idea vapaaehtoisuudesta 
tutun Facebook-julkaisusta



Vapaaehtoisuusvuoteni kohteet kartalla

Majatalo 

Bosnia-

Hertsego-

vinassa

Valokuvaamo 

Italiassa

Porotila 

Grönlannissa

Hevostila 

Itävallassa

Turistivene

Islannissa

Lammastila

Islannissa



Villanpakkaaja, pyykkäri, hillosomistaja…



Uuhikätilö, lypsäjä, lammas-excelisti…



Vapaaehtoispaikkoja välittävät palvelut

• Workaway.com

• HelpX.net

• Hippohelp.com



Kun autat muita, autat itseäsi

• Frank Martela: ”Meillä on helposti fokus liikaa itsessämme. 
Tutkimustulosten perusteella nimenomaan toisten auttaminen 
lisää sekä omaa merkityksellisyyden tunnetta että hyvinvointia.”

• Vuosien 2018-2019 vapaaehtoistyöt keskittyivät itseni 
auttamiseen muiden auttamisen kautta.

• Juniorivuodet urheiluseura-aktiivina, myöhemmin epäsäännöllisen 
säännöllistä auttamista niin työpaikkojen kuin harrastusten kautta



Miksi lähdin? Miksi lähden?

• Lähdin, koska elämä kaipasi ravistelua. 

• Jatkossa lähden, koska 
• …voin oppia uutta

• … vapaaehtoistöiden teko on paras tapa tutustua uusiin kulttuureihin

• …vapaaehtoistyö mahdollistaa pitkän oleskelun uudessa paikassa 
kohtuullisin kustannuksin

• … olen elämystenkeräilijä



Vapaaehtoisuus jatkuu…

• Vapaaehtoistöissä nytkin omalla tavallani

• Ruokin ja rapsuttelen vuokranantajieni sonneja, 
auttelen villisikalassa ja tarjoan kanoille talvikodin



Kohtasivatko molempien puolten odotukset? 

• Bosnia olikin Absurdania // Majatalo ei saanutkaan toivomaansa 
talvikauden vahtia

• Porotilalla ei ollutkaan poroja // Paikka sai valokuvia uutta 
liiketoimintaansa varten

• Valokuvaaja halusikin ammattilaisen // Uusi apuri oli onneksi jo 
oven takana

• Hevostilalla sai tehdä ympäripyöreitä päiviä // Täällä 
molemminpuoliset odotukset kohtasivat parhaiten

• Islantiin piti jäädä kevyt jalanjälki, mutta jäikin pala sydäntä



Kun ihminen kohtaa ihmisen

• ()

• Tärkeintä ei ole kielitaito vaan 
halu ymmärtää

• Maailmanlaajuista ’maalaisjärkeä’ 
ei ole. Jokaisen ajatus 
’tavallisesta’ ja ’maalaisjärjestä’ 
on erilainen



Hengähdystaukoja symbiooseista



Ajatuksiani vapaaehtoisia etsiville

• Käytä aikaa esittelytekstien pohdintaan. Kerro mahdollisimman 
rehellisesti tehtävistä ja työajoista.

• Varaa aikaa viesteihin vastaamiseen. Jos vastaat kerran viikossa, kerro 
se esittelytekstissäsi.

• Jokainen uusi vapaaehtoinen kaipaa alussa samat perusohjeet. 
Jaksathan toistaa?

• Muista eri kulttuurit – jossain ei tunneta pussilakanaa tai juustohöylää, 
jossain keitetään riisi lukuisin eri tavoin, ihan-tavallinen-kakku on 
jokaiselle erilainen

• Ethän ajattele, että korvaat vapaaehtoisella työntekijän? Tutustu 
lainsäädäntöön.



Terhin kirjoittama kirja Iloa etsimässä

Miltä vapaaehtoistyö todella tuntui?

Siitä kerron esikoiskirjassani 

Iloa etsimässä
Tilattavissa kaupastani: 

www.terhiilosaari.fi



Kysymyksiä?


