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Wwoofin esittelyvideo

Huom. Tekstityksen saa näkyviin englanniksi, kun video pyörii. 
Klikkaa videon oikeassa alakulmassa Tekstitykset-ikonia.



Mitä on WWOOF?
• WWOOF on osa maailmanlaajuista liikettä, joka yhdistää kävijät luomuviljelijöihin, 

edistää kulttuuri- ja koulutusvaihtoa ja rakentaa tietoisen ekologisen viljelyn ja kestävän 
kehityksen käytäntöjen maailmanlaajuista yhteisöä.

• WWOOFin tavoitteena on tarjota yksilöille ympäri maailmaa mahdollisuus:
o hankkia käytännön taitoja luomuviljelyssä ja puutarhanhoidossa
o kokea maaseudun elämää ja samalla osallistua isännän arkeen
o edistää orgaanista ja kestävän kehityksen liikettä
o osallistua kulttuurivaihtoon

• WWOOF myös edistää:
o verkoston muodostumista ekologiseen liikkeeseen
o agroekologista maataloutta ja kestävää kehitystä
o ekologisia menetelmiä toimivina vaihtoehtoina
o solidaarisuutta ihmisten välillä ja eettistä taloutta



WWOOF rakenne
• Federation of WWOOF Organizations = maailmanlaajuinen yhteisö, joka edistää tietoisuutta 

ekologisista viljelykäytännöistä ja kestävistä elämäntavoista. 
WWOOF perustettiin vuonna 1971 Isossa -Britanniassa ja on yksi maailman ensimmäisistä koulutus- ja 
kulttuurivaihto -ohjelmista. Nykyään WWOOF on yli 132 maassa ympäri maailmaa (ja kasvaa). 
Toistaiseksi ei ole virallista paikallista WWOOF-edustajaa / -lähettilästä Suomessa.

• WWOOF Independents Platform = v. 1995 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka mahdollistaa 
vastaanottajien ja vapaaehtoisten vuorovaikutuksen kaikissa maissa, joissa kansallista WWOOF-organisaatiota ei ole 
vielä perustettu. Tämä koskee myös Suomea.

• WWOOF Host = vastaanottaja; harjoittaa ja edistää monenlaisia kestäviä elämäntapoja. 
Jotkut ovat yksilöitä tai perheitä, joilla on maatila ja jotka haluavat viljellä tuotteita itselleen, jotkut ovat yhteisöjä, joissa jokainen 
yksilö tekee oman kollektiivinsa mahdollisimman omavaraiseksi, ja jotkut ovat maatalousyrittäjiä. 

Lista: https://wwoofindependents.org/hosts/search

• WWOOFer = vapaaehtoinen; osallistuu moniin erilaisiin toimintoihin, kuten puutarhanhoitoon, 
kompostin tekemiseen, eläinten hoitoon, puiden pilkkomiseen, ekologiseen rakentamiseen ja 
paljon muuta. WWOOFerit voivat kehittää monia käytännön taitoja ja oppia 
luonnonmukaista maataloutta ja kestävää elämäntapaa monista eri näkökohdista riippuen siitä, 
minkä kohteen he valitsevat ja mihin toimintaan he osallistuvat.

https://wwoofindependents.org/hosts/search


Miten se toimii? (1/3)
• WWOOFerit viettävät päivänsä hostin perheen luona ja oppivat agroekologisista ja kestävistä 

viljelymenetelmistä omakohtaisen kokemuksen avulla ilman, että rahaa vaihdetaan hostien ja 
vapaaehtoisten välillä. 

• WOOFerit rekisteröityvät alustalle (1v jäsenyys, 25€) ja heidän pitää olla täysi-ikäisiä.

• Alustalla painotetaan, että WWOOF ei ole työnvälittäjä, ja kehotetaan matkailijoita tarkistamaan 
ko. kohdemaan viisumikäytännöt.

Lisätietoa: https://wwoofindependents.org/visa-information

https://wwoofindependents.org/visa-information


Miten se toimii? (2/3)
• Vierailun kesto vaihtelee yhdestä päivästä kuukausiin. Vapaaehtoisaktiviteetit ovat n. 4-6t 

päivittäin / 20-33t viikoittain tai n. 5-5,5 päivää viikossa.

• Hostit voivat sallia tai rajoittaa lasten ja lemmikkien mukaantuloa.

• Alustalla korostetaan, että vierailijan pitää olla valmis osallistumaan koti- ja maatilatyöhön ja 
pitää olla aidosti kiinnostunut luomuviljelyyn / oppimaan uutta / muihin kulttuureihin.

• Alusta ja sen taustajärjestö ei ole vastuussa viisumijärjestelyistä tai vierailijan maahanmuutosta, 
eikä ota yhteyttä vastaanottajaan vierailijan puolesta. 

• Vakuutukset: Alustalla suositellaan, että vierailija ottaa vakuutuksen. 

• Majoitus ja ruoka: Vastaanottaja tarjoaa majoituksen ja ruoan, jotka kuitenkin ovat 
vaatimattomia ja vaihtelee (karavaani, teltta, aitta, huone; joskus pitää laittaa ruokaa itse). 
Vierailija ilmoittaa mahdollisista allergioista.

• Vierailijan pitää ottaa mukaan sopivat vaatteet, sadetakki, aurinkosuojaa, makuupussi, 
työsaappaat ja -hanskat.

• Vierailija järjestää itse matkansa, mutta jos tilaan ei pääse julkisilla, hän voi pyytää 
vastaanottajalta kyytiä loppumatkasta.



Miten se toimii? (3/3)
• Vastaanottajalla on oma profiili, joka sisältää kohteen ja tehtävien kuvauksen, kriteerit vapaaehtoisista. 

Jäsenyys on ilmainen ja profiili on näkyvissä alustalla 2v. Sen jälkeen profiili päivitetään (ilmainen / 
vapaaehtoinen maksu), ylläpitäjä tarkistaa profiilin.

• Vastaanottajat voivat kartoittaa vapaaehtoisia tarkistamalla heidän profiilinsa tai esim. kyselyllä, mutta 
suositellaan, että lopullinen valinta tehdään puhelimitse tai videopalaverilla.

• Näistä vastaanottaja ja vapaaehtoinen yleensä keskustelevat:
o Millainen aikataulu tulee olemaan?
o Millaista apua vastaanottaja tarvitsee tällä hetkellä?
o Mitä (luomu)viljelystä ja kestävästä elämäntavasta on opittavissa kohteessa?
o Millaista on kohteen / perheen dynamiikka?
o Pystyykö vastaanottaja tarjoamaan vierailijan erityisruokavalion?
o Onko maatila syrjäisellä paikalla? Jos on, miten pääsee kaupunkiin?
o Onko vapaa-ajalla tarjolla paikallisia nähtävyyksiä ja vapaa-ajan aktiviteetteja? 
o Onko kohteessa Internet -yhteys?

• Jos vierailu ei tunnu oikealta, sekä vapaaehtoinen että vastaanottaja saa peruuttaa vierailun.

• Uusien vastaanottajien hakemukset arvioidaan alustan tiedon mukaan huolellisesti.

• Alusta ei kuitenkaan pysty järjestämään taustatarkastuksia vastaanottajista, eikä 

vapaaehtoisista, sen sijaan ongelmatilanteisiin puututaan palaute- ja valitusjärjestelmän kautta.



Vastaanottajan profiili



Vastaanottajat Suomessa
• Yhteensä 53 kohdetta
• Keski-Suomessa 4 kohdetta

• Piispala, Kannonkoski, Green Care
• Purola Farm, Saarijärvi, hevoset, kotieläimet, 

ruoanlaitto yms.
• Äijälän talo, Jyskä/Jyväskylä, puutarha, marjat, 

vihannekset ja yrtit
• Tärkkilä – Kestävän kulttuuriperinnön keskus, 

Haavisto/Jämsä, mehiläiset, käsityöt, metsätalous 
yms.

• Lisätietoa: 
https://wwoofindependents.org/hosts/search?f[]=fi
eld_location_taxonomize_terms:166072

https://wwoofindependents.org/hosts/search?f%5b%5d=field_location_taxonomize_terms:166072


Kiitos


