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luilla ja perhe-etuuksilla. Uu-
dessa-Seelannissa odotetaan
perheiden enemmän itse huo-
lehtivan asioistaan ja tukevan
läheisiään. Siellä myös tehdään
paljon töitä perheen ja koko ver-
koston kanssa, onhan muun
muassa läheisneuvonpito sieltä
lähtöisin.

Blairista vaikutti siltä, että
Suomessa on enemmän yleis-
sosiaalityöntekijöitä kun taas
Uudessa-Seelannissa on eri-
koistuttu vaikkapa terveysso-
siaalityöhön tai lastensuojelun

sosiaalityöhön.
”Pidän yleistä sosiaalityötä

hyvänä, koska asiakas saa ko-
konaisvaltaista ja tarpeisiinsa
vastaavaa palvelua. Jos asiakas
ei meillä sovi erikoistuneen
työntekijän asiakkaaksi, hän jää
ilman palvelua.”

Oma työ kannattaa
kyseenalaistaa
Blair suosittelee kansainvälistä
vaihto-ohjelmaa kaikille so-
siaalityöntekijöille, jotka haluavat
katsoa omaa työtään uusista nä-

kökulmista, kyseenalaistaa oman
tapansa ajatella ja tehdä työtä.

”Opin ymmärtämään omaa
työntekotapaani entistä parem-
min. Minulle kirkastuivat ne ar-
vot ja periaatteet, joita pidän
tärkeinä.”

”Sain myös tutustua uuteen
kulttuuriin ja maahan, joka on
ollut kahden vieraan vallan ala-
isuudessa ja käynyt läpi useita
sotia. Jäin miettimään näiden
asioiden vaikutuksia ihmisiin.”

”Lisäksi perehdyin muiden
osallistujien kulttuuriin ja sii-

hen, miten heidän kotimaissaan
tehdään sosiaalityötä. Esimer-
kiksi Baltiasta tai Kirgisiasta en
tiennyt etukäteen juuri mitään.”

”Isäntäperheissä eläminen on
äärettömän tärkeä osa vaihto-
ohjelmaa. Niissä opin paljon
suomalaisesta elämäntavasta ja
sain puhua suomalaisten kans-
sa heille tärkeistä asioista. Ih-
misten vieraanvaraisuus oli us-
komatonta.”

Erja Saarinen

S
osiaali- ja nuorisotyönteki-
jöille kansainvälistä vaihtoa
Suomessa järjestävä yhdis-

tys Council of International Fel-
lowship, CIF in Finland täytti vii-
me marraskuussa 40 vuotta.Yh-
distyksen perusidea on antaa eri
kulttuureista tuleville työnteki-
jöille mahdollisuus vaihtaa kes-
kenään työkokemuksia.

”Idea on yksinkertainen ja toi-
miva”, totesi CIF:n juhlaseminaa-
rin pääpuhuja Leif Rönnberg.
Hän on Suomen ICSW:n, So-
siaalipolitiikan maailmanneu-
voston pääsihteeri.

”Kokemusten vaihto antaa
edellytyksiä selviytyä työssä ja ke-
hittää sitä. CIF on ansiokkaasti
ulottanut tämän ammatillisen
tuen muodon kansainvälisiin
suhteisiin. Sen toiminta edistää
ihmisten välisten erojen ymmär-
tämystä ja suvaitsevaisuutta.”

Rauhaa ja ymmärtämystä
toisen maailmansodan
jälkeen
CIF:n työ perustuu Henry B. Ol-
lendorfin 1950-luvulla luomaan
vaihto-ohjelmaan CIP:iin (Council
of International Programs for
Youth Leaders and Social-
workers).

Juutalaisena juristina ja so-
siaalidemokraattina Ollendorf ei
saanut Saksassa ymmärtämystä
osakseen vaan joutui pakene-
maan maailmansodan alta
USA:han. Siellä hän ei voinut toi-
mia ammatissaan vaan joutui
kouluttautumaan uudelleen –

sosiaalityöntekijäksi.
Koulutuksiensa ja kokemansa

innoittamana Ollendorf perusti
vaihto-ohjelman Clevelandiin,
Ohioon lisäämään eri kulttuureja
edustavien ihmisten välistä ym-
märtämystä ja edistämään rau-
haa. Aluksi hän kutsui vaihtoon
nuorisotyöntekijöitä Saksasta.

Ohjelma kansainvälistyi ja laa-
jeni nopeasti.Sen kautta sosiaali-
ja nuorisotyöntekijät kaikkialta
maailmasta ovat voineet ha-
keutua USA:n eri kaupungeissa
järjestettäviin ohjelmiin, joissa
he ovat tehneet sosiaalityötä ja
tutustuneet isäntämaan ja tois-
tensa kulttuureihin.

Ensimmäinen suomalainen
osallistui ohjelmaan 1956. CIP-
ohjelmiin osallistui yli 200 ih-
missuhdealan työntekijää noin
70 maasta vielä vuonna 1993.
Nykyisin ohjelmaa Yhdysvallois-
sa koordinoi CIPUSA.

Suomessa oma ohjelma
vuodesta 1986
CIP-ohjelmaan osallistuneet pe-
rustivat kansainvälisen CIF-jär-
jestön vuonna 1960. Sen jäsen-
maat alkoivat järjestää vaihto-
ohjelmia muuallakin kuin
USA:ssa. Suomen CIF perustet-
tiin 1964.

Eri maiden ohjelmat kestävät
4–10 viikkoa. USA:ssa järjeste-
tään usean kuukauden ohjelmia.

Niissä perehdytään isäntä-
maan sosiaalipolitiikkaan ja so-
siaaliturvajärjestelmään, tutus-
tutaan käytännön työhön so-

siaalialan työpaikoilla ja maan
kulttuuriin erilaisissa tapahtu-
missa. Osallistujat asuvat isäntä-
perheissä.

Vuodesta 1986 Suomessa on
järjestetty oma vaihto-ohjelma.
Huhti-kesäkuussa järjestettävä
ohjelma kestää viisi viikkoa. Sii-
hen on osallistunut runsaat 140
henkilöä 38 eri maasta.

Osallistujat ovat suurimman
osan ajasta pääkaupunkiseu-
dulla. Sen ulkopuolella ohjelmia
on järjestetty muun muassa Jy-
väskylässä, Mikkelissä, Rovanie-

mellä, Vaasassa ja Tampereella.
CIF-ohjelmat pyörivät vapaa-

ehtoisvoimin. Halukkaat työpai-
kat eri puolilla Suomea voivat ot-
taa osallistujia vastaan.Uusia isän-
täperheitä etsitään jatkuvasti.

Vaihto-ohjelmista ja isäntäper-
hetoiminnasta kiinnostuneille löy-
tyy lisätietoa netistä: www.ciffin-
land.org,
www.cifinternational.com ja
www.cipusa.org

Erja Saarinen

Sosiaalityön kansainvälistä vaihtoa 40 vuotta

Suomen CIF:n puheenjohtaja Gunvor Brettschneider kertoi CIF:n
juhlaseminaarissa sosiaalityöntekijöiden kansainvälisen vaihto-
ohjelman isän Henry B. Ollendorfin työstä ihmisten välisen ym-
märryksen edistämiseksi. Seminaarin pääpuhuja Leif Rönnberg
totesi, että CIF:n perusidea työkokemusten vaihdosta on toimiva.
Se antaa edellytyksiä selviytyä työssä ja kehittää sitä.
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