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Tiivistelmä 

Vapaaehtoisturismi on länsimaista kehitysmaihin suuntautuvaa vapaaehtoistyötä, jossa yhdistyy 

kehitysyhteistyö ja turismi. Vapaaehtoisturismi on kansainvälisesti voimakkaasti kasvava ilmiö, 

jonka tutkimus Suomessa on ollut vielä vähäistä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, 

millaiset tekijät motivoivat vapaaehtoisia osallistumaan lyhytkestoiselle jaksolle, sekä millaisia 

vaikutuksia jaksolla on ollut osallistujiin. Tutkimuksen teoriakehys käsittelee vapaaehtoisuuden 

määritelmiä, motiiveja, sekä vapaaehtoisuutta kehitysyhteistyön yhteydessä. Lisäksi käsitellään 

Jack Mezirowin transformatiivisen oppimisen teoriaa ja tarkastellaan transformatiivisen oppimisen 

prosessin ilmenemistä vapaaehtoisturismin kokemuksissa. Transformatiivista oppimista voidaan 

kuvata yksilön ajattelun tai jopa maailmankuvan muutokseksi, joka saa usein alkunsa yksilölle 

uudenlaisen tapahtuman tai ongelman kohtaamisesta, ja etenee omien näkökulmien kriittisen 

arvioinnin kautta ajattelun muuttumiseen.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin, ja sen kohderyhmänä olivat Opettajat ilman 

rajoja – verkoston vapaaehtoiset, jotka osallistuivat Keniassa lyhyille vapaaehtoisjaksoille. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin teemahaastatteluja, sekä blogimerkintöjä, jotka vapaaehtoiset 

olivat laatineet vapaaehtoisjaksojensa aikana. Tuloksia analysoitiin teoriajohtoisen 

sisällönanalyysin keinoin. Tuloksista käy ilmi, että vapaaehtoisia motivoivat sekä altruistiset 

motiivit, kuten auttaminen ja oman asiantuntijuuden käyttäminen kehitysmaiden hyväksi, sekä 

individualistiset motiivit, kuten pitempiaikainen haave, matkailukokemuksen saaminen ja 

henkilökohtainen omien rajojen etsintä. Lisäksi osallistumiseen vaikuttivat muut motiivit, kuten 

jakson lyhytkestoisuuden sovitettavuus omaan elämäntilanteeseen. Keskeistä tuloksissa oli, että 

erilaisten motiivien voidaan nähdä sekoittuvan ja yhdistyvän.  

 

Tulosten perusteella vapaaehtoisjakso on ollut lyhyydestään huolimatta vapaaehtoisille 

merkityksellinen kokemus.  Keskeisiä henkilökohtaisia vaikutuksia olivat omien arvojen 

vahvistuminen, mutta myös riittämättömyyden kokemukset auttamisen suhteen. Ammatillisia 

vaikutuksia olivat vapaaehtoiskokemuksen hyödyntäminen globaalikasvatuksen voimavarana, 

kansainvälisen vertailukohdan saaminen omalle työlle, sekä erilaisuuden kohtaaminen. 

Tutkimuksen vapaaehtoiskokemus sisälsi monia viitteitä transformatiivisen prosessin 

ilmenemisestä, mutta tuloksen yleistettävyyttä ja sovellettavuutta ajatellen transformatiivisen 

oppimisen teoria vapaaehtoisuudessa vaatii tuekseen lisää tutkimusta. Myös kokonaisuudessaan 

tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä ajatellen on huomioitava vapaaehtoisuuden kohdemaa, 

lähtijöiden taustat ja vapaaehtoistoiminnan luonne. Vapaaehtoisturismin ilmiöllä on potentiaalia 

molempiin suuntiin: vastuullisesti toteutettuna se voi olla globaalin auttamisen väline, josta myös 

vapaaehtoiset saavat vastineeksi uusia näkemyksiä ja kokemuksia. Pahimmillaan se saattaa toimia 

puhtaasti kaupallisena toimintana, jonka hyödyt jäävät kohdemaan osalta pieniksi.  
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1 JOHDANTO  

 

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyötä tekevä järjestö, jonka koordinoima Opettajat 

ilman rajoja -verkosto pyrkii toiminnallaan tukemaan opettajien pedagogista osaamista ja 

laadukkaan koulutuksen toteutumista kehitysmaissa. Opettajat ilman rajoja -verkosto on 

keskittynyt vapaaehtoisuuteen perustuen opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten 

lähettämiseen Suomesta lyhyt- ja pitkäkestoisille vapaaehtoisjaksoille kehitysmaihin. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan lyhytkestoisen, Suomesta Keniaan suuntautuneen 

vapaaehtoisjakson kokemusta yksilötasolla. Tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan antaa 

Suomessa vielä verrattain uusi vapaaehtoisturismin ilmiö, jossa yhdistyy matkustamisen 

elämyksellinen kokemus ja vapaaehtoistyön tekeminen vieraassa kulttuurissa (Wearing, 

2001, 1).  

 

Kehitysyhteistyön piirissä tapahtuvaa lyhytkestoista vapaaehtoisuutta on tutkittu Suomessa 

aikaisemmin verrattain vähän (Lager, Laihiala & Kontinen, 2009, 6; Kontinen, 2008, 40).  

Nylundin (2008, 34-35) ja Yeungin (Nylund & Yeung, 2005, 30) mukaan ulkomaille suun-

tautunut lyhytkestoinen, niin kutsuttu episodinen vapaaehtoisuus edustaa kuitenkin ajankoh-

taista ja vahvasti kasvavaa vapaaehtoisuuden nykytrendiä myös suomalaisessa vapaaehtoi-

suuden kentässä. Ulkomaille suuntautuvat vapaaehtoismahdollisuudet ovat olleet kovassa 

kasvussa 1990-luvulta alkaen, ja myös yhä useampi työssäkäyvä on kiinnostunut vapaaeh-

toisuudesta ulkomailla. Aikaisemmin mahdollisuudet vapaaehtoisuuteen erityisesti kehitys-

maissa ovat olleet verrattain vähäisiä ja painottuneet oppilaitosten ja yliopistojen vapaaeh-

toisohjelmiin. (Lager ym., 2009, 10-13.) Vapaaehtoisturismi on kansainvälisesti voimak-

kaasti kasvava ilmiö (Raymond & Hall, 2008, 531), joka Mustosen (2006, 6567) mukaan 

edustaa jopa esimodernien pyhiinvaellusten kaltaista nykyaikaista ilmentymää, jossa mat-

kailijat etsivät autenttista ja jopa henkistä matkailukokemusta, joka yhdistyy globaaliin aut-

tamiseen.  

 

Kehitysyhteistyön kontekstissa vapaaehtoisuutta voidaan toki tarkastella monesta 

näkökulmasta, esimerkiksi vapaaehtoisuuden paikallisen vaikuttavuuden ja 

kehitysyhteistyöhankkeiden kriteereiden kautta. Tässä tutkimuksessa tarkasteluun on 

kuitenkin valittu yksilön ja vapaaehtoisen näkökulma. Opettajat ilman rajoja- verkoston 
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vapaaehtoisjaksoilla pyritään tukemaan kohdemaiden hankkeiden tavoitteita ja toisaalta 

Suomesta lähteville vapaaehtoisille jakson tarkoitus on toimia oppimiskokemuksena. 

Kehitysyhteistyön kontekstissa tapahtuva vapaaehtoisuus tarkoittaa yksilölle usein vieraiden 

kulttuurien kohtaamista ja omalta mukavuusalueelta lähtemistä. Kulttuurien välinen 

vuorovaikutus haastaa Räsäsen (2009, 42-43) mukaan yksilöä sitoutumaan 

molemminpuoliseen oppimiseen ja dialogiin, jossa arvioidaan näkökulmia ja laajennetaan 

välittämisen piirin laajuutta, ja parhaimmillaan se toimii myös vahvana oppimisen välineenä. 

Kontisen (2007, 42-43) mielestä oppimisen keskiössä kehitysyhteistyössä on aiemmin liiaksi 

nähty järjestö, sen sijaan että korostettaisiin yksilötason kokemusten ja oppimisen roolia. 

Sorri (2005, 126) puolestaan jatkaa, että vasta yksilöllisesti annettujen merkitysten kautta 

voimme todellisuudessa ymmärtää vapaaehtoisuuden luonnetta, sisältöä ja merkityksiä, sen 

sijaan että vapaaehtoisuutta katsottaisiin puhtaasti yhteiskunnallisten ja taloudellisten 

merkitysten kautta. 

 

Tutkimuksen aihealueen kasvava ajankohtaisuus, muuttuvat vapaaehtoisuuden trendit, sekä 

vähäinen aiempi tutkimus suomalaisessa kontekstissa tukevat tämän tutkimusaiheen 

tarkastelua. Aiheen tarkastelu on tärkeää myös siksi, että rahallista voittoa tavoittelevien 

toimijoiden määrä vapaaehtoisturismin kentällä on lisääntynyt huomattavasti, mikä on 

lisännyt riskiä huolettomasti suunnitelluille jaksoille ja toiminnalle, joka ei ole linjassa 

kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa (Raymond & Hall, 2008, 531). Vapaaehtoisturismi on 

myös herättänyt huomattavaa kritiikkiä, esimerkiksi siksi, että sen nähdään tarjoavan 

enemmän hyötyä länsimaisille vapaaehtoisille taitojen, kokemusten ja henkilökohtaisen 

kehityksen muodossa, kuin käytännön tasolla paikallisille yhteisöille kehitysmaissa 

(Devereux, 2008, 362.) Tutkimustietoa tarvitaan ohjelmien suunnittelun tueksi, jotta 

erityisesti vapaaehtoisturismin toimintaa luonnehtii vastuullisuus, solidaarisuus ja globaali 

kestävä kehitys.  

 

Henkilökohtainen mielenkiintoni tutkimuksen aihepiiriä kohtaan on noussut Intercultural 

Teacher Education -luokanopettajakoulutuksen aihepiirien kautta, sekä omasta 

vapaaehtoiskokemuksesta Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa vuonna 2013. 

Vapaaehtoiskokemus oli itselleni merkittävä ja omaa ajattelua muokkaava kokemus ja 

vaikutti osaltaan toiveeseen löytää kehitysyhteistyön alueelta tutkimusaihe tutkielmaani 

varten. Toisaalta oli myös sattumaa, että ulkomaille suuntautunut, lyhytkestoinen 

vapaaehtoisuus oli ajankohtainen tutkimuksen aihe myös OIR-verkostolle, ja sain 
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mahdollisuuden tutustua tutkielman tekemisen kautta paremmin ulkomaille suuntautuvan 

vapaaehtoisuuden luonteeseen. Tutkielman tekemisen aikana omat kokemukset pyrittiin 

luonnollisesti jättämään taka-alalle, mutta jonkinlaisen esiymmärryksen (Laine, 2001, 

31-33) omaavana koin oman kokemukseni olevan pikemminkin vahvuus, kuin rajoite 

tutkimusaiheen tarkastelussa. Tutkija ei luonnollisesti voi erottaa itseään täysin 

objektiiviseksi tutkimuksen instrumentiksi ja omat valintani käsitteiden ja menetelmien 

valinnassa ohjaavat tutkimuksen etenemistä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 98). Tutkimuksen 

tekeminen aiheesta, johon itsellä oli kosketuspintaa, oli mielekäs, vaikkakin aikaa vievä ja 

vaativa prosessi, joka edellytti syvällistä perehtymistä kehitysyhteistyön ja 

vapaaehtoisuuden aihepiireihin. Tutkielman tekemisen kautta myös oma ajattelu kehittyi ja 

näkökulmat paitsi tutkimuksen aiheesta, myös omasta vapaaehtoiskokemuksesta syvenivät.    

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tuloksilla pyritään ymmärryksen lisäämiseen siitä, millaisia motiiveja 

vapaaehtoisilla on vapaaehtoisjaksolle lähtemiseen. Toisaalta pyritään ymmärtämään sitä, 

millaisia vaikutuksia vapaaehtoisjakson kokemuksella on yksilölle ja millaisia oppimisen 

prosesseja vapaaehtoiskokemus kehitysyhteystyön kontekstissa voi sisältää. Vapaaehtoisten 

kokemuksia on aiemmin käyty läpi Opettajat ilman rajoja -verkoston toimesta erilaisten 

palautekokoontumisten muodossa, mutta pyrkimyksenä tässä tutkimuksessa on vielä 

yksilöllisemmin paneutua siihen, miten vapaaehtoisjaksolle osallistuminen on koettu. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan vapaaehtoisten kokemuksia laadullisen 

tutkimuksen keinoin teemahaastatteluja ja blogimerkintöjä hyödyntäen. Tutkimuksen 

kohderyhmän vapaaehtoiset ovat osallistuneet noin kahden viikon mittaiselle 

vapaaehtoismatkalle Keniaan vuosina 2014 ja 2015. 

 

Tutkimuksen tekoa ohjaavat tutkimuskysymykset ja tarkentavat alakysymykset ovat:  

 

1. Mikä motivoi lähtijöitä osallistumaan lyhytkestoiselle vapaaehtoisjaksolle? 

 

2. Millaisia vaikutuksia jaksolla on ollut vapaaehtoisiin? 

- henkilökohtaisella tasolla  

- ammatillisella tasolla 
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3. Mitä tarkoittaa transformatiivinen oppiminen ja miten se ilmenee 

vapaaehtoisturismissa? 

 

Vapaaehtoisjakso on ollut lähtijöiden tavallisesti arjesta irrallinen, vaikkakin verrattain lyhyt 

jakso, johon luonnollisesti liittyy monen tasoisia ja vahvuisia subjektiivisia kokemuksia, 

riippuen esimerkiksi lähtijöiden taustoista, elämäntilanteista tai aiemmista kokemuksista 

kehitysyhteistyön piirissä. Yhteistä lähtijöille on se, että he toimivat vaihtelevissa tehtävissä 

kasvatus- ja opetusalalla, suurin osa opetustehtävissä.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei 

ollut saada yleistettäviä tuloksia, vaan se valottaa aineiston kautta jaksolle osallistujien 

kokemaa. Kootut merkitykset voivat toimia OIR-verkoston apuna jatkossa toimintaa 

arvioidessa ja vapaaehtoisjaksoja edelleen kehitettäessä. Kootut kokemukset ja tutkimuksen 

tulokset ovat toivottavasti mielenkiintoisia myös vapaaehtoisille itselle ja voivat suhteuttaa 

yksilön kokemusta suurempaan mittakaavaan vapaaehtoisuuden ja kehitysyhteistyön 

kontekstissa.  

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus etenee siten, että aluksi luvussa 2 käsitellään yleisemmällä tasolla vapaaehtoisuu-

den määritelmää ja vapaaehtoisuuden motiiveja. Vapaaehtoisuuden käsite on monitahoinen 

ja sitä voidaan tulkita esimerkiksi työstä saatavan korvauksen, työn vapaaehtoisuuden asteen 

tai hyödynsaajien suhteen. Tämän jälkeen tarkastelen vapaaehtoisuuden motiiveja, jotka 

ovat tutkimusongelman, sekä yleisesti vapaaehtoisuuden ilmiön kannalta keskeisiä toimin-

nan ymmärtämiseksi: Miksi joku haluaa uhrata aikaansa ilman rahallista vastinetta? Käsit-

telen myös kehitysyhteistyölle ja vapaaehtoisturismille ominaisia motiiveja ja pyrin lyhyesti 

käymään läpi kehitysyhteistyön ja globaalin vapaaehtoisuuden pääpiirteitä Suomessa. Esit-

telen tässä luvussa myös tutkimuksen empiiristä viitekehystä, jolloin kerron lyhyesti Kirkon 

ulkomaanavun, sekä Opettajat ilman rajoja verkoston toiminnasta.  

 

Kolmannessa luvussa esittelen Suomeenkin rantautunutta vapaaehtoisturismin ilmiötä ja sen 

luonnetta ja toimijoita. Tämän jälkeen pohditaan vapaaehtoisturismin vaikuttavuutta yksilö-

tasolla. Jack Mezirowin transformatiivisen oppimisen prosessi tarjoaa vapaaehtoisturismille 

oppimisen prosessin näkökulman, joka on vapaaehtoisuuden tutkimuksessa vielä verrattain 

vähän tarkasteltu alue. Transformatiiviseksi, eli uudistavaksi oppimiseksi voidaan nimittää 

omia lähtökohtia ja näkökulmia kriittisesti arvoivaa oppimisen prosessia, jonka seurauksena 
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tapahtuu mahdollista muutosta yksilön ajattelussa, maailmankuvassa ja kokemusten tulkin-

nassa (Mezirow, 1990, xvi; 1996, 17). 

 

Tämän jälkeen luvussa neljä esittelen laadullisen tutkimuksen piirteitä, käyttämäni tutki-

muksen menetelmät, sekä kuvailen tutkimukseni kulkua. Pyrin kuvaamaan aineistonkeruuta, 

analyysiä ja luotettavuutta, sekä perustelemaan tutkijana tekemäni ratkaisut ja johtopäätök-

set tutkimuksen valinnoista. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan luvussa viisi, jossa vapaa-

ehtoisille tehtyjen teemahaastattelujen, sekä blogimerkintöjen analysoinnin avulla pyritään 

nostamaan aineistosta esiin keskeisiksi koettuja vapaaehtoisjakson merkityksiä ja tarkaste-

lemaan niitä teorian valossa. Tutkimuksen tulokset -osion lopussa, luvussa 5.4 käsittelen 

transformatiivisen oppimisen prosessia vapaaehtoisten kokemuksissa, eli millä tavoin trans-

formatiivinen oppiminen ilmenee Kenian vapaaehtoisjaksoilla aineiston pohjalta. Tutkimuk-

sen pohdintaosiossa, luvussa kuusi tiivistän tutkimuksen tulokset ja tarkastelen niitä suh-

teessa aiempaan teoriaa. Pohdin myös tutkimuksen toteutusta ja mahdollisia kehityskohtia. 

Tämän lisäksi pyrin pohtimaan vapaaehtoisturismin ilmiötä laajemmalla yhteiskunnallisella 

tasolla, sekä vastaamaan vapaaehtoisturismia vastaan nousseeseen kritiikkiin tämän tutki-

muksen vapaaehtoisuuden osalta. Lopuksi tarkastelen jatkotutkimuksen mahdollisuuksia.  
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2 VAPAAEHTOISUUDEN PIIRTEET 

Tutkielmassa pohditaan aluksi vapaaehtoisuuden määritelmää, joka sisältää runsaasti 

tulkinnanvaraisia rajapintoja, esimerkiksi toiminnasta saatavan korvauksen, perimmäisen 

motivaation, työn luonteen ja tavan, sekä hyödynsaajien suhteen (Cnaan, Handy & 

Wadsworth, 1996, 371). Tämän jälkeen keskitytään vapaaehtoisuuden motiiveihin yleisellä, 

sekä globaaliin vapaaehtoisuuden tasolla. Lopuksi vapaaehtoisuutta tarkastellaan lyhyesti 

kansalaistoiminnan muotona ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta.   

2.1 Vapaaehtoisuuden määrittelyä 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2001 antaman määritelmän mukaan 

vapaaehtoisuus sisältää kolme kriteeriä:  

 

1. Toiminta toteutetaan vapaasta tahdosta ja ilman pakottamista. 

2. Taloudellinen hyöty ei ole toimintaa motivoiva peruste. 

3. Toiminnan hyödynsaaja on muu kuin vapaaehtoinen itse.  

 

(Devereux, 2008, 358359) 

 

Myös Duguidin, Mündelin ja Schugurenskyn (2013, 18) mukaan vapaaehtoisuus on kapean 

määritelmän mukaisesti vapaasti valittua toimintaa, josta ei makseta palkkaa. Se tapahtuu 

osana järjestöä tai organisaatiota, ja sen tehtävänä on hyödyttää erilaisia yhteisöjä. (Taulukko 

1.) 

 

Taulukko 1. Vapaaehtoistoiminnan kapea määritelmä.   

Kriteeri Kyllä Ei 

Vapaasti valittua   

Palkaton   

Osana 

organisaatiota 

  

Hyödyttää   
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yhteisöjä 

 

(Duguid, Mündel & Schugurensky, 2013, 18)  

 

Vapaaehtoisuuden kapea määrittely on kuitenkin käytännön tasolla harhaanjohtavaa, sillä se 

ei anna kokonaiskuvaa vapaaehtoisuuden eri muodoista ja toiminnan tavoista. Vaikka 

vapaaehtoistoiminta on monen määritelmän mukaan vapaasta tahdosta nousevaa toimintaa, 

saattaa se sekoittua henkilön elinympäristön sosiaalisiin tai kulttuurisiin normeihin, jolloin 

vapaaehtoistoimintaan voi myös liittyä ulkopuolisia odotuksia. Esimerkiksi poliittisista, 

uskonnollisista, tai kulttuurisista syistä yksilöltä saatetaan odottaa osallistumista 

vapaaehtoistoimintaan. Toisaalta vapaaehtoisuuteen voi liittyä myös velvollisuuden piirre, 

jolloin se voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi esimerkiksi työharjoittelua tai opiskeluja. 

(Duguid ym., 2013, 19-21.) 

 

Teoriassa vapaaehtoistoiminnan tulisi myös olla palkatonta. Todellisuudessa esimerkiksi 

ulkomaille suuntautuva vapaaehtoisuus aiheuttaa lento- ja toimeentulokustannuksia, jotka 

vapaaehtoiset maksavat usein itse. Hyvitys näistä kustannuksista vaihtelee suuresti 

vapaaehtoisjärjestöjen välillä (Duguid ym., 2013, 21). Myös esimerkiksi päivärahan 

maksaminen vaikeuttaa vapaaehtoisuuden selkeää määrittelemistä saatavan korvauksen 

perusteella. Schugurenskyn (2013, 7) mukaan vapaaehtoistyön muodot antavat lisäarvoa, 

mutta ne eivät saisi korvata palkattuja työntekijöitä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia. 

Nylund (2008, 26) esittääkin, että vapaaehtoistyön käsite itsessään on siinä mielessä 

haasteellinen, että siihen liittyy palkkatyön ja vapaaehtoistyön ongelmallinen raja. Nylund 

esittääkin käytettäväksi käsitettä vapaaehtoistoiminta (voluntary action), jonka hän mieltää 

vapaaehtoistyötä laajemmaksi termiksi.  

 

Kapean määritelmän mukaisesti vapaaehtoistoiminta määritellään tehtäväksi osana 

organisaatiota, joka on usein toiminnaltaan voittoa tavoittelematon. Tosiasiassa 

vapaaehtoisuus voi kuitenkin sisältää myös satunnaisia ja epämuodollisia aktiviteetteja 

ilman, että se tapahtuu osana organisaation järjestämää toimintaa (Duguid ym., 2013, 21).  

Lager ym. (2009, 14) huomauttaakin, että esimerkiksi kansainvälisesti suuntautuneista 

vapaaehtoisturisteista suuri osa toimii itsenäisesti ja omatoimisesti, eivätkä käytä minkään 

lähettäjäorganisaation palveluita.  



8 

 

 

 

Johtuen vapaaehtoisuuden monimuotoisuudesta, Cnaan ym. (1996, 371) ovat laajentaneet 

vapaaehtoisuuden määrittelyä, ja heidän mukaansa toiminta voidaan edelleen kuvata 

vapaaehtoistyöksi, vaikka sen luonne on liikkunut kauemmaksi vapaaehtoisuuden kapeasta 

määritelmästä (Taulukko 2.). Yksinkertaisen kyllä/ei jaottelun (vrt. Taulukko 1.) sijaan 

kattavampi kategorisointi antaa tulkinnanvaraa vapaaehtoistoiminnan luonteen 

ymmärtämiseksi.   

 

Taulukko 2. Vapaaehtoistyön ulottuvuudet ja kategoriat.  

 

Ulottuvuudet  

 

Kategoriat 

 

Tahtominen  

 

 

1. Vapaasti valittua 

2. Suhteellisten vapaasti valittua 

3. Velvoite toimia vapaaehtoisena 

Korvaus 

 

 

 

1. Ei mitään 

2. Ei odotettua korvausta 

3. Kulujen korvaaminen 

4. Päiväraha/ alhainen korvaus 

 

Rakenne 

 

 

1. Muodollinen 

2. Epämuodollinen 

 

Hyödynsaajat 

 

 

1. Hyödyttää muita/vieraita 

2. Hyödyttää ystäviä tai sukulaisia 

3. Hyödyttää (myös) itseä 

 

 

(Cnaan, Handy & Wadsworth, 1996, 371) 

 

Vapaaehtoisuus on Harjun (2005, 59, 67, 70) mukaan aktiivisen kansalaisuuden ilmentymä, 

joka on mahdollinen vain aktiivisten yksilöiden kautta. Aktiivinen kansalaisuus voidaan 

hänen mukaansa ymmärtää osallistumisena ja toimintana sekä vaikuttamisena paikallisesti, 

mutta myös globaalisti. Harjun (2005, 67) mukaan juuri vapaaehtoisuudessa ilmenevät 

aktiiviselle kansalaisuudelle olennaiset piirteet: omana persoonana toimiminen, 
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osallistuminen, muiden ihmisten kohtaaminen ja välittäminen. Vapaaehtoisuus on 

kansalaistoiminnan muoto, jolla yksilöt voivat antaa oman panoksensa yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin puolesta. Vapaaehtoistoiminnan luonne ja osallistuminen toimivat samalla 

yksilön kannanottona sille, minkälaista yhteiskuntaa halutaan rakentaa. (Brown, 1999, 3.) 

Yksilöitä ja yhteisöjen toimintaa auttavan suoran vaikutuksensa lisäksi vapaaehtoistoiminta 

hyödyttää yhteiskuntaa lisäämällä samalla vapaaehtoisten sosiaalista pääomaa: sosiaalisia 

verkostoja ja sosiaalisia suhteita (Stukas, Snyder & Clary, 2008, 961). Myös Hakkarainen ja 

Kontinen (2008, 5-7) sekä Duguid ym. (2013, 21) määrittelevät vapaaehtoistyön toisten 

aseman parantamiseksi ja yhteisen hyvän edistämiseksi. Vapaaehtoisuus voidaan siis nähdä 

merkittävänä osana aktiivisen, tiedostavan ja välittävän kansalaistoiminnan muotoja. 

 

Vapaaehtoisuuden voidaan kiteyttää viittaavan kaikenlaiseen muodolliseen tai 

epämuodolliseen, koko- tai osa-aikaiseen, vapaasta tahdosta kumpuavaan toimintaan, joka 

tapahtuu kotimaassa tai ulkomailla. Vapaaehtoisuuteen ryhdytään henkilön omasta 

motivaatiosta, halusta ja päätöksestä käsin, ilman taloudellisia pyrkimyksiä, ja se hyödyttää 

vapaaehtoista yksilönä, sekä yhteiskuntaa laajemmalla tasolla. Se on samalla yksilöiden ja 

järjestöjen tapa ilmaista esimerkiksi inhimillisiä tai ympäristöön liittyviä huolenaiheita. 

(Schugurensky, 2013, 7.) 

2.2 Vapaaehtoisuuden motiivit 

Vapaaehtoisuuden motiivit ovat keskeisiä ilmiön ymmärtämiseksi. Vapaaehtoisuuden 

voidaan nähdä olevan yhteydessä yksilön arvomaailmaan, kun toiminta kumpuaa paitsi 

yksilön vapaasta tahdosta, myös yhteiskunnallisista näkemyksistä ja tavoitteista. Koska 

vapaaehtoisuuden pääasiallisena motivaationa ei ole raha, toimintaa motivoivat 

pääasiallisesti muut tekijät. Altruismin ja individualismin nähdään olevan keskeisiä lähes 

kaikissa vapaaehtoisuuden motivaatiota käsittelevissä teorioissa (Grönlund, 2011, 853-854). 

Altruistiset motiivit liittyvät hyvän tuottamiseen toisille ja yhteisen hyvän edistämiseen. 

Individualistiset, yksilölliset motiivit puolestaan liittyvät usein vapaaehtoisuudesta saatuun 

henkilökohtaiseen hyötyyn: esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, työkokemukseen tai hyvään 

omaantuntoon. (Pessi & Saari, 2008.) Myös Hakkaraisen ja Kontisen (2008, 5-7) mukaan 

vapaaehtoistoiminta ei ole vapaaehtoiselle vastikkeetonta, vaan yksilölle toiminta voi tarjota 

heidän mukaansa esimerkiksi kaivattuja ihmissuhteita, monenlaista uuden oppimista tai 

hyödyllisyyden tunnetta.  
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Vapaaehtoisuuden motiivien voidaan nähdä myös yhdistyvän yksilön elinympäristöön, elä-

mäntilanteeseen ja kulttuurisiin normeihin. Vapaaehtoiset yhdistelevätkin vapaaehtoistoi-

mintaa omille motiiveilleen ja omiin elämäntilanteisiin sopiviksi (Grönlund, 2011, 853-854; 

Pessi & Saari 2008; Lager ym., 2009, 10; Hakkarainen & Kontinen, 2008, 5-7; Kontinen 

2008, 43). Clary ym. (1998, 1524) ehdottavat näiden motiivien olevan luonteeltaan myös 

dynaamisia, sillä ne muuttuvat ajan ja tilanteiden mukaan. Myös Leskisen (2008, 15-16) 

mukaan ihmisen arvot muuttuvat elämänkaaren eri vaiheissa elämäntilanteesta johtuen ja 

vapaaehtoistoimintaan osallistuminen mukailee yksilön muuttuvia elämäntilanteita. Tär-

keänä vapaaehtoistoimintaan motivoivana tekijänä Leskinen (2008, 16) erottaa myös sosi-

aaliset suhteet, ja hänen mukaansa moni lähteekin mukaan vapaaehtoistoimintaan juuri lä-

heisen ihmisen pyynnöstä. Sosiaaliset suhteet siis paitsi motivoivat yksilöitä vapaaehtoisuu-

den pariin, niin niitä myös saadaan tai vahvistetaan vapaaehtoisuuden kautta.   

 

Hustinx & Lammerty (2003, 171-172) kuvaavat rinnakkain kahta erilaista vapaaehtoisuuden 

suuntausta. He viittaavat perinteisemmällä kollektiivisella vapaaehtoisuudella toimintaan, 

joka on ryhmien tai järjestöjen aloittamaa, edellyttämää ja ylläpitämää toimintaa huolimatta 

ryhmän yksittäisten vapaaehtoisten henkilökohtaisista mieltymyksistä tai tavoitteista. 

Refleksiivinen vapaaehtoisuus puolestaan kuvaa yksilöllistä sitoutumista vapaaehtoisuuteen 

ilman ryhmää. Hustinxin & Lammertyn (2003, 172) mukaan moderni länsimainen 

vapaaehtoisuus liikkuu yhä lähemmäs refleksiivistä vapaaehtoisuutta, jossa keskeisenä 

vapaaehtoisuutta ohjaavana tekijänä ovat yksilön henkilökohtaiset motiivit, mieltymykset ja 

näkemykset.  

2.3 Globaali vapaaehtoisuus  

Globaalilla vapaaehtoisuudella viitataan kansainväliseen, maailmanlaajuiseen auttamiseen, 

jonka juuret ulottuvat kauas edellisille vuosisadoille (Leskinen, 2008, 12-14). 

Kansainvälisen tai eri kansallisuuksien välisen vapaaehtoisuuden pioneereja olivat 1800-

luvun lähetystyöntekijät ja moderneja globaalin vapaaehtoisuuden kasvukohtia voidaan 

nähdä olevan ensimmäinen ja toinen maailmansota, kylmä sota sekä syyskuun 11. päivän 

terrori-iskut (Lager ym., 2009, 10). Suomesta kehitysmaihin suuntautuvan vapaaehtoistyön 

historia alkaa toisen maailmansodan jälkeisestä jälleen - ja rauhanrakennustyöstä. Muutokset 

maailmanpolitiikassa ja kansainvälisessä ilmapiirissä ovat muokanneet myös globaalia 
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vapaaehtoisuutta Suomessa. 2000-luvulla erityisesti nuorten mahdollisuudet lähteä 

vapaaehtoistöihin, harjoitteluun tai opiskelemaan kehitysmaihin ovat kasvaneet huimasti 

(Lager ym., 2009, 15). Toisaalta myös työssäkäyvien mahdollisuudet globaaliin 

vapaaehtoisuuteen ovat kasvaneet (Lager ym., 2009, 10). 

 

Leskinen (2003) on omassa tutkimuksessaan erottanut viisi yleistä syytä osallistua juuri 

kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan ja globaaliin auttamiseen. Leskisen tutkimuksessa 1) 

kultainen sääntö, 2) ilo ja oppiminen 3) uusien ystävien saaminen, 4) vieraisiin kulttuureihin 

tutustuminen, 5) säälin ja syyllisyyden tunteminen ovat niitä keskeisiä seikkoja, jotka 

motivoivat globaaleja auttajia. Leskisen tutkimuksessa näistä väittämistä juuri ilo ja 

oppiminen nousivat tärkeimmäksi perussyyksi toimintaan osallistumiselle, ja toimintaa 

motivoi kiinnostus tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen, sekä henkilökohtaisen ilon ja 

merkityksen saamiseen. Samalla taustalla vaikuttaa halu oppia uusia asioita maailmasta ja 

kehitysmaista. (Leskinen, 2008, 16-17.)   

 

Kontinen (2008, 4344) on puolestaan erottanut kuusi reittiä osallistumiseen kehitysyhteis-

työssä. Ensimmäiseksi reitiksi hän on määrittänyt suomalaisen järjestötoiminnan, johon 

osallistumisen, esimerkiksi varainkeruun kautta, yksilö on kiinnostunut lopulta myös kehi-

tysyhteistyön hankkeista ja lähtenyt mukaan toimintaan. Toinen reitti edustaa kiinnostuksen 

syntymistä matkailun kautta, jonka aikana havaitut haasteet paikallisten ihmisten elämässä 

esimerkiksi Afrikassa ovat herättäneet auttamisen halun ja kiinnostuksen kehitysyhteistyö-

hön. Kolmas reitti Kontisen tutkimuksessa on oman asiantuntijuuden ja kehitysmaihin koh-

distuvan kiinnostuksen kautta, jossa yksilöt ovat usein hakeutuneet vapaaehtoisiksi sellaisiin 

hankkeisiin, joissa heidän asiantuntijuudelleen on käyttöä. Kolmanteen reittiin Kontinen liit-

tää myös vapaaehtoistoiminnan lyhyen keston, jolloin vapaaehtoisuus tapahtuu usein oman 

työn ohessa usein lomien aikana.  Neljäs reitti kulki satunnaisten kohtaamisten kautta, jossa 

yksilöt olivat kohdanneet kehitysyhteistyön hankkeissa osallisena olleita ihmisiä ja kiinnos-

tuneet kuulemansa perusteella osallistumisesta kehitysyhteistyöhön. Viides reitti kulki oman 

elämänkriisin kautta, jossa kehitysyhteistyöhön osallistuminen nähtiin keinona ottaa etäi-

syyttä omaan elämäntilanteeseen ja saada uudenlaista ajateltavaa.  Osallistuminen globaaliin 

vapaaehtoisuuteen jäi myös lopulta osaksi elämäntapaa. Kuudennelle reitille ominaista oli-

vat Kontisen tutkimuksessa nuoret osallistujat, joilla vapaaehtoistyö liittyi usein uran ja 

opiskelun suunnitteluun. Kehitysyhteistyöstä haettiin kokemusta tulevaisuutta varten.  (Kon-

tinen, 2008, 4344.) 
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2.3.1 Kirkon ulkomaanapu 

Tutkimuksen empirian osalta tarkasteltiin Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja – 

verkoston lyhytkestoista vapaaehtoisjaksoa. Kirkon ulkomaanapu on Suomen suurin 

kehitysyhteistyöjärjestö ja yksi suurimmista katastrofiavun antajista. Kirkon Ulkomaanapu 

toimii yli 30 maassa ja tekee työtä ihmisten parissa uskontoon, etniseen taustaan tai 

poliittiseen vakaumukseen katsomatta (Kirkon ulkomaanapu, 2015a). Kirkon 

Ulkomaanavun perustamisajankohdaksi lasketaan syyskuun 25. päivä vuonna 1947, jolloin 

Suomen luterilainen kirkko liittyi osaksi kirkkojen kansainvälisen avun verkostoa. Tällöin 

Kirkon ulkomaanapu oli vielä avun vastaanottajana, Suomen ollessa sodan jälkeen vailla 

monia perustarpeita. Suomeen toimitettiin luterilaisen kirkon kautta rahaa, vaatteita ja 

ruokaa muun muassa Ruotsista ja Amerikasta. Tämän lisäksi vahvistettiin luterilaisen kirkon 

diakoniavalmiuksia, joka mahdollisti valmiudet auttaa myös itse itseään. (Kirkon 

ulkomaanapu, 2015a.) 

 

1950 ja 1960-lukujen vaihteessa Suomen kirkko kasvoi avunsaajasta avunantajaksi. 1960-

luvulla kehitysmaakysymykset ja avustustoiminta saivat yhteiskunnassa aikaan keskustelua, 

ja samoin myös Kirkon Ulkomaanavun asema vahvistui. 1970-luvulta lähtien 

Ulkomaanavun toiminta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1995 Ulkomaanapu säätiöityi kirkon 

ulkoasiain hallinnosta itsenäiseksi toimijaksi, jonka hallituksen kirkon ulkoasiain neuvosto 

nimittää. Nykyään Ulkomaanapu on osa kirkollisten avustusjärjestöjen kattojärjestön ACT-

allianssin verkostoa (Kirkon ulkomaanapu, 2015a). Suomessa Kirkon Ulkomaanapu on mm. 

Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan, ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen 

EU-yhdistyksen Kehyksen jäsen, sekä Ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. (Kirkon 

Ulkomaanapu, 2015b.)  

2.3.2 Opettajat ilman rajoja 

Lähestyin Kirkon Ulkomaanavun OIR-verkostoa lokakuussa 2014 tutkimusaiheen 

löytämiseksi. Toivomus lyhytkestoisen vapaaehtoisuuden tutkimiseen tuli oman 

yhteydenottoni jälkeen Opettajat ilman rajoja -verkostolta, jossa aihe oli verkoston sisäisessä 

keskustelussa saanut kannatusta. Puhelinkeskustelussa Opettajat ilman rajoja -verkoston 

yhteyspäällikön Minna Törrösen kanssa tutkimuksen tarkoitus tarkentui käsittelemään 

vapaaehtoisjakson vaikutusta lähtijöiden ajatteluun (henkilökohtainen tiedonanto 
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21.10.2014). Itse tutkimuksen teoreettisen näkökulman ja kokemusten tarkasteluun sain 

tutkijana vapaat kädet.  Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tutkimustehtävää ohjasivat lisäksi 

verkoston sisäiset dokumentit, mm. hankeraportti World Teacher -työstä Keniassa, sekä 

Opettajat ilman rajoja -verkoston muodostama arviointiraportti World Teacher -ohjelmasta. 

Raportit oli annettu tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijalle luottamukselliseksi tiedoksi 

hankkeen taustoista ja yksityiskohdista. 

 

Opettajan ilman rajoja -verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisten kasvatusalan 

ammattilaisten lähettämiseen pitkä- ja lyhytkestoisille jaksoille eri puolille maailmaa. Myös 

verkosto itse määrittelee toimintansa koulutusvienniksi, joka toimii kehitysyhteistyön 

kentällä (Opettajan ilman rajoja, 2016b). Lähtijöiden taustat ovat vaihtelevia iän, opetus- ja 

kasvatusalan koulutuksen, työkokemuksen ja kehitysmaakokemuksensa suhteen. Jaksosta ei 

makseta osallistujille palkkaa ja jakso tapahtuu matkojen, majoituksen ja aterioiden osalta 

pääasiassa omakustanteisesti. Lisäksi jaksosta koituu lähtijöille usein omasta päivätyöstä 

irrallinen jakso, joka tarkoittaa vapaaehtoisille henkilökohtaisesta työstä palkatonta aikaa. 

Tutkimuksen vapaaehtoiset ovat rekrytoitu jaksolle Opettajat ilman rajoja – verkoston 

haastattelujen kautta ja heidät on valittu mukaan verkoston toimesta. Lähtijät osallistuvat 

myös jakson etukäteiskoulutukseen, joka järjestetään Suomessa. Ulkomaanjakson jälkeinen 

globaalikasvatus ja vaikuttamistyö kuuluvat osana vapaaehtoisuuteen Opettajat ilman rajoja- 

verkostossa. Globaalikasvatus tapahtuu lähtijöiden omissa verkoissa Suomessa (Opettajat 

ilman rajoja, 2016a). Maastrichtin julistuksessa vuonna 2002 globaalikasvatus määriteltiin 

”kasvatukseksi, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman erilaisille todellisuuksille ja 

herättää heidät toimimaan oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja ihmisoikeuksia 

kunnioittavan maailman puolesta.” Käytännön tasolla globaalikasvatuksen tavoitteina on 

lisätä lasten ja nuorten taitoa ymmärtää erilaisuutta, toimijuutta paremman maailman 

puolesta, sekä rohkaista kriittistä ja luovaa ajattelua. Keskeistä on, että oppilaat ymmärtävät, 

miten maailmanlaajuiset ilmiöt vaikuttavat ja miten oma toiminta vaikuttaa globaalisti. 

(Heino & Houtsonen, 2011, 109.) Suomesta lähteville vapaaehtoisille jaksot toimivat 

samalla globaalikasvatuksen täydentävänä koulutuksena.  

 

Vuosina 2014 ja 2015 osallistujaryhmissä oli mukana luokanopettajia, aineenopettajia, 

erityisopettajia, ammattikoulun opettajia sekä opinto-ohjaaja. Lähtijät edustavat siis laajasti 

opettajien ammattiryhmää, painottuen kuitenkin perusasteelle. Suomalaisia opettajia 

vapaaehtoisjaksolla oli vuoden 2014 jaksolla mukana yhteensä yhdeksän, joista tässä 
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tutkimuksessa haastateltiin neljää. Opettajat ilman rajoja -verkosto toimii lyhytkestoisten 

vapaaehtoisjakson puitteissa yhteistyössä hollantilaisen, kehitysmaiden koulutukseen 

erikoistuneen Edukans- järjestön kanssa (Opettajat ilman rajoja, 2016a). Keniassa järjestön 

projekti on vuonna 2010 alkanut koulutuksen tukemisen hanke, joka jatkuu vuosittain 

vapaaehtoisten ja osaltaan Edukansin palkattujen työntekijöiden voimin, ja on 

kokonaisuudessaan Edukans-järjestön koordinoimaa. Vapaaehtoisjaksolle vuonna 2014 

osallistui yhdessä suomalaisten kanssa myös Hollannista noin kymmenen opettajaa sekä 

Keniasta paikallisia World Teacher -yhteistyökouluja ja opettajia. Opettajat ilman rajoja -

verkoston osallistuminen World Teacher -yhteistyöhön tapahtui Edukans -järjestön kutsusta.  
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3 VAPAAEHTOISTURISMI 

Suomessa tuotettu tutkimus vapaaehtoisturismista on hyvin rajallista, ja tämän vuoksi tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin soveltuvilta osin pääasiallisesti kansainvälisesti tuotettua 

tutkimustietoa vapaaehtoisturismista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa 

vapaaehtoisuuden yleisiä motivaatioita on tutkittu 1970-luvultä lähtien verrattain paljon 

(Lager ym., 2009, 10). Vapaaehtoisturismi on kansainvälisessä keskustelussa viime vuosina 

yleistynyt käsite, joka viittaa matkailun ja vapaaehtoistoiminnan yhdistämiseen. 

Vapaaehtoistoiminta ilmiön yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi jonkin paikallisen ryhmän tai 

yhteisön elinolosuhteiden parantamista, ympäristön tai alueen kunnostamista tai suojelua, 

tai hyödylliseen tutkimustoimintaan osallistumista (Lager ym. 2009, 14). Wearing (2001, 1) 

puolestaan kuvailee vapaaehtoisturisteja henkilöinä, jotka etsivät matkailukokemusta, johon 

yhdistyy globaalia auttamista ja erilaisten yhteiskuntaryhmien köyhyyden lievittämistä. 

Wearingin (2001, 1) mukaan matkailukokemukselle keskeistä on molempia osapuolia 

hyödyttävä toiminta: vapaaehtoiselle itselle tämä saattaa merkitä henkilökohtaista tietojen ja 

taitojen kehitystä, samalla kun toimintaan osallistumista motivoi positiivisen vaikutuksen 

aikaansaaminen sosiaaliseen, luonnolliseen tai taloudelliseen ympäristöön. Myös Nylundin 

ja Yeungin (2005, 30; Nylund 2008, 3435) mukaan vapaaehtoisturismi on käsitteenä osuva, 

sillä siinä yhdistyvät antamisen ja saamisen vastavuoroisuus: vapaaehtoiselle tämä tarkoittaa 

usein kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä matkailukokemusta, mutta samalla osaamisen 

jakamista ja ajan erottamista yhteiskunnallisesti ja globaalisti kestävälle toiminnalle 

vapaaehtoisuuden puitteissa.  

 

Mustonen (2006, 67) puolestaan ehdottaa vapaaehtoisturismin edustavan traditionaalisen 

pyhiinvaelluksen nykymuotoa, jossa esimoderni ja nykymatkailu sulautuvat yhteen. ’Pyhiin-

vaellus’ pohjautuu vapaaehtoisilla usein immateriaalisiin arvoihin, aitouden etsintään ja kai-

paukseen. Samalla tavoin kuin pyhiinvaeltajille pyhiin paikkoihin matkustaminen oli uskon-

nollinen ja henkinen kokemus, nykypäivän vapaaehtoiset etsivät kokemuksestaan autent-

tista, aitoa ja arvoillensa ominaista, jopa hengellistä ulottuvuutta. Sharpleyn ja Sundramin 

(2005, 162) mukaan näiden pyhiinvaeltajien toisessa ääripäässä ovat nykyihmiset, joita mo-

tivoi juuri uskonto ja hengellisyys, toisessa päässä sekulaarit pyhiinvaeltajat, jotka etsivät 

henkilökohtaista tavoitteiden täyttymystä matkailun tuomien kokemusten kautta.  
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Brown ja Lehto (2005, 487-490) puolestaan erottivat tutkimuksessaan neljä motivaation 

ulottuvuutta vapaaehtoisturismin mukaisessa matkailussa: Ensinnäkin kulttuurin ja kohtei-

den kokeminen autenttiselle tavalla nähdään keskeisenä tavoitteena. Toinen motivoiva tekijä 

liittyy altruismiin ja ajatukseen ”takaisin antamisesta”, joka pohjautuu usein kiitollisuuden 

kokemukseen omista lähtökohdista ja omasta hyväosaisuudesta. Kolmantena vapaaehtoi-

suus nähtiin mahdollisuutena olla vuorovaikutuksessa samanhenkisten matkailijoiden 

kanssa. Mikäli vapaaehtoisuuteen liittyi perheen mukaan ottaminen, neljäs tekijä liittyi va-

paaehtoisuuteen lapsille kasvatuksellisena kokemuksena, arvojen välittäjänä, sekä perheen 

yhteenkuuluvuuden vahvistajana.   

 

Kansainvälinen vapaaehtoisturismi sisältää runsaasti erilaisia järjestöjä, jotka eivät toimi 

suoranaisesti matkailun tai turismin alalla. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kansalaisjärjestöt, 

humanitaariset apujärjestöt, kehitysyhteistyöjärjestöt, yliopistot, sekä muut akateemiset 

toimijat (McGehee, 2002; Wearing & McGehee, 2013, 124). Keskeistä näille organisaatioille 

on toiminta positiivisen vaikutuksen, sekä hyvien, kestävän kehityksen käytäntöjen 

tukijoina, sen sijaan että ne edesauttaisivat uuskolonialistista, globaalin Pohjoisen ja Etelän 

välistä riippuvuussuhdetta (Hartman, Paris & Blache-Cohen, 2014, 109). Kansainvälinen 

vapaaehtoisturismi yhdistetään usein kehitysavun tavoitteisiin, ja se palvelee esimerkiksi 

humanitaarisia- sekä ympäristöprojekteja, joiden keskeisenä tarkoituksena on auttaa 

tarpeessa olevia yhteisöjä (Wearing & McGehee, 2013, 121). 

 

Vaikka kansainvälisen vapaaehtoisuuden käsite ei millään tasolla ole uusi (vrt. varhaiset lä-

hetystyötä tekevät järjestöt), ja suuri osa lähtijöistä toimii myös omin päin (Lager ym., 2009, 

14), on vapaaehtoisturismin organisoituna toimintana ja palveluntarjoajien määrä kasvanut 

huimasti viime vuosina (Raymond & Hall, 2008, 531). Kasvu on saanut erityisesti pitkäkes-

toisempaa vapaaehtoistyötä järjestävät, voittoa tavoittelemattomat järjestöt huolestumaan ly-

hytkestoisen kansainvälisen vapaaehtoisuuden haitoista. Myös voittoa tavoittelevien toimi-

joiden lisääntyminen vapaaehtoisturismin ympärille on herättänyt huolestusta. Kriitikot ar-

vioivat, että vapaaehtoisturismin haittavaikutukset voivat olla toiminnan hyötyjä suuremmat. 

Kritiikkiä on nostattanut esimerkiksi kehitysmaiden yhteisöjen esittäminen avuttomina, län-

simaisten vapaaehtoisen kykyjen liioittelu, ja perusteeton asiantuntija-aseman luominen 

useimmin länsimaisille vapaaehtoisille. Eräs huoli on myös se, että vapaaehtoisten työ vie 

paikallisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia. (Lager ym., 2009, 14; Raymond & Hall, 

2008.) 
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3.1 Vapaaehtoisturismin vaikutukset yksilölle 

Yleisesti voidaan nähdä, että vapaaehtoisuuden vaikutukset yksilöön ja vapaaehtoisuudessa 

tapahtuva oppiminen on kytköksissä vapaaehtoisten aiempiin kokemuksiin ja profiiliin, 

vapaaehtoisjärjestön piirteisiin, sekä suoritettaviin tehtäviin (Duguid ym., 2013, 8). Kontisen 

(2008, 42) mukaan osallistuminen vapaaehtoisena kehitysyhteistyöhön luo mahdollisuudet 

monenlaiseen oppimiseen: eri kulttuurien tapojen, kielen ja käytännön taitojen oppiminen 

on tärkeää monelle vapaaehtoiselle. Kontisen (2008, 42) mukaan oppiminen 

kehitysyhteistyössä liittyy myös vahvasti omien käsitysten ja aikaisempien ajattelutapojen 

kyseenalaistamiseen ja esimerkiksi kulutustottumusten muuttamiseen. 

 

Oppiminen ei Kontisen (2008, 43) mukaan jää vain yksilölle itselle, vaan kulttuurisia 

kokemuksia ja tietoa toisenlaisesta elämästä siirretään omaan ympäristöön. Hänen mukaansa 

tärkeätä onkin vaikutus, joka vapaaehtoisilla on omaan elinympäristöön kehitysmaita 

koskevan tiedon ja kiinnostuksen lisäämisessä yhteiskunnallisesti. Myös Deveroux (2008, 

358) esittää, että vapaaehtoisturismi voi parhaimmillaan kasvattaa tietoisuutta esimerkiksi 

valtasuhteista, köyhyyden syistä sekä kestävän kehityksen epäkohdista, sekä tahdon toimia 

näiden epäkohtien korjaamiseksi. Hänen mukaansa vapaaehtoisuudella on potentiaalia 

yhdistää ihmisiä globaalissa mittakaavassa. Myös Raymond ja Hallin (2008, 538) mukaan 

vapaaehtoisturismi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kulttuurien välisen ymmärryksen ja 

globaalin kansalaisuuden kehittymiseen. Heidän mukaansa kasvava vapaaehtoisturismin 

suosio edustaa vähittäistä muutosta kohti vastuullisempia matkustuksen muotoja ja 

kulttuurisen ymmärryksen kehittyminen tulisi olla myös yhtenä vapaaehtoisturismin 

keskeisistä tavoitteista.  

 

Raymond ja Hall (2008, 533538) kuitenkin myös huomauttavat, ettei kulttuurien välisen 

ymmärryksen kasvu ole suinkaan automaattinen tulos yksilön osallistumisesta vapaaehtois-

ohjelmaan tai lyhyelle jaksolle.  Heidän mukaansa vapaaehtoisten aikaisemmin muodostu-

neet käsitykset globaaleista ongelmista saattavat vahvistua heidän kokemuksensa perus-

teella, mikäli vapaaehtoisia ei rohkaista aktiivisesti arvioimaan ja kyseenalaistamaan ongel-

mien taustalla olevia suurempia prosesseja ja yhteiskunnallisia rakenteita. Simpson (2004, 

688-689) esittääkin, että vapaaehtoisohjelmien huolellinen strukturointi ja johtaminen, yh-
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distettynä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pedagogiikkaan; ihmisten yhdenvertaisten yh-

teiskunnallisten mahdollisuuksien toteutumisen arviointiin ja tähän vaikuttamiseen tulisi olla 

keskeinen tavoite vapaaehtoisturismin yksilöllisten vaikutusten osalta. 

 

Keskeistä piirrettä vapaaehtoisturismissa edustaa autenttinen kokemuksellisuus, jota vapaa-

ehtoisuudesta haetaan. Toisaalta kokemusta määrittelee vieraassa kulttuurissa tapahtunut toi-

minta, jossa kulttuurien välinen oppiminen ja lähtijöiden interkulttuurinen kompetenssi ko-

rostuvat. Räsäsen (2009, 37) mukaan interkulttuurinen kompetenssi tarkoittaa älyllistä ja 

emotionaalista sitoutumista kaikkien ihmisten perimmäiseen samankaltaisuuteen, mutta sa-

malla erilaisten kulttuurien arvostamiseen ja eri kulttuureista tulevien ihmisten hyväksymi-

seen. Salo- Lee (2009, 65) puolestaan erottaa interkulttuurisen kompetenssin osa-alueiksi 

kulttuurienvälisen tiedostamisen (awareness), kulttuurienvälisen herkkyyden (sensitivity), 

kulttuurien välisestä sopeutuminen (adaptation), tai kulttuurienvälinen tehokkuudesta (ef-

fectiveness).  

 

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisia yhdistää toimiminen työnsä puolesta kasvatus- ja opetus-

alalla ja lyhytkestoiset vapaaehtoisjaksot toimivat samanaikaisesti kansainvälistymisen täy-

dennyskoulutuksena suomalaisille vapaaehtoisille (Opettajat ilman rajoja, 2016b). Räsänen 

(2008, 71) ja Talib (2005, 40) esittävät, että juuri opettajan ja kasvattajan interkulttuurisen 

kompetenssin kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää: tämän avulla he voivat tukea ja innostaa 

myös oppilaita asioiden perusteelliseen pohtimiseen ja niihin vaikuttamiseen. Pelkosen 

(2005, 134) mukaan interkulttuuriseen kompentenssiin liitettyä oppimisprosessia voidaan 

kuvailla luonteeltaan kokemukselliseksi ja transformatiiviseksi. Tässä tutkimuksessa trans-

formatiivisen oppimisen teoria tarjosi hyödyllisen näkökulman vapaaehtoisten kokemusten 

tarkasteluun. Voidaan ajatella, että vieraassa kulttuurissa tapahtuva lyhytkin vapaaehtoisko-

kemus voi parhaimmillaan toimia lähtijöiden henkilökohtaista maailmaa koskettavana ja 

jopa muuttavana tapahtumana. Seuraavaksi tarkastelenkin transformatiivisen oppimisen po-

tentiaalia vapaaehtoisturismissa.   
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3.2 Transformatiivinen oppiminen vapaaehtoisturismissa 

Pelkosen (2005a, 79) mukaan kulttuurien välistä kohtaamista ja niissä tapahtuvaa interkult-

tuurista oppimista ja kompetenssin kasvua voi kuvata luonteeltaan transformatiiviseksi, yk-

silöä muuttavaksi. Myös Coghlan ja Gooch (2011) ovat tarkastelleet transformatiivisen op-

pimisen ja vapaaehtoisturismin yhteyttä ja esittäneet vapaaehtoisturismin sisältävän vastuul-

lisesti toteutettuna potentiaalia yksilön transformatiiviseen oppimiseen. Transformatiivisen 

oppimisen teoria juontaa juurensa aikuiskoulutuksen kentältä. Amerikkalainen aikuiskoulu-

tuksen professori Jack Mezirow on keskittynyt jo 1970-luvulta lähtien tutkimuksessaan uu-

distavaan eli transformatiiviseen aikuisoppimiseen, aikuiskoulutukseen ja kansalaistoimin-

taan (Mezirow ym., 1996, 16).  Transformatiivisen oppimisen teoria kuvaa muutosta henki-

lön sisäisissä olettamuksissa ja maailmankuvassa ja keskeistä teoriassa ovat yksilön merki-

tysperspektiivit ja reflektion kautta tapahtuva ajattelumallien arviointi ja ajattelun uudistu-

minen. (Mezirowin 1990; 1991; 1996; Pelkonen, 2005a, 81.) 

 

O’Sullivanin (2003, 327) kuvaa transformatiivista oppimista muutoksen kokemisena 

ajattelun, tunteiden ja tekojen syvällä ja rakenteellisella tasolla. Se on hänen mukaansa 

tietoisuuden muutosta, joka muuttaa tapaamme olemassaolon tapaamme maailmassa. Daloz 

(2000, 110) esittää, että toiseuden ja itselle vieraan kohtaaminen voi olla muuttavaa ja 

kanssakäyminen edellyttää empaattisen yhteyden ja vuorovaikutuksen kyvyn rakentamista 

erilaisuuden kanssa. Salo-Lee (2009, 67) puolestaan jatkaa, että niin kutsutuilla kulttuurisilla 

risteyskohdilla tarkoitetaan vuorovaikutuksellisia tilanteita ja tapahtumia, joita ei voida 

aikaisempien näkökulmien ja tiedon pohjalta selittää. Kulttuurisissa risteyskohdissa 

tarvitaan hänen mukaansa kulttuurisen kompetenssin rakentumista, johon liittyy 

aikaisempien näkökulmien ja merkitysperspektiivien tarkistamista.  

 

Merkitysperspektiivit ovat jokaiselle yksilölle ominaisia, kulttuurisesti ja sosiaalisesti, tahal-

lisesti ja tahattomasti omaksuttuja tapoja tehdä tulkintoja maailmasta. Merkitysperspektiivit 

muodostuvat yksilön omaksumista sisäisistä malleista, skeemoista.  Merkitysperspektiivit 

ovat laajoja arvoasetelmia ja uskomusjärjestelmiä, väittämiä ja uskomuksia sisältäviä men-

taalisia malleja ja oletusrakenteita, jotka muodostavat linssin henkilön kokemusten tulkin-

nalle. (Mezirow, 1990, xvi.) Merkitysskeemat ja perspektiivit jäsentävät ja valikoivat oppi-

maamme, ja ne omaksutaan usein epäkriittisesti lapsuuden sosialisaatioprosessissa, ja näitä 
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oletuksia vahvistetaan yleensä myöhemmissä vaiheissa kokemustemme perusteella (Me-

zirow, 1996, 1820). 

 

Hämmennysongelmia (disorienting dilemma) ovat ongelmat tai asiat, joille vanhoilla tai 

totutuilla tavoilla ei kyetä antamaan järjellistä selitystä. Mezirowin mukaan yksilön 

kohtaamasta hämmennysongelmasta tulee katalyytti, eli laukaisevia tapahtuma, joka 

nopeuttaa yksilön mielessä tapahtuvaa kriittistä reflektiota. Hämmennysongelma voi juontaa 

juurensa sarjasta muuttuneita merkitysskeemoja, esimerkiksi elämäntilanteen muutoksesta, 

tai vähemmän dramaattisesti, silmiä avaavasta kokemuksesta, esimerkiksi hyvän kirjan 

lukemisesta. (Mezirowin 1996, 31.) Pelkonen (2005a, 80) esittää, että transformatiivisen 

oppimisen teorioita voidaan kuvata myös kriisi- tai kulttuurishokkiteorioiksi, joissa yksilö 

kohtaa itselle vieraan ympäristön tai kulttuurin, joka aiheuttaa sopeutumisen stressiä ja 

haasteita. Pelkosen (2005b, 134) mukaan kokemus vieraassa kulttuurissa voi myös muuttua 

transformatiiviseksi oppimiskokemuksesi, ja toimia näin hämmennysongelman kaltaisena 

tapahtumana.  

 

Mezirowin (1991, 167) mukaan korjaamme ajatteluamme joka päivä uusien kokemusten ja 

tiedon perusteella. Merkitysperspektiivien muutos on kuitenkin harvinaisempaa, ja käsittää 

aina kriittisen arvioinnin tekemistä aiemmista omista olettamuksista. Cranton (1996, 114) 

jatkaa, että merkitysperspektiivien muuttumiseen tarvitaan kokemusten tarkastelun lisäksi 

juuri omien olettamusten reflektointia (premise reflection). Mezirow (1990, xvi) määrittelee 

kriittisen itsereflektion merkitysperspektiivien paikkansa pitävyyden arvioinniksi, jossa tar-

kastellaan omien merkitysperspektiivien lähteitä ja seuraamuksia, sekä omaa tapaa katsoa ja 

ratkaista ongelmia. Cranton (1996, 113) huomauttaa, että reflektio saattaa myös vahvistaa 

aiempia oletuksia, sen sijaan että muuttaisi niitä.  

 

Keskeistä Mezirowin (1990, xvi; 1996, 28) mukaan uudistavalle oppimiselle on aiempien 

olettamusten tai määritelmien kyseenalaistaminen ja muuttaminen niin, että yksilö voi luoda 

”kattavamman, erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman” käsityksen omasta 

kokemuksestaan. Oppimisprosessi sisältää myös tähän käsitykseen perustuvan toiminnan 

(Mezirow, 1990, xvi; 1996, 8). Mezirowin (1996, 35) mukaan juuri omien lähtökohtien 

reflektointi voi johtaa uudistavaan oppimiseen. Tällaista oppimisprosessia on kuvattu myös 

emansipatoriseksi, jossa yksilö vapautuu aikaisemmista merkitysperspektiiveistä (Mezirow, 

1990, xvi). Myös Cranton (1996, 2) kuvaa emansipatorista oppimista vapautumiseksi 
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vaihtoehtojamme ja ajatteluamme rajoittavista tekijöistä, jotka on usein nähty itsestään 

selvinä tai kontrollin ulkopuolisina.  

 

Mezirowin teoria transformatiivisesta oppimisesta erottaa kymmenen vaihetta merkitysper-

spektiivien muuttumisessa.  

 

1. Hämmennysongelman kokeminen.   

2. Itsetarkastelun läpikäyminen (syyllisyyden ja häpeän tunteiden kanssa).  

3. Kriittisen arvioinnin suorittaminen sisäistetyn roolin oletuksista tavanomaisessa 

sosiaalisessa kontekstissa.   

4. Samaistuminen toisten ihmisten samanlaisiin kokemuksiin, yleensä dialogin kautta  

5. Uuden käyttäytymisen tapojen, roolien, ihmissuhteiden ja toiminnan tarkastelu.  

6. Kompetenssin rakentaminen ja itse tuotetun tiedon, ideoiden ja taitojen 

rakentaminen. Varmuus uusissa rooleissa.  

7. Toimintasuunnitelman kehittäminen.  

8. Uuden tiedon ja taitojen hankkiminen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.  

9. Uusien roolien kokeiluun ja palautteen saaminen.  

10. Uudelleen integraatio yhteiskuntaan uuden perspektiivin kanssa.  

 

(Mezirow, 1991, 168-169) 

 

Coghlan ja Gooch (2011) ovat pohtineet vapaaehtoisturismin ja transformatiivisen oppimi-

sen yhteyttä ja esittävät mahdollisia yhtymäkohtia transformatiivisen oppimisen teorian ja 

vapaaehtoisturismikokemuksen välillä (Taulukko 3.).  Hämmennysongelman kokemista he 

vertaavat vapaaehtoisturismille ominaiseen vieraan, uuden ympäristön tai kulttuurin koke-

miseen, sekä siitä jopa aiheutuvaan kulttuurishokkiin kokemukseen. He rinnastavat transfor-

matiivisen oppimisen toisen vaiheen, itsetarkastelun, sekä kolmannen vaiheen kriittisen ar-

vion tekemisen vapaaehtoisturismissa tapahtuvaan reflektion mahdollisuuteen, joka ilmenee 

heidän mukaansa vapaaehtoisturismissa selkeimmin vapaaehtoisten merkityksellisten koke-

musten saamisena ja tunnetason vahvoinakin reaktioina. Neljättä vaihetta, kokemuksiin sa-

maistumista dialogin kautta he vertaavat vapaaehtoisturismin epämuodolliseen kokemusten 

jakamiseen. Tällöin vapaaehtoisturistit samaistuvat paitsi vieraassa kulttuurissa elävien ih-

misten maailmaan, myös muiden samassa tilanteessa olevien vapaaehtoisten kokemuksiin. 

(Coghlan & Gooch, 2011, 714-720.)  Myös Taylorin (2000, 291) mielestä transformatiivinen 
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oppiminen ei perustu pelkästään rationaaliselle päättelylle, vaan siihen vaikuttaa myös op-

pimisen affektiivinen puoli, tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, joka tarkoittaa esimer-

kiksi empatiakyvyn kehittämistä toisia näkökulmia kohtaan ja omaan intuitioon luottamista. 

Taylorin (2000, 303) mukaan kriittinen reflektio yhdessä affektiivisen oppimisen kanssa ovat 

keskeisiä transformatiivisessa prosessissa. 

 

Transformatiivisen oppimisen viides vaihe, uuden käyttäytymisen tapojen tarkastelu, sekä 

kuudes vaihe, itse tuotetun tiedon, taidon ja kompetenssin rakentaminen on verrattavissa 

vapaaehtoisturismissa vapaaehtoisten mahdollisuuteen tutustua vieraassa kulttuurissa 

paikallisyhteisön tapoihin, toimintaan ja kulttuuriin. Mezirowin teorian kahdeksas askel, 

uuden tiedon ja taitojen hankkiminen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi on 

verrannollinen vapaaehtoisen voimaantumisen kokemuksiin, joissa vapaaehtoinen löytää 

vapaaehtoiskokemuksen kautta uusia myöhempää henkilökohtaista toimintaa ohjaavia 

arvoja, taitoja ja toimijuutta. (Coghlan & Gooch, 2011, 721-722.) 

  

Seitsemäs askel, toimintasuunnitelman kehittäminen viittaa uusien roolien mukaisen 

toiminnan suunnitteluun. Muuttuneet, uudet merkitysperspektiivit toimivat tällöin yksilön 

toimintaan vaikuttavina tekijöinä. Yhdeksäs askel, uusien roolien kokeilu ja palautteen 

saaminen viittaa ympäristön palautteeseen uusien roolien mukaisesta toiminnasta. 

Mahdollisuudet näiden vaiheiden toteutumiselle ovat rajallisia olemassa olevan nykyisen 

vapaaehtoisturismin tutkimuksen ja kirjallisuuden piirissä. Puuttuvien 7. ja 9. askeleen 

sisällyttäminen vapaaehtoisturismin mukaiseen toimintaan voisi tarjota viitekehyksen, jonka 

avulla vapaaehtoisten kokemukset vieraassa kulttuurissa saataisiin kotiin palaamisen jälkeen 

laajemmin yksilöä sekä yhteiskuntaa hyödyttäväksi toiminnaksi. (Coghlan & Goochin, 

2011, 724-725.) 

 

Viimeinen, kymmenes askel, palaaminen arkeen ja yhteiskuntaan muuttuneiden 

merkitysperspektiivien kanssa voidaan rinnastaa vapaaehtoisten luomiin uusiin verkostoihin 

ja sekä uusien arvojen mukaiseen toimijuuteen. Tapa, jolla kokemus liitettäisiin myöhemmin 

yhteiskuntaa, yksilöä ja yhteisöjä hyödyttäväksi, tulisi olla sidottu kunkin 

vapaaehtoisturismijakson piirteisiin, osallistuvien vapaaehtoisten profiiliin sekä 

vapaaehtoisjakson johtamisen tapaan. Vapaaehtoisille tulisikin tarjota mahdollisuuksia 

kehittää niin kutsuttuja toimintasuunnitelmia, mahdollisuuksia toteuttaa uudenlaista 

toimijuutta ja tilaisuuksia kokeilla uusia rooleja, sekä saada palautetta niistä. (Coghlan & 
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Gooch, 2011, 724-725.)  

 

Tässä tutkimuksessa keskeistä on vapaaehtoisten toimiminen opetus- ja kasvatustehtävissä, 

sekä globaalikasvatuksen rooli Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisuudessa. 

Aiemmin luvussa 2.3.2 nostin esiin globaalikasvatuksen määritelmän ja tehtävän 

kouluasteella. Cranton (1996, 142) esittää, että kasvattaja, joka osallistuu itseohjautuvaan, 

reflektiiviseen, kriittiseen ja mahdollisesti transformatiiviseen oppimiseen välittää samaa 

myös oppilailleen ja toimii näin sosiaalisen muutoksen agenttina. Voidaan ajatella, että 

mikäli opettajat ja kasvatusalan toimijat saavat omaa ajatteluaan muuttavia kokemuksia 

vapaaehtoisturismijakson aikana, he voivat kenties omissa työympäristöissään vaikuttaa 

positiivisella tavalla globaalikasvatuksen toteutumiseen ja aiemmin esitetyn 

toimintasuunnitelman toteuttamiseen.  

 

Taulukko 3.  Transformatiivisen oppimisen askeleet ja vapaaehtoisturismi.  

Transformatiivinen oppiminen 

 

Vapaaehtoisturismi 

 

1. Hämmennysongelman 

kokeminen   

 

Motivaatio matkustaa, löytää uusi ympäristö 

ja vaikuttaa sosiaaliseen tai luonnolliseen 

ympäristöön. (e.g. Brown & Lehto, 2005; 

Tomazos & Butler, 2010) 

Kulttuurishokki ja vieraan 

kultuurisen/sosiaalisen/luonnollisen 

ympäristön kokeminen (e.g. Cousins et al. 

2009b; Sin 2009) 

2. Itsetarkastelun läpikäyminen  

3. Kriittisen arvioinnin 

suorittaminen sisäistetyn roolin 

oletuksista tavanomaisessa 

sosiaalisessa kontekstissa  

 

Mahdollisuudet reflektioon ilmaistuina 

vapaaehtoisten päiväkirjoissa haastavien 

kokemusten tai tunteiden kokemisena (e.g. 

Coghlan, 2005; McIntosh & Zahra, 2007; 

Raymond & Hall, 2008) 

4. Samaistuminen toisten ihmisten 

kokemuksiin, yleensä dialogin 

kautta 

Epämuodollinen kokemusten jakaminen (e.g. 

Broad, 2003; Zahra & McIntosh, 2007; 

Raymond & Hall 2008) 

5. Uuden käyttäytymisen tapojen 

tarkastelu  

6. Kompetenssin rakentaminen ja 

itse tuotetun tiedon, ideoiden ja 

taitojen rakentaminen. Varmuus 

uusissa rooleissa.  

Tutustuminen uusiin tehtäviin, paikallisiin 

tapoihin jne. Mahdollisuuksia vaikuttaa 

tiedon, ideoitten ja taitojen syntymiseen (e.g 

Foster-Smith & Evans, 2003; Newman, 

Bueschin, & Macdonald, 2003; Wearing, 

2002) 
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7. Toimintasuunnitelman 

kehittäminen  

 

Rajalliset mahdollisuudet olemassa olevien  

vapaaehtoisohjelmien puitteissa (e.g. Palacios, 

2010) 

8. Uuden tiedon ja taitojen 

hankkiminen 

toimintasuunnitelman 

toteuttamiseksi  

 

Vapaaehtoisen oman potentiaalin 

löytäminen/voimaantuminen/itsensä 

toteuttaminen, mukaan lukien uusien arvojen, 

taitojen ja toimijuuden löytyminen (e.g. 

Bailey & Russel, 2010; Wearing, 2002) 

9. Väliaikaiset pyrkimykset uusien 

roolien kokeiluun ja palautteen 

saamiseksi  

 

Rajalliset mahdollisuudet olemassa olevien 

vapaaehtoisohjelmien puitteissa (e.g. Leigh, 

2006; Sin, 2009) 

10. Uudelleen integraatio 

yhteiskuntaan uuden 

perspektiivin kanssa  

 

Uusien sosiaalisten verkostojen luominen ja 

osallistuminen (Leigh, 2006; McGehee, 

2002) 

 

(Coghlan & Gooch, 2011, 718) 
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4 TUTKIMUKSEN KULKU 

Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan lyhytkestoisen vapaaehtoisuuden motiiveja, 

merkityksiä ja luonnetta laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

fenomenologista tutkimusotetta, jossa tutkitaan yksilöiden kokemuksia. Kokemukset 

syntyvät vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa ja fenomenologian mukaan ihmisen 

suhde maailmaan on intentionaalinen, mikä tarkoittaa, että kaikki asiat merkitsevät meille 

jotakin. Fenomenologinen tutkimus ei ensisijaisesti pyri löytämään tieteelle ominaisia 

universaaleja yleistyksiä, vaan sen sijaan pyrkii ymmärtämään ihmisten sen hetkistä 

merkitysmaailmaa. (Laine, 2001, 27, 29.) Myös Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 

177) mukaan laadullisen tutkimuksen avulla ei tehdä yleispäteviä päätelmiä, mutta toisaalta 

he lisäävät, että tutkimalla yksityistä tapausta tarpeeksi tarkasti, voidaan saada esiin asian 

toistuvia ja merkittäviä seikkoja myös yleisellä tasolla.  

4.1 Tutkimusaineisto 

Laadullisen tutkimuksen pääasialliset aineiston keräämisen menetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi, sekä erilaisiin dokumentteihin pohjautuva tieto. Eri 

aineistonkeruumenetelmiä voidaan käyttää erikseen, yhdessä tai eri tavoin yhdistellen 

riippuen tutkittavasta aiheesta ja tutkimuksen resursseista. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71.) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää aineiston avulla tutkimuskohdetta ja 

aineistonkeruun menetelmiä määrittelevät se, millaista tietoa halutaan saada, sekä mistä ja 

keneltä tietoa haetaan (Hirsjärvi ym., 1997, 176-179). 

 

Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin sekä primaaria, että sekundaaria aineistoa 

vapaaehtoisten kokemusten keräämiseen. Primaariaineistoksi nimitetään tutkijan itse 

keräämää tietoa tutkimuskohteesta ja se sisältää välitöntä tietoa tutkittavasta kohteesta 

(Hirsjärvi ym., 1997, 181). Sekundaariaineistolla puolestaan tarkoitetaan usein toisten 

keräämää, jo valmista aineistoa, jota voidaan käyttää omaa ainestoa täydentävästi tai sitä 

vertaillen (Hirsjärvi ym., 1997, 184). 

 

Primaarin aineistonkeruun muotona käytettiin teemahaastatteluita, joita kerättiin vuoden 

2014 vapaaehtoisilta, yhteensä neljän haastattelun verran. Haastatteluiden valinta 

aineistonkeruun tavaksi tuntui sopivalta, koska tutkimukselle keskeistä ovat vapaaehtoisten 
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spesifit kokemukset vapaaehtoisuudesta, joiden puolestaan uskottiin tulevan esille parhaiten 

henkilökohtaisten haastattelujen ja vuorovaikutuksellisen keskustelun kautta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 74). Teemahaastattelujen valinta perustui vastaajien melko pieneen määrän 

ja rajattuun tutkimuskohteeseen, jolloin pieneltä määrältä vastaajia haluttiin saada 

mahdollisimman kattavia kuvauksia tutkittavasta kohteesta (Metsämuuronen, 2003, 189). 

Teemahaastattelujen, eli puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla tutkimus kohdistetaan 

ennalta valikoituihin teemoihin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75). 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 72-73) mukaan haastattelun etuna on yleisesti ottaen 

joustavuus, jossa haastattelijalla on mahdollisuus käydä keskustelua vastaajan kanssa 

korjaten, oikaisten ja selventäen tarkoittamaansa. Myös kysymykset voidaan 

teemahaastatteluissa esittää tilanteen mukaan halutussa järjestyksessä, tai jättää osa jopa 

kokonaan pois (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75). Fenomenologisessa tutkimusotteessa 

haastattelu nähdään luonteeltaan avoimena, luonnollisena ja keskustelunomaisena 

tapahtumana, jossa tavoitellaan toisen ihmisen kokemaa. Tämän vuoksi myös 

fenomenologisen haastattelun kysymyksillä pyritään saamaan kuvailevia ja 

kertomuksenomaisia vastauksia (Laine, 2001, 36). Toisaalta henkilökohtaisten kokemusten 

liittäminen laajempaan kontekstiin, laajemman ilmiön tarkasteluun oli yksi tutkimuksen 

päämääristä (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 34-35).  

 

Sekundaarina, täydentävänä aineistona puolestaan käytettiin blogimerkintöjä, jotka ovat 

vapaaehtoisjaksoille osallistuneiden kirjoittamia lyhyitä, päiväkirjamaisia kuvauksia, joita 

on julkaistu OIR-verkoston verkkosivuilla vapaaehtoisjaksojen aikana. Blogikirjoitukset 

kuvastavat valmistautumista vapaaehtoisjaksoille, toimintaa ja tuntemuksia jaksojen aikana 

Keniassa, sekä kokemuksen jälkireflektointia Suomessa. Monet merkinnöistä olivat 

vapaaehtoisten yhteistyössä kirjoittamia, jolloin yhdellä merkinnällä kirjoittajia oli 1-3 ja ne 

on julkaistu kirjoittajien omilla nimillä varustettuina. Ensimmäiset kirjoitukset sijoittuvat 

vapaaehtoisten valinnan ja lähtökoulutusten ajalle, mutta painottuvat lopulta kuitenkin 

jakson aikaisiin kokemuksiin Keniassa. Blogimerkintöjä käyttämällä pyrittiin täydentämään 

teemahaastatteluaineistoa ja antamaan aineiston osalta monipuolista näkökulmaa 

tutkimuksen kohteelle. Blogimerkintöjä tarkasteltiin kahden erillisen vapaaehtoisjakson 

ajalta, vuosilta 2014 ja 2015. Molemmat vapaaehtoisjaksot ja blogimerkinnät sijoittuivat 

Kenian vapaaehtoisjaksojen yhteyteen. Vuodelta 2014 tarkasteltavana oli yhteensä 14 

blogimerkintää ja vuodelta 2015 16 blogimerkintää.  
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Erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa 

kutsutaan triangulaatioksi, jota tutkimuksessa hyödynnettiin, koska haluttiin aineistosta 

kattavampi ja monipuolisempi. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 38), sekä Tuomen ja 

Sarajärven (2002, 141-142) mukaan triangulaation voidaan nähdä antavan tutkimukselle 

laajempaa näkökulmaa ja vahvistavan tutkimuksen luotettavuutta. Voidaan ajatella, että 

useamman menetelmän käytöllä, menetelmätriangulaatiolla, voidaan saada tutkittavasta 

aiheesta tietoa useammasta näkökulmasta. Tutkimusmenetelmät voivat tuottaa keskenään 

ristiriitaista tietoa, jolloin tutkija joutuu arvioimaan ja korjaamaan käsitystään ’oikeasta 

tiedosta’. Tällöin triangulaatio voidaan nähdä myös tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä 

tekijänä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142; Hirsjärvi,  & Hurme, 2011, 38-39.) 

4.2 Aineistonkeruu 

Haastatteluita varten sovimme yhteystietojen saamisesta Opettajat Ilman rajoja- verkostolta. 

Yhteystietojen saamisen jälkeen lähetin haastattelukutsun (Liite 1) kaikille loppukeväänä 

2014 Keniassa olleille, yhteensä yhdeksälle suomalaiselle vapaaehtoisille. Haastateltaviksi 

sain näistä vapaaehtoisista lopulta neljä. Kevään ja kesän 2015 aikana kerättiin 

teemahaastattelut neljältä vuonna 2014 Keniassa olleelta vapaaehtoiselta. Haastattelut 

tapahtuivat haastateltavien kotona, työpaikalla tai kahvilassa, ja olivat kestoltaan reilusta 

tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastateltavat olivat iältään 40- 65 vuotiaita ja kaikki 

olivat naisia. Vuoden 2014 Kenian jaksolla oli kaiken kaikkiaan mukana vain yksi mies.   

 

Jo haastattelukutsun (Liite 1) yhteydessä ilmaisin kiinnostuksen haastattelun 

nauhoittamiseen ja myöhempää analysointiin. Tähän sain haastatteluun halukkailta myös 

suostumuksen. Myöhemmin haastattelutilanteen yhteydessä toistin kysymyksen haastattelun 

nauhoittamisesta, johon sain haastateltavilta jälleen suostumuksen. Haastattelujen 

yhteydessä kehotin haastateltavia olemaan yhteydessä tutkijaan, mikäli heillä olisi 

jälkeenpäin haastatteluun lisättävää tai siitä poistettavaa. Sovimme myös toimittavani 

tutkimuksen heidän luettavakseen sen valmistuttua. Teemahaastatteluissa käytettiin kunkin 

vastaajan kohdalla pohjana samaa teemahaastattelulomaketta (Liite 2) ja 

haastattelutilanteessa pyrittiin luonnolliseen vuorovaikutukseen. Tästä syystä osa alun perin 

käsiteltäviksi tarkoitetut kysymykset ja teemat esiintyivät haastatteluissa eri järjestyksessä, 

ja ne kysyttiin tilanteeseen sopivilla sanamuodoilla. Teemahaastatteluun kuuluvana osana 
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vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä on tärkeää ja tästä syystä myös asioita 

käsiteltiin luontevimman järjestyksen mukaisesti, kuitenkin pyrkien kaikkien teemojen 

käsittelyyn.   

 

Blogimerkinnät toimivat tutkimuksen sekundaarina aineistona, teemahaastatteluja 

täydentäen.  Kirjoittajat edustivat vuoden 2014 ja 2015 vapaaehtoisia. Blogiaineiston 

kirjoittajien tarkempi profilointi tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan koettu merkitykselliseksi, 

johtuen ensinnäkin blogiaineiston täydentävästä roolista, sekä kirjoittajien taustojen 

rajallisesta tiedosta. Toiseksi, koska useat merkinnät oli kirjoitettu yhteistyössä, ei voitu 

sanoa varmuudella, kuka vapaaehtoisista oli kirjoittanut mitäkin. 

4.3 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysissä tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja 

aineistoja: esimerkiksi kirjoja, päiväkirjoja, haastatteluita, puheluita tai keskusteluita. 

Voidaan siis sanoa, että useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat 

sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91.) Sisällönanalyysin avulla pyritään ilmiön 

tiivistettyyn kuvaukseen, joka liittää tutkimuksen tulokset muihin tutkimustuloksiin ja 

kirjallisuuteen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Sisällönanalyysin avulla aineisto hajotetaan 

osiin, käsitteellistetään ja järjestellään uudenlaiseen muotoon. Sisällönanalyysi voidaan 

tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti, tai teoriaohjaavasti (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

109-116; Eskola 2001a, 135-140). Teorialähtöisessä tutkimuksessa aineiston analyysi 

perustuu tiedossa olevaan teoriaan ja tavoitteena on tämän teorian tai mallin testaaminen 

uudessa yhteydessä. Siitä käytettään nimeä deduktiivinen analyysi, joka on perinteisesti 

luonnontieteellisissä tutkimuksissa käytetty malli. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95-99.) 

Aineistolähtöisessä tutkimuksessa pääosa on aineistolla, mikä tarkoittaa, että teoria rakentuu 

aineiston lähtökohdista. Tämä tarkoittaa induktiivisuutta, jossa edetään yksittäisestä 

havainnoista yleisiin päätelmiin (Eskola & Suoranta 1998, 83). Induktiivisuudessa 

lähtökohta ei siis ole teoria tai hypoteesi, vaan aineisto määrittelee sen, mikä on tärkeää 

(Hirsjärvi ym., 2007, 155).  Aineistolähtöisyydessä tutkijan on tarkoitus reflektoida tekojaan, 

ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta, jossa saa lukijalle tietoa tutkimuksen taustoista ja sen 

aikana tehdyistä valinnoista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, luku 2.3.2.3). 

Keskeistä on, poimitaanko aineistosta osia jonkin teorian mukaan, vai lähestytäänkö 

aineistoa sen omilla ehdoilla, ja analyysin edetessä pakottaa sen sopivaksi katsomaansa 
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teoriaan (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 117). 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia siten, että aluksi 

tutkimuksen tekoa ohjasivat tutkijan lukema kirjallisuus lyhytkestoisesta 

vapaaehtoisuudesta ja vapaaehtoisuuden kokemuksesta. Tuomen ja Sarajärven (2009, 95; 

2002, 99) mukaan abduktiivisen, eli teoriaohjaavan päättelyn mukaan teorianmuodostus on 

mahdollista silloin, kun havaintojen tekemiseen liittyy joku johtoajatus tai johtolanka. Pyrin 

antamaan aineistolle tilan tutkimuksen analyysissä, mikä analyysitapana on lähempänä 

induktiivisuutta. Toisaalta kuitenkin koin tutkimuksen etenemistä ohjaavan myös aiempi 

lukemani kirjallisuus ja tutkimus, jolloin rohkenen määritellä tutkimuksen analyysitavan 

olevan juuri teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Eskolan (2001, 138) mukaan teoriaohjaava 

tutkimus sijoittuu teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastoon ja siinä aineiston 

analyysi ei pohjaudu täysin teoriaan, mutta yhteydet teoriaan ovat kyllä löydettävissä. 

Teoriaohjaavassa analyysissä aineiston löydöksille etsitään teoriasta selityksiä ja 

vahvistuksia tulkintojen tueksi. Huomioita voidaan tehdä myös teorian tai aiempien 

tutkimusten vastaamattomuudesta aineistoon. (Eskola, 2001, 138.) 

 

Haastattelujen keräämisen jälkeen teemahaastattelut litteroitiin, eli muutettiin äänitysten 

pohjalta sanatarkasti kirjalliseen muotoon. Blogimerkinnät puolestaan tulostettiin 

kirjalliseen muotoon kokonaisuudessaan Opettajan ilman rajoja- verkkosivuilta. Aineiston 

analyysin aloitin lukemalla aineiston läpi useita kertoja, pyrkien ensin muodostamaan 

aineistosta kokonaiskuvan. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista tulee määrittää 

analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 108-110). Analyysiyksiköksi määrittelin ajatuskokonaisuuden, joka kuvasi 

tutkimustehtävälle ominaista merkitystä: vapaaehtoisuuden motiiveja sekä vaikutuksia 

henkilökohtaisella, että ammatillisella tasolla.  Eskolan (2001, 44) mukaan analyysin 

alkuvaiheessa aineistoa ei suuresti karsita, vaan pikemminkin järjestetään uudelleen. 

Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan pelkistetään olennaiset 

ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108-110).  

 

Teemahaastatteluissa käsitellyt alkuperäiset teemat olivat haastattelurungon (Liite 2) 

mukaisesti karkeasti seuraavat:   

1. Hakeminen jaksolle 

2. Aiemmat kokemukset kehitysmaista tai vapaaehtoistyöstä 
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3. Jaksolle valmistautuminen/Lähtökoulutus 

4. Henkilökohtaiset tavoitteet ja arvot 

5. Tavoitteiden täyttyminen 

6. Jakson yllätyksellisyys 

7. Motivaatio 

8. Jakson vaikutus henkilökohtaisesti  

9. Jakson vaikutus ammatillisesti 

10.  Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja globaalikasvatukseen 

Kävin aluksi aineistoani läpi ja pyrin alustavasti erottelemaan tutkimukselleni olennaisia 

aineksia ja rajaamaan pois tutkimukselleni tarpeetonta materiaalia. Puolistrukturoiduille 

haastatteluille on usein ominaista tutkimusaiheen kannalta myös ei-relevantin aineiston 

saaminen (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 36-37). Litteroiduista haastatteluista ja tulostetuista 

blogimerkinnöistä pyrin tämän jälkeen keräämään toistuvat ja merkitykselliset teemat 

värikoodeja käyttäen (Eskola, 2001, 144). Tematisointia käytettäessä aineisto pyritään 

ryhmittelemään teemoittain ja nostamaan teemojen sisältä esiin tutkimusongelmista tietoa 

antavia mielenkiintoisia sitaatteja (Eskola, 2001, 146). Teemoihin kuuluvat kommentit ja 

vastaukset löytyivät eri puolilta haastatteluja (Eskola, 2001, 144) ja tästä syystä teemoja 

muodostettaessa aineistoa piti lukea läpi useita kertoja. Tutkimuksen tulosten teemat 

syntyivät aineistosta toistuvista merkityskokonaisuuksista, joiden valintaa ohjasivat luvussa 

1.1 esitetyt tutkimusongelmat: vapaaehtoisuuden motiivit, vaikutukset, sekä 

transformatiivisen oppimisen prosessin ilmeneminen.   

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden 

kautta. Reliabiliteetilla viitataan tutkimustulosten toistettavuuteen ja validiteetilla 

tutkimuksen pätevyyteen, eli kuinka hyvin tutkimusmenetelmät mittaavat tutkimuksessa 

sitä, mitä on tarkoitus mitata. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että mittarit ja menetelmät eivät 

aina vastaa todellisuutta, jota ajatellaan tutkia (Hirsjärvi ym., 2007, 226). Laadullisessa 

tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin käyttö on kuitenkin tulkinnanvaraista, sillä termit 

ovat syntyneet kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä (Hirsjärvi ym., 2007, 227). Laadullisessa 

tutkimuksessa kuvaukset ovat ainutlaatuisia ja käsittelevät ihmisten näkemää ja kokemaa. 

Hirsjärvi ja Hurme (2011, 185) toteavat, että reliabiliteetti ja validiteetti perustuvat 

ajatukselle, että tutkija voi päästä kiinni objektiiviseen totuuteen. He ehdottavatkin, että 
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laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulisi mitata muilla keinoin, kuin näiden käsitteiden 

kautta.  

 

Reliabiliteetin ja validiteetin hylkääminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tutkimuksen 

luotettavuutta voisi arvioida muilla keinoin, tai tutkimusta voisi tehdä miten tahansa 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, 188). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan 

tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu. Tutkimuksen vaiheet tulee olla näkyvissä, 

ja erityisesti aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa tarkasti. Haastattelujen osalta 

tulisi esimerkiksi kertoa, olosuhteista ja paikoista, joissa haastattelut on toteutettu. Samoin 

tulee kertoa mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja haastatteluihin käytetty aika. 

(Hirsjärvi ym., 2007, 227.) Keskeistä on myös kertoa, että tutkija omine tulkintoineen, 

valintoineen ja käsityksineen vaikuttaa saatavaan tietoon jo aineiston keruuvaiheessa, ja 

miten tutkija on päätynyt luokittelemaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011, 189).  Hirsjärvi ja Hurme (2011, 189) ehdottavat, että reliabiliteetti aineistoa 

laadullisesti analysoitaessa tarkoittaa paremminkin tutkijan toimintaa, kuin haastateltavien 

vastauksia ja reliaabelius pikemminkin sitä, onko kaikki aineisto otettu huomioon, tiedot 

litteroitu oikein, ja tuovatko tulokset esiin tutkittavien ajatusmaailmaa. Luotettavuutta 

voidaan laadullisessa tutkimuksessa parantaa myös triangulaation kautta, joka tarkoittaa 

useampien tutkimusmenetelmien käyttöä (Sarajärvi & Tuomi, 2009, 143).  

 

Tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan yleistää vapaaehtoisturismiin laajemmin, vaan 

huomioon tulee ottaa vapaaehtoisuuden kohdemaa, lähtijöiden taustat, jakson aktiviteetit, 

sekä lähettävän ja vastaanottavan organisaation piirteet. Nämä tekijät pitkälti määrittelevät 

vapaaehtoisuuden tarkastelua tässä tutkimuksessa. Mikäli vapaaehtoisuus olisi suuntautunut 

toisaalle, esimerkiksi maahan missä kehitystaso olisi hyvin erilainen, arvioisin vaikutusten 

olleen varmasti erilaisia. Samoin vaikutukset olisivat varmasti olleet erilaisia, jos 

vapaaehtoiset eivät olisi opetus- ja kasvatusalan ammateissa Suomessa. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkittava otos. Tässä tutkimuksessa otos oli 

pieni ja primaariaineiston haastateltavat edustavat kaikki samaa sukupuolta. 

Teemahaastattelujen vastaajat ovat lisäksi iältään (40-65) verrattain lähellä toisiaan, ja 

olisikin ollut mielenkiintoista saada vastaajiin mukaan iän puolelta suurempaa hajontaa, sekä 

toista sukupuolta edustava ääni. Toisaalta vastaajat edustivat työkokemuksensa, 

koulutuksensa ja kehitysmaakokemuksensa puolesta hajontaa. Haastateltavista kolme toimi 
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luokanopettajan tehtävissä ja yksi toimi lukion opinto-ohjaajana. Kolmelle haastateltavalle 

kokemus oli myös ensimmäinen kehitysmaassa. Haastateltavista yksi oli viettänyt 

lapsuutensa Afrikassa.   

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että primaariaineiston haastattelut oli tehty, kun 

vapaaehtoisilla kokemuksesta on kulunut aikaa noin vuosi. Vastaajat ovat palanneet 

kokemuksen jälkeen oman arjen pariin, ja jakson vaikutus on kenties paremmin 

suhteutettuna lähtijöiden omaan arkeen ja pitempiaikaisiin vaikutuksiin, kun haastattelu on 

toteutettu selkeästi jakson jälkeen. Tutkimuksen aineiston uskottavuutta tukee se, että 

haastattelut olivat kestoltaan melko pitkiä ja perusteellisia. Lyhin haastattelu kesti reilun 

tunnin ja pisin kaksi ja puoli tuntia. Haastattelutilanteessa pyrittiin kiireettömän tilaisuuden 

luontiin, jossa haastateltavat saivat rauhassa aikaa miettiä kokemaansa. 

Teemahaastattelulomakkeen avulla toteutettu haastattelu toimitettiin haastateltavien 

nähtäväksi ennen varsinaisia haastatteluja. Tämän avulla haastateltavat saivat aikaa miettiä 

vastauksiaan myös etukäteen, johtuen myös siitä että jaksosta oli primaariaineiston 

vastaajilla aikaa. Myös Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan haastattelukysymykset on 

hyvä antaa haastateltaville tutustuttavaksi etukäteen, jotta haastattelussa saataisiin 

mahdollisimman paljon olennaista tietoa tutkittavasta aiheesta.  Osalla olikin haastattelun 

yhteydessä käytössä omia muistiinpanoja ja näytettävänä kuvia ja esineitä, jotka he olivat 

ottaneet esille haastattelun tueksi. Jaksolta muistoina jääneistä merkityksellisistä kuvista ja 

esineistä välittyi tutkijalle myös kuva jakson ainutlaatuisuudesta ja koskettavuudesta. 
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5 KOKEMUS TOISENLAISESTA MAAILMASTA 

Tässä osiossa esittelen tutkimusaineiston analyysin tuloksia. Aloitan tarkastelun 

vapaaehtoisuuden motiiveista OIR-verkoston jaksolla Keniassa. Tämän jälkeen esittelen 

vaikutuksia, joita jaksolla voidaan nähdä olevan vapaaehtoisiin henkilökohtaisella tasolla, 

sekä ammatillisella tasolla. Lopuksi kappaleessa 6.4 tarkastelen transformatiivisen 

oppimisen prosessin ilmentymistä lyhytkestoisen vapaaehtoisuuden kokemuksissa. 

Tutkimustuloksissa on annettu suoria sitaatteja ja muokattuja aineistotiivistelmiä, jotka 

pyrkivät valottamaan vapaaehtoisten kuvaamaa todenmukaisella tavalla.  

5.1 Osallistumisen motiivit 

Vapaaehtoisuus OIR-verkoston tapauksessa on kansainvälisesti suuntautunutta, 

lyhytkestoista auttamistyötä, jota määrittelee vapaaehtoinen toiminnan luonne. Olen 

tarkastellut vapaaehtoisuuden motiiveja aiemmin luvussa 2. Keskeistä vapaaehtoisuuden 

yleisiä motiiveja tarkastellessa oli altruististen ja yksilöä itseään hyödyttävien motiivien 

yhteen liittyminen. Vapaaehtoisturismia tarkasteltaessa motiivit ovat samansuuntaisia kuin 

vapaaehtoisuuden yleisemmällä tasolla, mutta suhteutettuna kansainväliseen kontekstiin: 

matkailukokemukseen ja globaaliin auttamiseen.  Vapaaehtoisturismille ominaista on 

toiminnan vastavuoroisuus, joka hyödyttää sekä vapaaehtoista itseään sekä paikallista 

yhteisöä (Wearing, 2001; Nylund, 2008, 34-35).   

5.1.1 Spontaani ajatus vai vuosikymmenien haave? 

Vapaaehtoisuus on ollut aineiston perusteella lähtijöille normaalista arjesta irrallinen, mutta 

lähtijöille selvästi merkityksellinen jakso. Ajatus vapaaehtoisjaksolle osallistumisesta 

linkittyy aineiston perusteella vapaaehtoisten elämäntilanteiseen, kuten omaan ammattiin, 

perhe-elämän sopivaan jaksoon, elämän risteyskohtiin ja henkilökohtaisiin arvoihin. 

Jaksolle hakeutuminen oli vastaajilla usein pitempi, jopa vuosikymmenien harkinnan tulos. 

Jakson lyhytkestoisuuden tuoma helppous omaan elämäntilanteeseen suhteutettuna ja 

toisaalta muiden lähtijöiden tuoma suuremman ryhmän tuki koettiin osasyinä rohkaisevan 

jaksolle hakeutumista. Lyhyt vapaaehtoisjakso nähtiin mahdolliseksi sovittaa oman työn ja 

arjen hoitamisen kanssa.  
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”Olen oikeastaan aina miettinyt, että jotain tällaista joskus haluaisin tehdä. Et 

kun sattuis joku sopiva paikka, sopiva tilaisuus -- ja sit se oli vaan se kaks 

viikkoo, et hei hetkinen kaks viikkoo vaikka veneen tappina jos niin tarvitaan” 

H4 

 

”-- tavallaan se (lähteminen) oli semmonen niinkun, sanoisin että ihan 

vuosikymmenien semmosen kypsymisen tulos ja samalla se oli sit kuitenkin 

vähän sellanen et kokeillaan nyt et jos tää kummiskin tärppäis.” H1 

 

”Ja tällänen vapaaehtoisjakso joka liittyis nimenomaan opetukseen ja 

koulutuksen maailmaan oli nimenomaan ollu mun haaveena todella kauan. 20 

vuotta. Ne oli aina vähän pitkiä --  niin aika kauan tässä on ollut semmonen 

elämäntilanne et ei voi puoleks vuodeks tai kolmeks kuukaudeks lähtee 

mihinkään. Niin sit se oli se kaks viikkoo, mä aattelin jes toi on mun juttu. 

Tohon mä haluun. H3 

5.1.2 Halu auttaa, halu saada kokemuksia 

Vapaaehtoiseksi lähdön syihin sekoittuivat aineistossa lähtijöiden arvoihin perustuvat 

altruistiset, auttamisen ja positiivisen vaikuttamisen motiivit, sekä itsekkäiksikin koetut 

henkilökohtaiset toiveet vieraan maan ja kulttuurin kokemisesta mielekkäällä tavalla ja 

itselle saatavat henkilökohtaisen kehityksen motiivit. Usealla vapaaehtoisella oli taustalla 

paljonkin matkustuskokemusta ja matka nähtiin myös mahdollisuutena tutustua lähemmin 

Keniaan ja sen kulttuuriin. Myös omalta mukavuusalueelta poistuminen, omien rajojen 

etsintä sekä uuden kokeminen oli lähtijöille osallistumisessa tärkeää.  

 

”Kylhän tähän liittyi ihan itsekkäitäkin syitä, ihan siis että mä saisin uusia 

kokemuksia, mä näkisin mitä se on ja oppisin tunteen uusia ihmisiä ja oppisin 

itsestäni siinä samalla. Toki siihen liitty myös niitä odotuksia, että toivottavati 

nää kenialaiset sais siitä meidän läsnäolosta jotakin. Ehkä sitä voi ajatella että 

se oli semmonen tavote, että voi kun siitä olisi oikeesti jotakin hyötyä heille.”  

H3  

 

”-- kyl yks mun mielenkiinnon kohde on aina ollu matkustaminen.  Eli matkailu 
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eri maissa, enkä ollu koskaan käyny Keniassa, niin jollakin tavalla jos ajattelee 

tällästä kahden viikon matkaa sinne paikallisen väestön pariin ja kouluihin 

tutustumista, niin se on aika mielenkiintonen turistimatka myös. Et en mä 

niinku väheksyis tätäkään näkökulmaa tässä ollenkaan -- itsensä haastamista, 

ja omien rajojen haastamista ja niitten hakemista, et sitä kaikkee tää oli kyllä 

todella paljon.  Kyllä mua jännitti todella paljon, mutta mullahan oli tilaisuus 

tehdä myöskin sellasta mitä ei oo ennen tehny. Siihen elämäntilanteeseen.” H1 

 

Oman koulutustaustan ja ammattitaidon käyttäminen kehitysmaan hyväksi ja koulutuksen 

tukemiseksi koettiin tärkeäksi lähtemistä ohjaavaksi tekijäksi. Toisaalta oman ammattitaidon 

vahvistuminen ja uusien näkökulmien saaminen omaan työhön Suomessa mainittiin 

lähtemistä rohkaisevana tekijänä. Osaamisen vienti Keniaan materiaalisen avun sijasta 

koettiin hyvänä kehitysyhteistyön lähtökohtana ja lähtijät kokivat luottamusta jakson 

järjestäjäorganisaatiota kohtaan.   

 

”Mulla oli kokemusta Afrikasta ja mun koulutustaustalla aattelin että se on 

hyvä yhdistelmä. Että olis hienoo jotenkin käyttää se hyödyksi – ja mä 

ajattelin että ne (Kirkon ulkomaanapu) tekee hyvää työtä ja et toimintaan voi 

luottaa” H2  

 

”—(se) et viedään enemmän tietotaitoa, kun rahaa, niin se oli hyvä. Se oli 

semmonen niinkun mielenkiintonen ja tuntuu niinkun hyvältä ajatukselta. Koko 

tämän parin viikon jakson ajatus oli se, et nimenomaan mennään sinne ja 

yritetään jakaa tätä world teacher näkökulmaa, et opettajat yhdessä jakavat 

osaamistaan. Niin se oli parempi kuin se, et sinne kerättäs rahaa johonkin 

projektiin tai johonkin. Lähetettäs sinne vaikka jotakin tavaraa.” H1  

 

Taulukkoon 4 on koottu osallistumisen taustalla vaikuttavia motiiveja tämän tutkimuksen 

aineiston perusteella. Vapaaehtoisuuden motiivit on luvussa 2.2 jaettu individualistisiin, itseä 

hyödyttäviin motiiveihin, sekä altruistisiin, yhteistä hyvää sekä muita hyödyttäviin 

motiiveihin. Tämän lisäksi muut motiivit - kategoria kuvaa näiden luokittelujen ulkopuolella 

olevia aineistossa esiintyneitä osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto 

vapaaehtoisten osallistumisesta tukee aikaisemmin käsiteltyä tutkimusta vapaaehtoisten 

toiminnan motiivien yhdistymisestä ja sekoittumisesta (Grönlund, 2011, 853-854; Pessi & 
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Saari 2008; Lager ym., 2009, 10; Hakkarainen & Kontinen, 2008, 5-7; Kontinen 2008, 43). 

Snyderin & Omoton (2009, 11) mukaan vapaaehtoisia voi motivoida vapaaehtoistyöhön 

hyvin erilaiset syyt ja vapaaehtoisilla on toimintaan useita päällekkäisiä motiiveja. 

Vapaaehtoiset saattavat toimia sekä auttaakseen muita, esimerkiksi lievittääkseen 

köyhyyden tai kodittomuuden ongelmaa, että oman itsensä takia, esimerkiksi saadakseen 

ystäviä, uusia taitoja, tai vahvistamaan omia henkilökohtaisia arvojaan. Lähtijöiden 

motiivien tarkastelu tukee myös Kontisen (2008, 44) arviota siitä, että kehitysyhteistyöhön 

osallistuminen saa erilaisia merkityksiä elämäntilanteesta riippuen ja osallistuminen voi 

pohjautua pitkälliseen kiinnostukseen ja suunnitteluun, tai hyvinkin satunnaisiin syihin. 

Kontinen (2008, 44) jatkaa, että vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä valmistautumisen ja 

suunnittelun osalta vaatii aikaa, jolloin on luonnollista, että vapaaehtoistyö sijoittuu sellaisiin 

elämänvaiheisiin, jolloin se on mahdollista sovittaa yhteen palkkatyön ja kotitöiden kanssa. 

 

Taulukko 4. Osallistumisen motiiveja.   

Individualistiset motiivit Altruistiset motiivit Muut motiivit 

 Pitempiaikainen 

haave 

 Matkailukokemus 

 Vieraan kulttuurin 

kokeminen 

 Omien rajojen etsintä 

 Uusiin ihmisiin 

tutustuminen 

 Oman ammattitaidon 

vahvistuminen 

 Uusien näkökulmien 

saaminen omaan 

työhön 

 Halu auttaa, olla 

hyödyksi 

 Koulutustaustan ja 

ammattitaidon 

käyttäminen 

kehitysmaiden 

hyväksi 

 Osaamisen jakaminen 

materiaalisen avun 

sijaan 

 

 Suuremman ryhmän 

tuki 

 Luottamus järjestöön 

 Oma sopiva 

elämäntilanne  

 Jakson 

lyhytkestoisuus 

 

 

5.2 Vapaaehtoisuuden henkilökohtaiset vaikutukset 

Henkilökohtaisten ja ammatillisten vaikutusten osalta esiintyi aineistossa limittymistä, 

varmasti johtuen osaksi lähtijöiden kasvatus- ja opetusalan ammateista, joissa oman 

henkilön persoonan ja luonteen kautta toimiminen on olennaista. Toisaalta vapaaehtoisia 



37 

 

 

voitiin nähdä motiivien osalta kannustaneen vapaaehtoisuuteen juuri uusien näkökulmien 

saaminen omaan työhön ja oman ammattitaidon vahvistuminen. Tämän tutkimuksen 

aineiston perusteella henkilökohtaiset vaikutukset ovat pitkälti seurausta uuden kulttuurin, 

maan ja toimintaympäristön kohtaamisesta, sekä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta 

kenialaisten, sekä hollantilaisten opettajien kanssa.  Opetuksen kehittämisen elementti 

Kenian vapaaehtoisjakson puitteissa antoi vapaaehtoisille mahdollisuuksia ymmärtää 

paremmin paikallista yhteiskuntaa ja opetussektorin toimintaa, sekä samaistua paikallisten 

ihmisten elämään. Samalla kohdattiin haasteita ja koettiin riittämättömyyden tunteita 

auttamisen ja vaikuttamisen suhteen. Vapaaehtoisjakso näyttäytyi opetuksen kehittämisen ja 

kehityshankkeen näkemisen lisäksi sisäisenä matkana omien arvojen ja näkemysten 

pohdintaan, ja sen koettiin antaneen vapaaehtoisille positiivista henkistä pääomaa. Pelkosen 

(2005, 70) mukaan perusteellisempaa ja syvällisempää oppimista vieraasta maasta ja 

kulttuurista tapahtuu vasta, kun alamme huomata ja ymmärtää pinnallista tasoa syvemmin 

taustalla olevia arvoja, normeja, uskomuksia, asenteita ja kommunikaation tapoja. 

5.2.1 Arvojen vahvistumista ja henkistä pääomaa 

Aikaisemmin luvussa 3 käsittelin vapaaehtoisturismin vaikutuksia yksilötasolla. Erityisesti 

Deverouxin (2008, 358) sekä Raymond ja Hallin (2008, 538) mukaan vaikutukset 

vapaaehtoisturismin piirissä voivat olla positiivisia, mikäli kokemus lisää vapaaehtoisessa 

tietoisuutta kehitysmaista, ymmärrystä globaaleista ongelmista ja vaikuttaa globaalin 

välittämisen arvojen kehittymiseen. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella 

vapaaehtoisjakson koettiin vahvistaneen monia lähtijöiden jo olemassa olevia arvoja, sen 

sijaan, että olisi suoranaisesti perustavalla tavalla muuttanut vapaaehtoisten arvomaailmaa. 

Vapaaehtoiset kuvasivat arvoihin liittyviä muutoksia termeillä syveneminen, vahvistuminen, 

ja korostuminen. Erityisesti jakson koettiin vahvistaneen yhteiskunnan heikoimpien ja lasten 

oikeuksien puolustamisen näkökulmaa.   

 

” -- niinkun semmonen heikomman puolella oleminen, sen tapainen, niin se on 

ollut aina mun ammatillinen ja myös niinkun henkilökohtanen näkemys --  

nähdä se et jollain muulla menee huonommin ja pyrkii sitten auttaan niitä. Mä 

en kutsuis sitä muutokseks ollenkaan. Se on ehkä syveneminen, tai 

konkretisoituminen. En mä koe että arvot ois erityisesti muuttunut. Kokemuksia 

sain.” H1 
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”…mä koen että mun arvot on ollu aika lailla sen suuntaset kun ne oli ennen 

ja on sen jälkeen, ehkä ne on niit tiettyjä omii arvoja vaan vähän vahvistanu. 

Mun mielestä lapsi on elämän keskiössä ja lapseen kohdistuvat vääryydet 

lähellä ja kaukana on se missio. Niitä pitää vähentää ja poistaa kaikin 

mahdollisin keinoin, ja aikuiset on velvollisia tekemään lapsen elämästä 

parempaa. Ja niitä arvoja se esimerkiksi vahvisti -- En mä voi sanoo et mä 

oisin tunnistanu jotain tiettyä (muutosta kasvatusfilosofiassa), mut sellanen 

ehkä joka oli ennenkin ollu mut joka korostui vielä, niin se että lapsella pitää 

olla turvallinen tunne koulussa jotta se voi oppia. ” H3 

 

Osa kuitenkin tunnisti suoranaista muutosta arvomaailmassaan ja muutoksen koettiin olevan 

luonteeltaan positiivista vaikutusta ennen kaikkea kenialaisten ihmisten ja kulttuurin 

kohtaamisesta ja vieraanvaraisuudesta. Suurelle osalle lähtijöistä kokemus kehitysmaista oli 

ensimmäinen ja kokemuksella nähtiin olevan myönteisiä vaikutuksia myös omaan 

toimintaan Suomeen palaamisen jälkeen. Mieleen jääneitä positiivisia asioita, kuten 

erilaisuuden ja toisen ihmisen kohtaamista, sekä ystävällisyyttä ja kiitollisuutta omista 

lähtökohdista haluttiin tuoda jaksolta mukana myös omaan lähipiiriin.  

 

”Esimerkiks nyt vaikka semmonen kun kehitysmaa, kun se että millä tavalla 

ajattelee siitä, niin se on muuttunu. Ja myöskin niinku sillä tavalla, että kyllä 

se on muuttanu mun käytöstäni ihan perustavalla tavalla. Et mä olen tullut 

tavallaan tietoisemmaksi semmosista niinku omista sisäisistä asioista, jotka on 

semmosia mihin mä haluan jatkossa huomiota. On esimerkiks toisen ihmisen 

kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen, ja se että mä haluan niinku omassa 

lähipiirissä ja täällä työelämässäkin, ja oikeestaan joka puolella, niin tuoda 

sitä mikä oli kenialaisissa opettajissa ja kaikissa niissä, niin on se sellanen ilo 

ja valoisuus kuitenkin siitä kaikesta köyhyydestä huolimatta. Ja se ihmisen 

kohtaaminen, sitä mä haluan tuoda niinku omaan lähipiiriini.” H4   

 

Vapaaehtoisjakso on ollut aineiston perusteella selkeä uuden oppimisen kokemus 

vapaaehtoisille, ja oppimiskokemuksen roolia on painotettu myös lähettävän organisaation 

toimesta. Lähtijöiden vastaukset sisältävät ajatuksen vapaaehtoisjaksosta omaa ajattelua 

avartavana kokemuksena ja oman ymmärryksen kehittäjänä. Jakson koettiin antaneen 
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lähtijöille henkistä pääomaa ja positiivisen elämyksen.   

 

”Henkilökohtaisella tasolla koen saaneeni tosi paljon, henkisesti mä koen 

saaneeni erittäin hyvän kokemuksen, niinkun ryhmän jäsenenä olemisesta, 

erityisesti tässä suomalaisryhmässä. Mä koen saaneeni erittäin hienon 

kokemuksen kohdata näitä kenialaisia, ihan fantastisia opettajia. Ja se, että 

mä oon nähnyt koululuokkia työssä, innostuneita oppilaita. Se on antanut 

mulle kyllä ihan valtavan positiivisen elämyksen. Henkilökohtasesti koen 

tämän olleen erittäin antoisa ja hieno kokemus. Ja kokemus myöskin siitä, että 

se rajojen vastaantulo jota mä pelkäsin, niin ei sitä semmosena tapahtunu ja 

se oli ihan mahtavaa”  H1 

 

”Keniassa kokemani saa mieleni hiljaiseksi. Tuntuu, että kaikki turha on 

karissut pois. Elämän yksinkertaisuus ja kauneus hiljentää. Toivon, että 

minullakin olisi jatkossa aikaa kuten kenialaisille kiireen sijasta. Samoin 

kenialaisten ystävällisyys ja kiinnostus uuden tuttavuuden kohtaamisessa oli 

jotain ainutlaatuista.” Blogit 2014 

 

”Oikeastaan mun täytyy sanoo et en mä osaa oikeen ajatella, mitä oisin voinu 

tavallaan odottaa enempää. Tai tavotteita. No se mikä niinku täyttyi oikein 

runsain määrin, et kun meille oli painotettu sitä, että se on meille 

oppimiskokemus. Et se täytty, kyllä niinku niin valtaisasti, että mä en olis 

varmaan etukäteen osannu ajatella sitä, että kaiken kaikkiaan mä koen että tää 

vapaaehtoisjakso muutti niinku hyvällä tavalla mua ja mun oikeestaan kaikkea 

sitä millä tavalla mä katson maailmaa ja tätä työtä mitä mä teen täällä.” H4 

5.2.2 Riittämättömyyden kokemukset 

Yhtenä yhteisenä arvona voidaan lähtijöillä nähdä olevan halu auttaa ja saada aikaan 

muutosta. Muutoksen aikaansaamiseksi kahden viikon jakso koettiin lyhyenä, ja yllättävänä 

koettiin auttamisen haasteellisuus. Erityisesti haasteeksi koettiin se, että lyhyessä ajassa on 

vaikea paneutua kulttuuriin ja sen eri tasoihin niin syvällisesti, että paikallisten ongelmien 

rakenne olisi hahmotettavissa ja niihin voisi ulkoa tulevana kehittää järjellisiä ratkaisuja 

monimutkaisiin ja monitasoisiin ongelmiin. Vapaaehtoisjakso lisäsi osallistujien 
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henkilökohtaista ymmärrystä paikallisista haasteista, mutta samalla koettiin 

riittämättömyyden tunteita oman auttamisen ja vaikuttamisen suhteen.   

  

”--  kenialaiset heitti meille ongelmia. Ja sitten me yhdes yritettiin niitä 

ratkaista ja se, että ei me pystytä sinne, niitä ongelmia ratkomaan, kun meillä 

on maailma niin erilainen. Kyl se täytyy lähtee sillä tavalla, et kyl ne ratkasut 

tuli sieltä. Odotukset oli ehkä tietyssä mielessä suuremmat, ajatteli että pystyis 

ehkä enemmän antamaan kun mitä sitten ehkä todellisuudessa pysty antamaan. 

-- Toki me voidaan viedä niinkun ideoita ja olla siin hetkessä tukena ja tehdä 

yhdessä ja innostaa, ja sellasta et myöskin niinku se, että siellä opettajille tulee 

sellanen tunne, että me tehdään arvokasta ja hyvää työtä”  H4  

 

”Kaiken positiivisen yhdessä tekemisen keskellä mieleen nousee väistämättä 

kysymys siitä, olemmeko me oikeita ihmisiä neuvomaan kollegoitamme täällä. 

Emme lyhyessä ajassa ehdi millään omaksua heidän koulutuskulttuuriaan”. 

Blogit  2015  

 

Koulutuksen tukemista ja oppimista ei myöskään voinut käsitellä irrallisena asiana 

paikallisten opettajien ja oppilaiden elämässä. Vastauksista välittyi ajatus kokonaiskuvan ja 

yhteiskunnan ongelmien, kuten köyhyyden ja paikallisen yhteiskunnallisen rakenteen 

ymmärtämisen tärkeydestä. Toisaalta jakso vaikutti vapaaehtoisten ymmärryksen 

kehittymiseen ja tiedon lisääntymiseen paikallisesta kulttuurista, yhteiskunnasta, ja 

opetussektorin haasteista.  Myös vapaaehtoisten oman position ymmärtäminen 

suomalaisina, eurooppalaisina ja länsimaalaisina Keniassa oli aineiston perusteella 

vapaaehtoisista tärkeää.  

 

“--  me tullaan Euroopasta ja yritetään tehdä tätä toiminnallista oppimista ja 

niillä lapsilla on tyhjät vatsat ja opettaja on nälissään. Oikeesti tosi 

uskomatonta. Se on niiden ihmisten ohittamista. Se ei mee mun jakeluun. Me 

ei ymmärretä että ne perusasiat puuttuu että ihmiset voi oppia. Ja tää on se 

juttu että pitää jutella ihmisten kanssa että ymmärtää sitä tilannetta. Täytyy 

olla ohjelma, joka huomioi kaikki puolet niiden oppilaiden elämässä. Me ei 

voida vaan poimia yhtä asiaa. Että nyt ymmärretään, että opetus toimii hyvin 

ykspuolisella tavalla ja että meidän pitää nyt toteuttaa tätä toiminnallista 
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oppimista -- Tää oli yksi keskeisistä seikoista, keskeinen kokemus tältä 

matkalta, että on niin suuri haaste todella auttaa. H2  

5.3 Vapaaehtoisuuden ammatilliset vaikutukset 

OIR-verkoston vapaaehtoisuudelle on ominaista globaalikasvatuksen ulottuvuus, jota 

vapaaehtoiset toteuttavat ulkomaanjaksolta palattuaan omissa työympäristöissään (Opettajat 

ilman rajoja, 2016a). Ammatilliset vaikutukset liittyivät aineiston perusteella vapaaehtoisten 

kokemuksissa globaalin perspektiivin saamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen, omien 

työyhteisöjen osallistamiseen, interkulttuurisen kompetenssin kehittymiseen sekä 

henkilökohtaisen tunnesiteen luomiseen Keniaan.  

5.3.1 Kansainvälistä vertailukohtaa 

Kokemus vapaaehtoisuudesta nähtiin matkana omaan opettajuuteen ja ammatin tarkasteluun 

globaalista näkökulmasta. Kokemus nähtiin vahvistavan paikallisen ja globaalin välistä 

yhteyttä ja vertailukohdan saaminen vieraasta koulukulttuurista oli tärkeää. Aineistosta kävi 

ilmi opettajan ammatin koettu eettisyys paikasta ja kulttuurista huolimatta. Toisaalta 

koulukulttuurien ero suomalaisen ja kenialaisen järjestelmän välillä nähtiin esimerkiksi 

työtavoissa: suomalaisille luontaista oli kriittisen ajattelun ja ajattelun taitojen kehittäminen, 

kun taas kenialaisessa koulukulttuurille oli tavanomaisempaa asioiden toistamisen kautta 

tapahtuva oppiminen ja opettajakeskeisyys opetuksessa. Heinon ja Houtsosen (2011, 106) 

mukaan globaalikasvatuksessa keskeistä on muodostaa yhteys paikallisen ja globaalisen 

ulottuvuuden välille, ja siihen olennaisena kuuluu oman identiteetin tiedostaminen ja sen 

vaikutukset muulle maailmalle. Räsäsen (2009, 32-33) mukaan globaali ja kulttuurien 

välinen riippuvuus toisistaan koskettaa jo jokaista elämän aluetta ja koulut vielä erityisessä 

roolissa valmistettaessa nuoria tähän tulevaisuuteen. Opettajilta tämä vaatii Räsäsen mukaan 

perspektiivin ja asenteiden tarkistamista, koska heidän odotetaan välittävän oppilaille 

kompetenssia nykyiseen ja tulevaan. Räsänen (2009, 38) jatkaakin, että globaaliin 

tietoisuuteen kasvattaminen ei ole tekniikka, tai tietynlaisia tapoja, vaan asennoituminen ja 

filosofia, joka vaikuttaa kaikkiin kasvatuksen ja koulun osa-alueisiin. Tämä vaatii opettajalta 

ymmärryksen, asenteiden ja arvojen harjaannuttamista.  

 

”..Omien mielipiteiden ja kasvatusnäkemysten arviointi yhdessä 
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hollantilaisten ja kenialaisten opettajien kanssa antaa vapaaehtoisille 

mahdollisuuden peilata omia käsityksiään työstä ja sen arjesta. Kokemukset 

toisesta kulttuurista voivat toimia vertailukohtana omalle työlle Suomessa, ja 

syventää ymmärrystä oman työn tärkeydestä. Samalla se antaa vapaaehtoisille 

arvokasta kokemusta siitä, millaisia haasteita ja onnistumisia opettajat ja 

kasvattajat muualla maailmalla kohtaavat. Tämä saattaa asettaa myös oman 

työn jonkinlaiseen globaaliin perspektiiviin.” Blogit 2015  

 

”Se motivoi nähdä, kuinka kuitenkin samankaltaisia arvoja, semmosia niinkun 

hyvän opettajuuden arvoja oli siellä Keniassa.” H4 

 

”Opettajuus on aina eettinen ammatti. Kun toimitaan opetuksen 

kehittämistyössä kehittyvässä maassa, joka on itselle uusi ympäristö, tämä 

korostuu entisestään.” Blogit 2015  

 

Tärkeänä oppimisen välineenä oli peilata suomalaisten opettajien työtä kenialaisessa 

ympäristössä, mutta myös toisin päin. Mitä kenialainen opettaja ajattelisi suomalaisista 

kouluista? Roolien sekoittaminen ja toisen asemaan asettuminen konkretisoitui 

vapaaehtoisille. Kulttuurisesti sensitiiviselle opettajalle ja kasvattajalle tärkeää on 

erilaisuuden kohtaaminen. Suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisuuden kuuleminen ja 

asettuminen vieraasta kulttuurista tulleen oppijan rooliin on olennaista. Vieras toimii peilinä 

tutulle ja turvalliselle. Samalla tulemme tietoisiksi omista sisäänrakennetuista 

ennakkoluuloista ja omista tavoistamme toimia. (Räsänen, 2009, 36-37.) 

 

”Millaisena mahtaisin kokea opetustyöni Suomessa, jos olosuhteeni olisivat 

päivästä toiseen samanlaiset kuin kenialaisilla kollegoilla? Käytössäni olisi 

pieni, hämärä luokkahuone, jossa on pölyinen maalattia, avoimet ikkunat, ei 

ovea, ja seinät eivät yllä kattoon asti, niin että viereisen luokan opettajan ja 

lasten ääni kuuluu omaan luokkaan selvästi. Likimain ainoa opetusväline on 

liitutaulu, joka on niin loppuun käytetty, että siitä hädin tuskin näkee. Oppilaita 

luokassa on 40- 50, ja he pyrkivät tulemaan kouluun, mikäli heillä ei ole 

ylitsepääsemättömiä ongelmia, kuten lapsenhoitovelvollisuuksia, peltotöitä tai 

sairautta kotona.” blogit 2015 
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5.3.2 Kokemus Keniasta globaalikasvatuksen voimavarana 

Lähtemistä vapaaehtoisjaksolle ei nähty pelkästään lähtijöiden omina projekteina, vaan sen 

kautta pyrittiin osallistamaan myös omia työ- ja kouluyhteisöjä. Osalle vapaaehtoisista jakso 

oli myös omaa työyhteisöä osallistavaa toimintaa jo alusta asti. Osalle jaksosta tuli tätä 

Suomeen paluun jälkeen.  

 

”…tuntui tärkeältä saada projekti näkyviin myös omassa koulussamme ja 

luoda pohjaa globaalikasvatukselle. Niinpä aloimme pitää blogia koulumme 

nettisivuilla ja kertoa omille oppilaille mihin olemme lähdössä.” blogit 2015 

 

”Lähtevän opettajan kautta myös muu yhteisö lähtee tavallaan matkalle pois 

tutusta ympäristöstä, ja kun oppimiseen yhdistetään omakohtaiset kokemukset 

ja aistit, ja sitä käsitellään opetettavien asioiden yhteydessä, tulee kokemus 

lähemmäs sekä opettajia, että oppilaita. Saattaa levitä into paitsi mennä ja 

kokea, myös välittää ja auttaa.” blogit 2015  

 

Aineistossa lähtijöiden kokemukset Keniasta ja vapaaehtoisuudesta nähtiin 

globaalikasvatuksen välineenä ja jakso tunnistettiin myös omassa työssä hyödynnettäväksi 

voimavaraksi. Kokemuksen kautta myös muiden ihmisten koettiin saavan tarttumapintaa 

kehityskysymyksiin ja globaaleihin teemoihin. Lähtijät näkivät toimivansa omissa 

työyhteisöissään globaalikasvatuksen välineinä ja ikkunoina toisenlaiseen maailmaan. 

Vapaaehtoisten muodostama henkilökohtainen tunneside Keniaan nähtiin tärkeänä, ja 

tunnetason kokemukset, affektiivisen tason oppiminen esiintyi keskeisenä kokemusten 

jakamisessa muille. Kokemukseen globaalikasvatuksen välineenä olemisesta liittyi myös 

esimerkiksi yleisten mielikuvien ja stereotypioiden purkamisesta kehitysmaista.  

 

”Joo, musta se antaa lapsille kosketuspintaa, et opella on joku oma. Et kun 

puhutaan sitten maantiedosta tai biologiassa Afrikan kasvillisuudesta, 

eläimistä, uskonnoista, kielistä. Puhutaan globaalikasvatuksesta, lapsen 

oikeuksista, ilmastonmuutoksesta, ihan mistä vaan. Se, että opettajalla on, tai 

sä voit kertoo jonkun pienen anekdootin jostain kun olin, niin se tuo sitä asiaa 

taas huomattavasti lähemmäs. Tai sä voit näyttää jonkun kuvan, minkä sä oot 

ite ottanu, mutta jossa sä jopa oot mukana. Koska kyllähän niinkun monet 
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länsimaalaiset ajattelee et hei Afrikka on Afrikka. Sehän on ihan valtava, siel 

on yli 50 valtiota, jne, ei se oo mikään yks yhtenäinen kokonaisuus.” H3  

 

”Uutisissa kuulee vaan siitä miten köyhä Afrikka on ja sellasta. Et Afrikka on 

myös muuta ja kun sä alat rakastaa jotakin, niin sä et salaa etkä sä työnnä sitä 

pois. -- Ja kun sä tuut sen koskettamaks. Ja jos sä viet sen mukanasi kotiin ja 

sulla on ’tunneside’ Afrikkaan, jos sä oot kosketuksissa sen positiivisen puolen 

kanssa. Sillon sä annat myös sitä sun koululle ja luokalle. Niitä positiivisia 

kokemuksia, musta se on hyvä juttu.” H2 

 

” Ja se mikä on ollu siinä (globaalikasvatuksessa) hienoo, oli ensinnäkin se, 

että mulla on ollu sellanen kokemus, että mä olen ikään kuin väline jollekin 

suuremmalle. Ja se että se oli tosi tosi hienoo saada kertoo niistä tunteista, 

mitä tunteita ne tilanteet siellä, ja sit ku näytti näitä kuvia siellä, lapsia, 

niinkun mitä tääl on ja näistä koulu-oloista. --. Oppilaat täällä saa sellasen 

kosketuspinnan sun kokemuksen kautta.” H4  

5.3.3 Erilaisuuden kohtaaminen  

Osaa lähtijöistä motivoi halu tutustua olosuhteisiin ja elinoloihin, joista monet Suomessakin 

olevat maahanmuuttajat tulevat. Jakson nähtiin avartavan henkilökohtaisia käsityksiä ja jopa 

luovan siltoja kohtaamiseen Suomessa olevien maahanmuuttajien kanssa.  Kaikkosen (1999, 

26-27) mukaan opettajan monikulttuurisen identiteetin kehittyminen on edellytys toisten 

kulttuurien ja niiden erilaisuuden ymmärtämiselle. Opettajan tulisi tarkastella itsestään 

selvinä pidettyjä totuuksia ja tällöin opettajat tiedostaisivat niitä automaatioita, joilla 

suomalaisessa kulttuureissa reagoidaan vuorovaikutukseen. Tämän avulla opettajan on 

mahdollista ymmärtää toisen kulttuurin vastaavia automaatioita ja ymmärtää esimerkiksi 

maahanmuuttajaoppilaan käyttäytymistä. (Talib, 2005, 40.) 

 

” mulle oli jotenkin tosi tärkeetä itselleni nähdä jotakin siitä, et mistä he 

(maahanmuuttajaopiskelijat Suomessa) tulee ja tää oli myöskin sellanen  -- Ja 

on aika jännä se, et kun mä nyt oon kertonu muutamille mun opiskelijoille siitä 

et mä kävin Keniassa, olin 2 viikkoa, niin monet ottaa sen hirveen 

innostuneesti, et hienoa, sä oot ollu siellä, sä ymmärrät. Eli se on ollu heille 
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tärkee tieto et mä olen käyny Afrikassa joskus. Yllättävän tärkee -- 

Ammatillisesti ymmärrystä tänne muualta muuttaneiden lähtökohdista 

erityisesti lisäs .” H1 

 

Oma kokemus nähtiin henkilökohtaisesti vaikuttavan erilaisuuden, toiseuden ja toisen 

ihmisen kohtaamiseen Suomessa. Globaalikasvatus nähtiin tapana hahmottaa ja ymmärtää 

maailmaa, sen sijaan että se tarkoittaisi suuria kansainvälisiä hankkeita. Opettajan nähtiin 

olevan globaalikasvatuksessa olennaisessa asemassa omine arvoineen, ajatuksineen ja 

katsantokantoineen. Interkulttuurisen kompetenssin perusta on Mattilan ja Hartikaisen 

(2011, 86) mukaan juuri asenteissa, arvoissa, herkkyydessä sekä valmiudessa oppia avointa 

toisen kohtaamista ja oppia yhteisöllisesti. Suurimmat haasteet kulttuurienvälisen dialogin 

ja toiminnan tiellä ovat sidoksissa arvoihin. Syvällisen muutoksen mahdollistaa yksilöiden 

arvokasvatus ja itsereflektioon perustuva yhteinen toiminta. Irrallinen kompetenssitieto ja 

teorioiden oppiminen ei ole olennaista, vaan sen sijaan kokemus luottamuksen syntymisestä, 

sekä yhteisistä päämääristä ja toiminnasta. (Mattila & Hartikainen, 2011, 86.) 

 

”Varmaan se, no ensinnäkin se, että maailma koko ajan tuntuu et se tietyllä 

tavalla pienenee. Mut sitten, pienistä puroista syntyy meri, ja se että mun 

mielestä globaalikasvatus lähtee täältä, ja periaattees se lähtee jo ihan siitä, 

että miten me kohdataan toinen toisemme ihmisenä. Et varmaan se on niinkun 

sellanen, et sitä, ehkä se niinkun se katsantokanta on muuttunu. Et aikasemmin 

ajatteli et se on jotain että tonne isosti, maailmalle näin. Ja nyt se onkin niinku 

et se on niinku tässä, ja tästä lähdetään rakentamaan niitä verkostoja ja myös 

niitä työskentelytapoja. Elikkä se, että millä tavalla me, työyhteisönä 

kohdataan niinkun toinen toisemme, ja sit tietysti ne lapset, et miten. Et siit 

niinku se lähtee. Ja me myös me aikuiset, et mehän ollaan niinkun malleja niille 

lapsille. Ja se, et lapsilla ei vielä oo vielä niitä ennakkoluuloja ja ennakko-

asenteita. Et meil on mahdollisuus. Ja se myöskin tämmönen näin, et meiän on 

helppo sanoa niinku näin, että, ja ikään kuin ajatella semmosella tietosella 

tasolla et mulla ei oo ennakkoluuloja ja mä olen suvaitsevainen ja mä 

suhtaudun, mut todellisuudessa voi itseltään pimittää sen, että mul on 

kuitenkin siellä, ne on niinku tunnetasolla ne, et miten kohtaa sen.” H4 

 

Tärkeänä kokemuksena nähtiin myös vapaaehtoisten kokemus erilaisena olemisesta 
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vieraassa kulttuurissa. Ulkopuolisena oleminen tavoiltaan täysin erilaisessa ympäristössä 

nähtiin antavan eväitä kohdata myöhemmin myös muualta tulevia Suomessa asuvia 

ihmisiä. 

 

”Ja sit se, että just tuolla, et miten ne lapset siellä, me oltiin siellä 

metsäsavannilla siellä yhdessä koulussa, niin miten ne pelkäs meitä, valkosia, 

ja sitten kun ne vähän rohkaistu ja ne tuli niinku kokeilemaan näin meiän ihoja, 

ja ne katto näit meiän verisuonia täältä ja tunnusteli, et samanlainen iho ja 

nahka. Niin se kokemuksena, et kun kokee itse olevansa erilainen, et se 

maailma oli kaiken kaikkiaan niinku positiivi-negatiivi. Se tunne, mikä tuli 

myös sisäisesti, et ikään kuin asiat kääntykin päälaelleen. Mut sitä on tosi 

vaikee tavallaan selittää. Et se malli (miten kohtaa ulkomaalaisia täällä) tuli 

sieltä sitä kautta, että miten mut otettiin vastaan. Ja sitten se, että se mun 

oppiminen tapahtu siinä kun mä mietin miten täällä tehtäis..” H4 

5.4 Transformatiivisen oppimisen prosessi vapaaehtoiskokemuksissa 

Kaiken kaikkiaan vastauksista välittyy kuva vapaaehtoiskokemusta kriittisesti ja 

tavoitteellisesti arvioivista korkeasti koulutetuista vapaaehtoisista. Transformatiivista 

oppimista ajatellen selkeätä hämmennysongelmaa tai reflektioon johtavaa yksittäistä 

katalyyttiä, esimerkiksi kulttuurishokkia (Cooglan ja Gooch, 2011, 720; Pelkonen, 2005a, 

80) ei voida aineiston perusteella kahden viikon jaksolta havaita tai kuvata. Usealla lähtijällä 

vapaaehtoisuuteen on liittynyt pitkään taustalla ollut ajatus tai toive vapaaehtoisuudesta tai 

vastaavalle jaksolle osallistumisesta. Lähtemiseen ovat sekoittuneet altruistiset motiivit ja 

omat henkilökohtaiset tavoitteet, sekä muut motiivit, kuten jakson lyhytkestoisuuden 

sovitettavuus omaan elämäntilanteeseen. Transformatiivista oppimista ajatellen kokemus ei 

rajoitu pelkästään kahden viikon Kenian matkaan, vaan siihen liittyy jaksolle 

valmistautumista, sekä jakson jälkeistä kokemuksen purkamista OIR-verkoston piirissä, 

sekä myöhempi globaaliskasvatuksen agenda. Taylor (2000, 299) esittää, että 

hämmennysongelman kokeminen ei välttämättä tarvitse olla yllättävä, kriittinen tai elämää 

mullistava yksittäinen tapahtuma, vaan sen sijaan hämmennysongelma saattaa olla 

hienovaraisempi ja perusteellisempi kokemus tai ajanjakso, joka antaa mahdollisuuden 

omien merkitysperspektiivien tutkiskeluun. Myös Cranton (1994, 72; Coghlan & Gooch, 

2011) ehdottaa, että transformatiivinen oppiminen voidaan kokea ajanjaksona, jota seuraa 
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ajattelun uudistumisen kokemus. Tämä tutkimus tukee edellä mainittuja huomiota siitä, että 

hämmennysongelmana voidaan nähdä ajanjaksona, joka rohkaisee omien 

merkitysperspektiivien arviointiin ja pohdintaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut 

tarkalleen määritellä, minkälaisia konkreettisia muutoksia vapaaehtoisten ajattelussa on 

tapahtunut, vaan sen sijaan on pyritty kuvaamaan, millä tavoin transformatiivinen prosessi 

ilmeni vapaaehtoisten kokemuksissa.  

 

Lyhytkestoisen vapaaehtoisjakson Keniassa voidaan nähdä tarjonneen vapaaehtoisille 

edellytyksiä omien merkitysperspektiivien pohdintaan, sekä mahdollisuuksia reflektiolle ja 

perspektiivien tarkastelulle. Jakso on mahdollistanut oman työn näkemisen globaalista 

perspektiivistä, mutta tuottanut myös riittämättömyyden kokemuksia auttamisen suhteen. 

Reflektio omia lähtökohtia kohtaan vaikutti vapaaehtoisten kokemuksissa olevan keskeistä 

jo jakson etukäteiskoulutuksessa, jossa lähtijät käsittelivät esimerkiksi kenialaisen 

kulttuuriin piirteitä, kulttuurisia stereotypioita, sekä omia henkilökohtaisia lähtökohtia 

vapaaehtoisjaksolle lähtemiseen. Reflektio ennen jakson alkua oli tärkeää myös 

kulttuurisesti sensitiiviselle toiminnalle jakson aikana.   

 

”Kulttuurienvälinen vuorovaikutus oli myös yksi koulutuksen jälkimmäisen 

päivän puhuttelevista aiheista. Pohdimme, mitä tilanteen tulkinnan filttereitä 

itse kullakin meistä on havainnoidessamme jotakin tilannetta, niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin. Miten monin tavoin esimerkiksi ikä, sukupuoli, 

koulutuksemme, aiemmat elämänkokemuksemme ja kasvatuksemme 

tulkintoihimme vaikuttavat. -- Keskustelimme millainen olisi stereotyyppinen 

suomalainen, hollantilainen ja kenialainen ja miten kaikista näistä maista 

löytyy myös erilaisia alue-/heimokulttuureja – ja tietenkin yksilöt ovat yksilöitä 

eivätkä stereotypiat kuvaa kunnollisesti yksittäisiä ihmisiä...” Blogit 2015 

 

Mahdollisuuksia reflektioon tarjosivat aineiston perusteella myös ennen jaksoa tehdyt 

kirjalliset valmistautumistehtävät, muiden lähtijöiden kanssa käydyt keskustelut, 

päiväkirjamerkinnät verkoston nettisivuille, sekä oma henkilökohtainen valmistautuminen 

jaksolle, joka useilla lähtijöillä tarkoitti perehtymistä lukemalla, tai muuten tietoa 

hankkimalla, esimerkiksi haastattelemalla omaa lähipiiriä, jolla oli kokemusta 

kehitysmaista, tai jopa Keniasta.  
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”Mä valmistauduin itse hyvinkin huolellisesti ja perinpohjaisesti sillä tavalla, 

et mä pyrin tapaamaan kaikkia näitä ystäviäni jotka on olleet aikaisemmin 

Keniassa. -- koin että mä itse valmistauduin todella paljon ja koin että se oli 

yks todella tärkeä asia tässä koko prosessissa. Että oma mieli pääsi tähän 

hommaan mukaan.” H1 

 

Diskurssin rooli on keskeinen transformatiivisessa oppimisessa ja merkitysperspektiivien 

uudelleen arvioinnissa. Jakson aikana vapaaehtoisille tarjoutui mahdollisuuksia kokemusten 

jakamiseen ja läpikäymiseen, sekä muiden kokemuksiin samaistumiseen.  

 

”Kyl me jaettiin (tuntemuksia) sillä tavalla, et meil oli sitten sellasia et me 

kokoonnuttiin yhdessä sit niitä käymään läpi Suomen kielellä.”  H4 

 

”Työskentelimme yhdessä pienissä ryhmissä, joissa oli sekä suomalaisia, 

hollantilaisia, että kenialaisia. Me suomalaiset erosimme mielipiteiltämme 

muusta joukosta, kun pohdittiin kasvatukseen liittyviä väittämiä. Oli todella 

mielenkiintoista kuulla eri kansallisuuksien perusteluja mielipiteilleen. 

Ymmärrys toisiamme kohtaan kasvoi.” Blogit 2014 

 

”Päivien aikana kertyy paljon pohdittavaa ja työstettävää. Osa istahtaa 

keskustelemaan asioista suomalais- ja hollantilaiskollegoiden kanssa, toiset 

valitsevat omissa oloissaan reflektoinnin.” Blogit 2015 

 

Aineiston perusteella kokemus on ollut vapaaehtoisille ajattelua avartava ja positiivista 

henkistä pääomaa tuova jakso. Jakson vaikutuksia lähtijöiden arvoihin voidaan kuvata 

syvenemisenä ja vahvistumisena. Erottuvana vahvistuneena arvona voitiin aineistossa nähdä 

erityisesti heikompien ja lasten aseman puolustamisen paikallisesti ja globaalisti. Aineiston 

perusteella voidaan sanoa, että vapaaehtoisjaksoon liittyi keskeisenä tunnetason 

kokemukset, jotka liittyivät usein samaistumiseen paikallisten ihmisten kokemuksiin ja 

elämäntilanteisiin, sekä tunnesiteen rakentamista Keniaan. Roolien sekoittaminen oli 

vapaaehtoisten kokemuksissa tapa käsitellä kokemusta: Mitä toinen ajattelisi minun 

asemassani? Minun ammatissani? Millaisena minä kokisin hänen työnsä? Tärkeänä 

kokemuksena nähtiin myös vapaaehtoisten kokemus erilaisena olemisesta vieraassa 

kulttuurissa. Ulkopuolisena oleminen tavoiltaan täysin erilaisessa ympäristössä nähtiin 
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kokemuksena antavan eväitä kohdata myöhemmin myös muualta tulevia Suomessa asuvia 

ihmisiä, jotka mahdollisesti kokevat samanlaista vierautta ympäristöönsä. Aiemmin luvussa 

2 nostin esiin Taylorin (2000, 291, 303) huomion, jonka mukaan transformatiiviseen 

oppimisen liittyy oppimisen affektiivinen puoli, tunteiden kokeminen, tunnistaminen, sekä 

empatiakyvyn kehittäminen toisia näkökulmia kohtaan.  

 

”Ja kyllä sitten niistä kenialaisista opettajista tuli motivaatio, koska se niitten 

ihmisten kohtaaminen, se oli vielä ehkä lämpimämpää, vaikuttavampaa, kun 

mitä oli osannu ajatella. Jotenki tuli niin lähelle, oli niin avoimia, lämpimiä, 

ja sitten kun pääsi keskustelemaan ihmisten kanssa kahdestaan, niin miten sen 

nyt sanois, se nyt ainakin motivoi. Se jäi mieleen kaikkein eniten.”  H1 

 

”Katsekontakti, kättely, ja kaikin puolin se iloisuus ja avoimuus ja muutenkin 

Keniassa jos sä menet minne vaan, vaikka Nairobissa. Ja niillä on niinku se, 

hetki kohdata. Se aika löytyy. Ja sitten mä ajattelin, että jos meille suomeen 

tulis tää nainen, miten me suomalaiset otettais hänet vastaan. Ja se tunne mikä 

mulle tuli suomalaisena, oli häpeä.”  H4 

 

Merkitysperspektiivien käsitteen ymmärtäminen on haastavaa ja merkitysperspektiivien 

muutos hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen prosessi ja täten hyvin vaikea kuvailtava. 

Merkitysperspektiivien muutos keskittyy myös paljolti yksilön rationaaliseen ajatteluun. 

(Taylor, 2000, 297298.)  Taylor (2000, 298) myös esittää, että kriittisen reflektion kohdis-

taminen henkilön omiin merkitysperspektiiveihin sekoittuu tosiasiassa muiden henkilöiden 

merkitysperspektiivien arvioinnin kanssa, johtuen transformatiivisen oppimisen diskurssi-

luonteesta. Dirkxin (1998, 11) mukaan transformatiivisella oppimisella ei ole selkeää alku 

tai loppua, vaan edustaa muutoksen potentiaalia, joka on läsnä jokaisen oppijan kohdalla. 

Dirkxin mukaan transformatiivinen oppiminen on enemmänkin olemisen tapa, kuin muuttu-

misen prosessi. Daloz (2000, 104) esittääkin, että vaikka kapasiteetti merkitysperspektiivien 

muutokselle on olemassa, transformatiivinen oppiminen ei ole suinkaan väistämätöntä, vaan 

riippuu myös ympäristön ja kulttuurin vaikutuksista yksilön elämässä. Kokemus Kenian va-

paaehtoisuudesta on ollut hyvin yksilöllisesti tavalla vaikuttava ajanjakso, johon on kuiten-

kin liittynyt runsaasti transformatiivisen oppimisen prosessin viitteitä.  
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”Kaiken kaikkiaan mä koen että tää vapaaehtoisjakso muutti niinku hyvällä 

tavalla mua ja oikeestaan kaikkea sitä millä tavalla mä katson maailmaa ja 

tätä työtä mitä mä teen täällä.” H4  

 

”Sain mä paljon sitäkin, sain mä paljon mitä menin hakemaan. En mä ihan 

varauksettomasti voi sanoo että mä olin pelkästeen tyytyväinen, en.  Mutta mä 

en ikinä vaihtais sitä kokemusta pois. En mistään hinnasta.” H3 

 

Mezirowin mukaan transformatiiviseen oppimiseen liittyi myös oleellisesti muuttuneiden 

merkitysperspektiivien vaikutus yksilön käytännön toimintaan.  Taylor (2000, 298) on 

puolestaan pohtinut, miltä näyttää muuttunut merkitysperspektiivi ja mitä itse asiassa 

tarkoittaa transformatiivinen oppiminen yksilön käyttäytymisen tasolla? Coghlanin ja 

Goochin (2011, 724-725) mukaan tapa, jolla vapaaehtoisturismin kokemus liitettäisiin 

laajemmin yhteiskuntaa, yksilöä ja yhteisöjä hyödyttäväksi, tulisi olla sidottu yksilöllisesti 

kunkin vapaaehtoisprojektin tai -jakson piirteisiin, osallistuvien vapaaehtoisten profiiliin, 

vapaaehtoisjakson johtamisen tapaan, sekä yleisesti haluttuihin oppimistuloksiin. Tämän 

tutkimuksen kontekstissa vapaaehtoiset olivat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja 

työssään toimivat opetustyön sektorilla. Aineisto antoi viitteitä kansainvälisen perspektiivin 

saamisesta omaan työhön, erilaisuuden kohtaamisesta, interkulttuurisen kompetenssin 

kehittymisestä. Yleisesti vapaaehtoiset tunnistivat jakson hyödynnettäväksi voimavaraksi ja 

mahdollisuudeksi globaalikasvatuksen toteuttamisessa omassa työssään. Tältä osin juuri 

globaalikasvatukselle annetut merkitykset tarjosivat viitteitä myös toimintasuunnitelman 

kehittämisestä ja kompetenssin hankkimisesta toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.  

 

Kokemuksen kautta myös muiden ihmisten koettiin saavan tarttumapintaa 

kehityskysymyksiin ja globaaleihin teemoihin, kun kokemuksista kerrottiin omissa 

työympäristöissä esimerkiksi kuvien, tarinoiden ja laulujen avulla. Jakson päättymisen 

jälkeen vapaaehtoiset palasivat nopeasti omaan arkeensa ja oman työnsä pariin. 

Kokemuksen jälkireflektointiin varattu aika verkoston toimesta oli vapaaehtoisilla verrattain 

suppea ja osalle vapaaehtoisista kokemus loppui jakson jälkeen hyvin nopeasti. 

Vapaaehtoisjakson jälkikäsittelyä lisäämällä ja kokemuksen jalkauttaminen 

globaalikasvatukseen vapaaehtoisten omassa työssä vielä ohjatummin ja tuetummin voisi 

tarjota mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan vapaaehtoisjakson hyödyntämiseen 

globaalikasvatuksen välineenä lähtijöiden omissa työyhteisöissä. Taulukossa 5. olen 
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pyrkinyt kuvaamaan Jack Mezirowin transformatiivisen oppimisen prosessin ilmenemistä 

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisuuden puitteissa.  

 

Taulukko 5. Transformatiivisen oppimisen prosessi OIR-vapaaehtoisuudessa.  

Transformatiivinen oppiminen 

(Mezirow, 1996, 168-169) 

Vapaaehtoisuus OIR-

jaksolla 

Miten ilmeni 

1. Hämmennysongelman 

kokeminen 

 

 

 

Ilmeni koko 

vapaaehtoisuuden 

kattavana ajanjaksona  

 Etukäteiskoulutus 

 Oma valmistautuminen 

 Jakson aikaiset kokemukset 

Keniasta 

 Jälkikäsittely 

 Globaalikasvatus 

2. Itsetarkastelun 

läpikäyminen, 

tunteiden rooli 

3. Kriittisen arvioinnin 

suorittaminen 

sisäistetyn roolin 

oletuksista 

tavanomaisessa 

sosiaalisessa 

kontekstissa 

Ilmeni jaksolla 

 
 Etukäteiskoulutus 

 Oma valmistautuminen 

 Keskustelut muiden 

vapaaehtoisten kanssa omista 

lähtökohdista jaksolle 

 Tiedon hankkiminen 

Keniasta 

 Keskustelut ja reflektio 

muiden vapaaehtoisten 

kanssa 

4. Samaistuminen toisten 

ihmisten samanlaisiin 

kokemuksiin, yleensä 

dialogin kautta  

5. Uuden käyttäytymisen 

tapojen, roolien, 

ihmissuhteiden ja  

toiminnan tarkastelu. 

 

Ilmeni jaksolla 

 
 Tutustuminen Kenian 

kulttuuriin, yhteiskuntaan, 

opettajien elämään ja 

opetuksen haasteisiin. 

 Vieraan maan kollegoiden 

kohtaaminen  

 Keskustelu opetuksen 

tavoista ja haasteista,   

 Roolien sekoittaminen 

 Kokemuksen jakaminen 

muiden vapaaehtoisten 

kanssa, reflektio 

 Tunnetason kokemukset 

6. Kompetenssin 

rakentaminen ja itse 

tuotetun tiedon, 

ideoiden ja taitojen 

rakentaminen. 

Varmuus uusissa 

rooleissa. 

7. Toimintasuunnitelman 

kehittäminen. 

8. Uuden tiedon ja 

taitojen hankkiminen 

toimintasuunnitelman 

toteuttamiseksi.  

Ilmeni jaksolla.  

 
 Kokemus 

globaalikasvatuksen 

voimavarana 

 Erilaisuuden kohtaaminen 

Suomessa 

 Kansainvälistä 

vertailukohtaa omalle työlle  

 Tunneside Keniaan 

 Interkulttuurisen 

kompetenssin vahvistuminen  

 Riittämättömyyden 

kokemukset auttamisen 

suhteen 
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9. Väliaikaiset 

pyrkimykset uusien 

roolien kokeiluun ja 

palautteen saaminen.  

10. Uudelleen integraatio 

yhteiskuntaan uuden 

perspektiivin kanssa.  

 

Ilmeni jaksolla.  

 
 Globaalikasvatus omissa 

työyhteisöissä 

 Kokemuksesta kertominen: 

Tarinat, kuvat, laulut, blogit 
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6 POHDINTA  

Pohdintajakson alussa tarkastellaan tutkimuksen teoreettisin lähtökohtia ja 

tutkimusongelman asettelua. Pohdin myös tutkijana tekemiäni valintoja tutkimuksen 

edetessä, sekä aineiston käytettävyyttä ja luotettavuutta. Samoin pyrin erittelemään, mitä 

olisin ehkä tehnyt tutkimuksessa toisin. Tämän jälkeen tarkastelen tutkimuksen tuloksia 

suhteutettuna käytettyyn teoriaan. (Hirsjärvi ym., 2007, 257-258.) Pohdin lisäksi 

vapaaehtoisturismin kritiikkiä suhteutettuna tämän tutkimuksen vapaaehtoisuuteen, ja 

arvioimaan, onko kritiikki tämän tutkimuksen vapaaehtoisuudessa perusteltua. Sen jälkeen 

arvioin vielä tranformatiivisen oppimisen teorian valinnan onnistumista yhdeksi 

tutkimukseni teoreettiseksi lähtökohdaksi, sekä jatkotutkimuksen aiheita.  

6.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen tekoa ohjasivat aluksi toimeksiannon syntyminen Opettajat ilman rajoja -

verkoston kanssa Kenian suuntautuneen lyhytkestoisen vapaaehtoisuuden puitteissa. Vaikka 

koin tämän tutkimuksen tekoa selkeyttäväksi lähtökohdaksi, koin haastavaksi määritellä 

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisuuden vapaaehtoisturismiksi, johtuen varmasti 

osaksi ilmiön vähäisestä tutkimuksesta erityisesti Suomessa ja vertailukohdan löytämisen 

vaikeudesta. Tutkimuksen tekoa erityisesti alkuvaiheessa ohjasi kansainvälinen 

tutkimustieto, jonka kautta ymmärsin vapaaehtoisturismin kirjallisuuden ja tutkimuksen 

selittävän lopulta parhaiten tutkittavaa aihetta ja Opettajat ilman rajoja- verkoston 

lyhytkestoista vapaaehtoisuutta Keniassa. Ennen kirjallisuuteen perehtymistä, koin 

vapaaehtoisturismin olevan määritelmänä hieman kielteinen, luultavasti enimmäkseen 

lukemani kritiikin perusteella. Kritiikin näkökulma oli kuitenkin huomioitava myös tässä 

tutkimuksessa ja sitä käsittelenkin luvussa 6.2.  

 

Tällä tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:  

 

1. Mikä motivoi lähtijöitä osallistumaan lyhytkestoiselle vapaaehtoisjaksolle? 

2. Millaisia vaikutuksia jaksolla on ollut vapaaehtoisiin? 

- henkilökohtaisella tasolla  

- ammatillisella tasolla 

3. Mitä tarkoittaa transformatiivinen oppiminen ja miten se ilmenee 

vapaaehtoisturismissa? 
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Vapaaehtoisuuden motiivien näkökulma osoittautui tutkimuksen edetessä hyväksi 

tutkimusongelman asetteluksi, sillä vapaaehtoisuuden motiivien voin nähdä olevan hyvin 

keskeinen näkökulma vapaaehtoistoiminnan ilmiöön niin teorian, kuin käytännönkin tasolla. 

Tämä selkeni voimakkaasti tutkimuksen edetessä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

koin myös vastanneeni sekä teorian, että aineiston osalta melko kattavasti. Teorian tasolla 

onnistuin löytämään näkökulmia, jotka lopulta olivat sekä vapaaehtoisturismin, että yleisesti 

vapaaehtoisuuden osalta samansuuntaisia: vapaaehtoisuudessa yhdistyvät ja limittyvät 

yksilön monet, eri ääripäitäkin edustavat motiivit. Myös tutkimuksen empiria antoi 

samansuuntaisia tuloksia, vaikka vapaaehtoisuuden motiiveille annettiin 

teemahaastatteluissa melko pieni tila (Liite 2). Vielä tehokkaampi motiivien sisällyttäminen 

teemahaastatteluihin olisi tarjonnut ehkä vielä lisää esimerkkejä motiiveista, toisaalta uskon 

päätuloksen: altruististen, individualististen ja muiden motiivien yhdistymisen olleen 

samansuuntainen. Ensimmäisen tutkimusongelman osalta arvioin myös tutkimuksen 

tuloksia yleistettävyydeltään hyväksi: vaikka tutkimuksen kohderyhmänä olisi ollut 

toisenlainen vapaaehtoisjakso, tai Suomessa tapahtunut vapaaehtoisuus, arvioin että 

altruististen ja individualististen, sekä muiden motiivien sekoittumista ja yhteenliittymistä 

voitaisiin havaita. Tältä osin koen, että tutkimuksen teon menetelmät, aineisto ja teoria olivat 

hyvin perusteltua ja käyttökelpoista.  

 

Vapaaehtoisuuden vaikutusten tutkiminen puolestaan osoittautui jo teoriavaiheessa 

haastavaksi näkökulmaksi, sillä vapaaehtoisuuden vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä on 

valtavasti. Nämä liittyvät esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan luonteeseen, paikkaan jossa 

vapaaehtoistoiminta toteutetaan, vapaaehtoisten aiempiin kokemuksiin ja profiiliin, sekä 

järjestön piirteisiin. Vapaaehtoisuuden vaikutuksia on myös vaikea erotella yksilöiden 

muusta elämäntilanteesta. Tältä osin uskon, että vapaaehtoisuuden vaikutukset liittyvät myös 

vapaaehtoisuuden motiiveihin: eri ihmiset hakevat vapaaehtoisuudesta erilaisia asioita ja 

vaikuttavuuden suhteen nostetaan esiin niitä seikkoja, jotka ovat omille motiiveille 

ominaisia. Tämän tutkimuksen vapaaehtoisuus on ohjannut jaksolle hakeutumaan 

henkilöitä, joilla on taustaa opetus- ja kasvatusalalta ja tämän vuoksi tuloksissa korostuvat 

myös jakson ammatilliset vaikutukset ja juuri globaalikasvatukselle annetut merkitykset.  

 

Toinen haaste vapaaehtoisuuden vaikutusten tarkastelussa oli henkilökohtaisten ja 

ammatillisten vaikutusten päällekkäisyys. Tämä johtui varmaankin osaksi siitä, että 

vapaaehtoiset edustivat pääasiallisesti opettajien ammattiryhmää, jossa oman persoonan 
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kautta työskentely on tärkeää. Lisäksi jo jakson hakukriteerit ovat ohjanneet kenties jaksolle 

hakeutumaan kansainvälisistä teemoista ja globaalikasvatuksesta kiinnostuneita opettajia, ja 

jo tämän tutkimuksen motiiveja tarkastellessa selvisi, että yksi motivoivista tekijöistä oli 

uusien näkökulmien saaminen omana työhön.  Erilaista tutkimusmenetelmää, kuten 

lomakehaastatteluita käyttämällä yhdessä teemahaastattelujen tukena vapaaehtoiset olisivat 

kenties konkreettisemmin voineet määritellä jakson vaikuttavuutta henkilökohtaisen elämän 

eri osa-alueisiin ja vaikutuksia olisi voinut tarkemmin määrällisesti arvioida. Tämän 

tutkimuksen kohdalta uskon vaikuttavuuden tulosten olleen enemmän kuvailevia, mikä toki 

onkin laadullisen tutkimuksen tarkoitus.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimusaineisto palveli tutkimuksen tekemistä mielestäni kokonaisuudes-

saan kohtalaisen hyvin. Sekundaarin aineiston, blogimerkintöjen osalta aineisto ei kuiten-

kaan tarjonnut kovinkaan paljon lisää tietoa teemahaastatteluiden tueksi. Arvioni tutkimuk-

sen alussa oli, että blogimerkinnät olisivat tarjonneet enemmän hyödynnettävää aineistoa, 

kuin lopulta niissä ilmeni. Osaksi tämä johtui varmasti siitä, että julkisten, verkkosivuilla 

julkaistujen blogikirjoitusten tarkoitus ja muoto on aineistona hyvin erilainen, kuin teema-

haastatteluilla, jolla pystyttiin syvällisemmin käsittelemään aihetta. Julkiset blogimerkinnät 

ovat OIR-verkoston julkaisemia, eikä niiden taustafilosofiaa esimerkiksi mainonnan väli-

neenä ole mahdollista arvioida.  Arvioin blogimerkintöjen käytön olleen kuitenkin tutkimuk-

sen luotettavuutta lisääväksi tekijäksi, joka mahdollisti tutkijana paremmin vapaaehtoisjak-

son toiminnan rakenteen ymmärtämisen. Samoin arvioin blogimerkintöjen tarjonneen erityi-

sesti transformatiivisen oppimisen prosessin tarkastelulle hyvän perustan yhdessä teema-

haastatteluiden kanssa. Teemahaastatteluiden aikana kohdistetummat kysymykset erityisesti 

transformatiivisen oppimisen prosessin vaiheisiin olisi voinut antaa erityisesti transformatii-

visen prosessin ilmenemisen analysoinnille entistä paremmat lähtökohdat.  

6.2 Vapaaehtoisturismista 

Tutkielman tekeminen oli itselleni tutkimusmatka vapaaehtoisturismin ilmiöön, ja 

tutkielman teon pohjalta voin sanoa ymmärrykseni kasvaneen molempiin suuntiin: 

vapaaehtoisturismi kansainvälisesti tarjoaa potentiaalia globaalin solidaarisuuden 

kasvamiselle ja yksilötasolla myönteiselle perspektiivien avartumiselle, toisaalta myös 

vapaaehtoisturismia koskeva kritiikki on otettava vakavasti. Kehitysmaihin suuntautunut 

vapaaehtoisturismi on nostattanut huolta esimerkiksi perusteettoman asiantuntijaroolin 
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luomisesta länsimaisille vapaaehtoisille, ja näin edustavan jopa uuskoloniaalista suhdetta 

kehitysmaihin (Raymond & Hall, 2008, 531). Tämän tutkimuksen kontekstissa kritiikin 

huomioiminen on mielestäni tärkeää, sillä eurooppalaisen ja erityisesti suomalaisen 

koulutuksen ja koulujärjestelmän maine maailmalla on verrattain hyvä. Mikäli koulutuksen 

kehittämisen hankkeessa ei edetä paikallisilla ehdoilla, vaan Pohjoisen järjestöt nähdään 

hyvän maineen vuoksi koulutuksen mallimaina ja tällä tavoin jokseenkin eriarvoisessa 

roolissa, on olemassa huoli, ettei synny tasavertaista ja lopulta tuloksellista, paikallista 

koulujärjestelmää vahvistavaa yhteistyötä vapaaehtoisten ja paikallisten toimijoiden välillä. 

Kaivataan siis runsaasti ymmärrystä paikallisesta yhteiskunnasta, kulttuurista, ihmisistä sekä 

kaiken kattavaa sensitiivisyyttä ja keskustelua toimijoiden välillä. Opetustapojen ja 

opetuskulttuurin muutos on hyvin yhteiskunnallinen asia ja samalla paikallisten opettajien 

kohdalla varmasti hyvin henkilökohtainen alue. Myös tutkimuksen vapaaehtoiset 

painottivat, ettei koulutusta voida nähdä yhteiskunnasta erilliseksi osa-alueeksi, vaan sitä 

pitää katsoa paikallisten arvojen, normien ja kulttuurin läpi. Eräs vapaaehtoisturismin huoli 

koskee sitä, että vapaaehtoituristit korvaavat paikallista työvoimaa (Deveroux, 2008, 362). 

Huoli ei kuitenkaan tulisi rajoittua mielestäni vain palkkatyöhön, vaan samalla tavoin tulisi 

kriittisesti arvioida viedyn osaamisen ja asiantuntemuksen tasavertaisuutta paikallisen tiedon 

ja osaamisen kanssa. 

 

Raymond ja Hallin (2008, 538) mukaan perusteettomaan asiantuntija-asemaan suuntautuvan 

kritiikin välttämiseksi on olennaista, että vapaaehtoiset ovat asianmukaisesti valittuja ja 

koulutettuja ja vastaanottavien yhteisöjen tulee nähdä heidät positiivisena ja aitona 

panoksena heidän työlleen, sen sijaan että haaskaisivat aikaa ja resursseja. Mielestäni 

vapaaehtoisturismissa on myös tärkeää, että kehityshankkeiden tavoitteet ja tarpeet, sekä 

vapaaehtoisten profiilit kohtaavat toisensa. Tämän tutkimuksen OIR-verkoston tapauksessa 

vapaaehtoiset ovat huolella valittuja kasvatusalan ammattilaisia ja toimivat 

vapaaehtoistyössä oman ammattinsa piirissä, hyödyntäen tehtävässä myös omaa 

henkilökohtaista ammatillista osaamistaan. Juuri oman osaamisen ja taustan hyödyntäminen 

vapaaehtoisuudessa myös motivoi osaltaan tutkimuksen vapaaehtoisia jaksolle 

osallistumiseen. Opettajat ilman rajoja -verkoston yhteydessä vapaaehtoisuus saa mielestäni 

hyvin ammattimaisen muodon, jota määrittelee vahva pedagoginen opetus- ja kasvatusalan 

osaaminen, sekä paikallinen kumppanuussuhde.  

 

On myös esitetty, ettei vapaaehtoisena toimimisen voida olettaa antavan automaattisesti 
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syvempää ymmärrystä muista kulttuureista, vaan sen sijaan vapaaehtoisturismi voi toimia 

yksilöiden aiempia ennakkoluuloja vahvistavana tekijänä (Simpson, 2005, 688-690; 

Raymond & Hall, 2008, 533). Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olleen Opettajat ilman 

rajoja- vapaaehtoisuuden piirteisiin kuului selkeästi kokemuksen näkeminen oppimisena 

myös suomalaisille vapaaehtoisille. Mielestäni tämä on hyvä lähtökohta ajatellen 

vapaaehtoisten vastuullista ja eettistä asennoitumista jaksolle. Myös Kirkon Ulkomaanavun 

profiili kehitys- ja katastrofiavun antajana suomalaisessa vapaaehtoisuuden kentässä on 

yleisesti tunnettu ja luotettu, eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa. Tältä osin sen voidaan 

ajatella edustavan luotettavaa ja eettistä toimijaa vapaaehtoisturismia ajatellen. Uskon 

kuitenkin, että keskeistä kaikille lyhytkestoisen vapaaehtoisuuden ja vapaaehtoisturismin 

alueella toimivalle järjestöille olisi tärkeää jaksojen pedagogiseen toteutuksen arvioiminen 

ja vapaaehtoisten yksilöllisten kokemusten arviointi.  

 

Vapaaehtoisturismi on maailmalla voimakkaasti kasvava ilmiö (Raymond & Hall, 2008, 

531) jolla on selkeästi potentiaalia molempiin suuntiin. Kaupallisten toimijoiden määrä on 

vahva huoli kehitysyhteistyön näkökulmasta, mikäli kasvavaa kiinnostusta käytetään 

rahavirtojen ohjaamiseen yrityksille, sen sijaan että ne palvelisivat kehitysyhteistyön 

tavoitteita ja paikallisia kehitysmaiden tarpeita. Vapaaehtoisjaksoja myydään jo tällä hetkellä 

haluttuihin kohteisiin, halutun aktiviteetin ja keston mukaisesti (Raymond & Hall, 2008, 

531). Myös Suomessa vapaaehtoisuutta kohtaan on ollut kasvavaa kiinnostusta ja kasvavan 

ilmiön myötä myös vapaaehtoisten on pystyttävä tulevaisuudessa arvioimaan toiminnan 

eettisyyttä ja vastuullisuutta. 

 

Kehitysyhteistyöhön osallistuminen nousee usein halusta auttaa ja tehdä hyvää niille, joiden 

asiat eivät ole niin hyvin kuin omat. Hyödyn ja positiivisen vaikutuksen aikaansaaminen 

kohdemaassa ovat tavoiteltavia asioita sinänsä, mutta samalla osallistuminen tarjoaa 

monenlaista oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä: kehitysyhteistyössä voi oppia toisista 

kulttuureista, itsestään, sekä hankkeiden luonteesta. Osasyinä osallistumiselle voidaan nähdä 

maailmanlaajuisen solidaarisuuden lisäksi myös syyllisyyden omasta hyväosaisuudesta ja 

siihen liittyvän omantunnon puhdistamisen. (Kontinen, 2008, 41-42.) Myös tässä 

tutkimuksessa vapaaehtoisilla esiintyi altruistinen halu auttaa ja olla hyödyksi. Sen sijaan 

omantunnon puhdistamisen motiivia ei tämän tutkimuksen vapaaehtoisuudessa löytynyt. 

Vapaaehtoiset näkivät oman ammattitaidon ja koulutustaustan hyödyntämisen 

kehitysmaiden hyväksi, sekä osaamisen jakamisen materiaalisen avun sijaan motivoivan 
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osallistumista. Jaksolle lähtemiseen sekoittui myös individualistisia motiiveja, kuten toiveita 

vieraan kulttuurin kokemisesta, omien rajojen etsinnästä ja uusiin ihmisiin tutustumisesta, 

ammattitaidon vahvistumisesta ja matkailukokemuksesta. Individualistisiksi jaoteltuja 

motiiveja ei mielestäni voida nähdä negatiivisina ja pelkästään itsekkäinä, vaan 

pikemminkin vahvistuksena myös aiemmin käsitellylle teorialle, jonka mukaan 

vapaaehtoiset yhdistelevät motiiveja haluamallaan tavalla nyky-yhteiskunnan monien 

valintojen maailmassa. Modernille länsimaiselle vapaaehtoisuudelle ominaista on 

hakeutuminen omien mieltymysten ja toiveiden mukaiseen toimintaan, josta myös itse 

saadaan jotakin vastineeksi. Tässä tutkimuksessa vapaaehtoiset olivat hakeutuneet omaa 

osaamistaan hyödyntävään vapaaehtoisjaksoon, jonka toivottiin puolestaan antavan 

vastineeksi näkökulmia myös omalle työlle Suomessa. Tältä osin kyseessä on selkeästi 

vapaaehtoisturismille yleinen saamisen ja antamisen vastavuoroisuus. (Nylund & Yeung 

,2005, 30.)  

 

Olennaista osallistumiselle tämän tutkimuksen tulosten perusteella on myös vapaaehtoisten 

soveltuva elämäntilanne, joka tuki Kontisen (2008, 44) huomiota siitä, että 

kehitysyhteistyöhön osallistuminen saa erilaisia merkityksiä elämäntilanteesta riippuen ja 

osallistuminen voi pohjautua pitkälliseen kiinnostukseen ja suunnitteluun, tai hyvinkin 

satunnaisiin syihin. Osa vapaaehtoisista koki henkilökohtaisten arvojen ennemminkin 

vahvistuneen ja konkretisoituneen, kuin suoranaisesti muuttuneen jakson seurauksena. 

Tärkeänä nähtiin lapsiin ja heikompiin kohdistuvien auttamisen arvon vahvistuminen. 

Muutosta arvomaailmassaan kokeneet kertoivat sen olevan ensikädessä vaikutusta 

kenialaisten ihmisten ja afrikkalaisen vieraanvaraisuuden kohtaamisesta. Erilaisuuden 

kohtaamista, ystävällisyyttä ja kiitollisuutta omista lähtökohdista haluttiin tuoda jaksolta 

myös omaan lähipiiriin. Toisaalta vapaaehtoiset kokivat myös riittämättömyyttä auttamisen 

suhteen. Suurimpana haasteena koettiin, että lyhyessä ajassa olisi pitänyt pystyä 

paneutumaan vieraaseen kulttuuriin niin syvällisesti, että olisi pystynyt kehittämään 

ratkaisuja paikallisiin koulutuksen haasteisiin.  

 

Deveroux (2008, 358) esittää, että vapaaehtoisturismi voi parhaimmillaan herättää 

tietoisuutta globaaleista ongelmista ja yhdistää ihmisiä globaalisti. Raymond ja Hallin (2008, 

538) jatkavat, kuinka vapaaehtoisturismi voi tarjota mahdollisuuden interkulttuurisen 

kompetenssin kehittymiseen ja globaaliin kansalaisuuteen. Wearing (2001,1) puolestaan 

arvioi, että hyödyt vapaaehtoisturismista voivat olla molemminpuolisia, ja vapaaehtoisten 
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panos on aito globaalin välittämisen ja auttamisen ele. Kun vapaaehtoisuus saa uusia 

muotoja, eikä pelkästään mukaile yhteiskunnan muutoksia, vaan myös itse luo uusia 

trendejä, sekä muuttaa kulttuuria ja toimintatapoja (Yeung & Nylund, 2005, 26), on 

vapaaehtoisuuden kokemusten ja uuden ilmiön tarkastelu ajankohtaista. Tämän tutkimuksen 

vapaaehtoisuus on ollut osallistujilla tavallisesta arjesta irrallinen jakso, joka on vienyt 

hetkeksi arvioimaan omaa totuttua elämän piiriä. Vapaaehtoisuus lyhyenkin jakson aikana 

voi yhdistää parhaimmillaan paikallisen ja globaalin. Se voi toimia yksilölle voimauttavana 

ja uudistavana kokemuksena, mikäli toiminta on suunniteltua ja hyvin johdettua. 

Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä ajatellen tulee huomioida vapaaehtoistoiminnan 

kohdemaa, jonka kulttuuri, tavat ja normit määrittelevät myös jakson vaikuttavuutta. Lisäksi 

tulee ottaa huomioon lähettävän organisaation, vapaaehtoisten ja toiminnan piirteet, eikä 

tämän tutkimuksen tuloksia voida siirtää toiseen vapaaehtoisturismin jaksoon, tai 

vapaaehtoisuuden kansainväliseen kokemukseen. 

6.3 Transformatiivisuudesta  

Vapaaehtoisturismin vaikutukset yksilölle eivät olleet tässä tutkimuksessa helposti 

määriteltävä alue ja vaativat perehtymistä sekä vapaaehtoisuuden, että kehitysyhteistyön 

kirjallisuuteen.  Wearing ja McGehee (2013, 126) toteavat, että vapaaehtoisturismin 

vaikutukset vaativat edelleen runsaasti lisää tieteellistä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 

transformatiivisen oppimisen teoria tarjosi mielestäni tutkimuskohteelle uutta näkökulmaa 

suomalaisessa, kehitysmaahan suuntautuneen vapaaehtoisuuden kontekstissa. 

Kansainvälisesti löysin viitteitä tämän teoreettisen näkökulman hyödyntämisestä 

vapaaehtoisuudessa erityisesti Coghlan ja Goochin (2011) tutkimuksen osalta. Tässä kohtaa 

koen tehneeni myös tutkijana päättäväisen valinnan, sillä vapaaehtoisuuden motiiveihin ja 

vaikuttavuuteen perehtyminen on myös suomalaisessa vapaaehtoisuudessa aikaisemmin 

tutkittua. Tarkastelin transformatiivisen oppimisen prosessin ilmentymistä 

vapaaehtoiskokemuksissa, ja Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisuus tarjosi 

viitteitä prosessin vaiheiden toteutumisesta ensimmäisen kahdeksan askeleen osalta, joita 

olen kuvannut luvussa 5.4.  

 

Abduktiivisessa tutkimuksessa, jossa yhdistellään toisiinsa erilaisia teorioita, on 

sekaannuksen vaara. Toisaalta tällainen tapa voi olla myös palkitseva, kun tutkitaan ilmiötä 

useasta tai uudesta eri näkökulmasta. (Eskola, 2001, 138.) Tällaisena koin myös oman 
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tutkimukseni, jonka teoreettinen lähestyminen erityisesti transformatiivisen oppimisen 

osalta tuntui ajoittain siltojen rakentamiselta. Tästä huolimatta koen, että tutkimukseni on 

tuonut uutta näkökulmaa kehitysyhteistyön kontekstissa tapahtuvaan vapaaehtoisuuteen ja 

nimenomaan yksilön oppimisen prosessin ymmärtämiseen. Transformatiivisen oppimisen 

teoria tarjosi tässä tutkimuksessa näkökulman vapaaehtoisturismin yksilötason 

kokemukselle ja teoreettisen näkökulman vapaaehtoisturismin mukaiselle kokemukselle. 

Vapaaehtoisjakso voitiin nähdä myös tässä tutkimuksessa ajanjaksona, joka tarjoaa 

potentiaalia transformatiivisen oppimisen toteutumiselle. Coghlan ja Gooch (2011) esittivät, 

että vapaaehtoisturismi tarjoaa ideaalin tilanteen, joka voi edistää yksilön transformatiivista 

oppimista, mikäli siihen tarjotaan tietoisesti tila ja konteksti. Oma huomioni tämän 

tutkimuksen kontekstista on pitkälti samansuuntainen: transformatiivisen oppimisen 

prosessi voi tarjota järjestöille viitekehyksen, jonka varaan rakentaa vastuullisen 

vapaaehtoisturismin mukaista toimintaa. Ottamalla huomioon Mezirowin (1996, 168-169) 

transformatiivisen oppimisen kymmenen askelta ja integroimalla eri vaiheet jo jaksojen 

suunnitteluun ja toteutukseen, on kenties mahdollista vielä tehokkaammin edistää 

positiivisia vaikutuksia lähtijöissä ja saada aikaan ajattelun uudistumista.  

 

Tässä kohtaa painottaisin dialogin merkitystä, jolle myös tietoisesti järjestävän organisaation 

puolesta tulisi tarjota tilaa ja aikaa. Salo- Leen (2009, 67) huomion mukaan dialogi on enem-

män kuin keskustelu, johon liittyy vuorovaikutusta, jossa tullaan tietoiseksi omasta ja toisen 

ajattelusta. Dialogissa erilaisia perspektiivejä juhlitaan ja omaa näkökulmaa voidaan muut-

taa, jos siihen on syytä. Salo-Leen mukaan aito dialogi on ainutkertainen mahdollisuus ke-

hittyä ja muuttua, sekä pitää sisällään mahdollisuuden ennen kulkemattomien polkujen löy-

tämiseen. Myös Mezirow (2003) painottaa transformatiivisen oppimisen diskurssiluontei-

suutta.  Vapaaehtoisjaksojen suunnittelussa tulisikin mielestäni entistä enemmän rohkaista 

kokemusten jakamiseen ja käsittelyyn, sekä tilan antamiseen vuorovaikutteisen ja luotta-

muksellisen omien lähtökohtien reflektiolle. Myös ihmissuhteilla on keskeinen merkitys 

transformatiivisessa prosessissa. Transformatiivista oppimista ei myöskään voida ymmärtää 

pelkästään muodollisena ja yksilölle autonomisena prosessina, vaan se on riippuvainen luot-

tamuksen, tuen ja ystävyyden syntymisestä muiden henkilöiden kanssa. Luottamukseen pe-

rustuvien ihmissuhteiden kautta oppijat kehittävät tarvittavan avoimuuden ja luottamuksen 

voidakseen oppia myös affektiivisen tason kautta, joka puolestaan on olennaista emotionaa-

lisesti latautuneiden kokemusten käsittelemisessä. (Taylor, 2000, 306308.) Myös monelle 

tämän tutkimuksen vapaaehtoiselle kehitysmaakokemus on ollut ensimmäinen ja he ovat 
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tulleet kosketuksiin hyvin erilaisen maailman kanssa, joka saattaa herättää jopa voimakkaita 

tunteita ja mielipiteitä. Liioittelematta kehitysmaakokemuksen vaikutusta, voidaan siitä kui-

tenkin saada positiivisella tavalla opettavainen kokemus, mikäli kokemus mahdollistaa paitsi 

ymmärryksen kehittymiseen paikallisista lähtökohdista, myös globaalien ongelmien arvioi-

misen suuremmassa mittakaavassa.  

6.4 Jatkotutkimus 

Taylor (2000, 295) huomauttaa, että suurin osa transformatiivista oppimista käsittelevistä 

tutkimuksista on toteutettu jälkikäteen, jolloin ei voida selvittää osallistujien näkökulmia 

ennen transformatiivista oppimiskokemusta, joka on saattanut antaa heille uusia 

merkitysperspektiivejä. Myöskään tämän tutkimuksen menetelmillä ei ollut mahdollista 

täsmällisesti määrittää, millaisia haastateltavien merkitysperspektiivit alun perin ennen 

vapaaehtoisjaksolle lähtemistä ovat olleet. Tämä on luonnollisesti oleellinen seikka sen 

suhteen, millä osa-alueilla ajattelun muuttumista on tapahtunut.  Tämä vaatisi lähtötason 

kartoittamista, mikä voisi tapahtua ennen lähtöä tehtävillä kyselyillä. Myöhemmin jakson 

jälkeen kysymykset voitaisiin toistaa. Myös jakson pitkä- ja lyhytaikaisia vaikutuksia 

voitaisiin selvittää pitkittäistutkimuksen avulla, jossa sama kysely toistettaisiin 

vapaaehtoisille, kun pitempi aika vapaaehtoiskokemuksesta on kulunut. Tällä tavoin 

voitaisiin selvittää esimerkiksi sitä, millaisia pitkäkestoisia vaikutuksia kokemuksella 

nähdään olevan. Samoin voitaisiin tarkastella, onko Kenian vapaaehtoiskokemus vaikuttanut 

myöhemmin esimerkiksi samanlaisten vapaaehtoiskokemusten pariin hakeutumiseen 

kehitysyhteistyön piirissä. (Mustonen, 2006, 67.) 

 

Tässä tutkimuksessa ei myöskään otettu mitenkään kantaa, eikä siinä ollutkaan tarkoitus 

arvioida vapaaehtoisjakson vaikutuksia paikallisesti Keniassa. Tämä näkökulma on tietysti 

ehdottoman keskeinen kehitysyhteistyön alueella, jossa tarkoituksena on toimia 

nimenomaan kumppanuussuhteessa paikallisten toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisuuden 

lyhytkestoisuuden suhteuttaminen paikallisen projektin pitemmän aikavälin tavoitteisiin 

olisi myös mielestäni merkityksellinen selvityksen kohde. Paikallisesti tutkimuksen 

tekeminen kenialaisten yhteistyötahojen kanssa antaisi mahdollisesti lisää ymmärrystä 

siihen, miten suomalaisten vapaaehtoisten panos koetaan ja on koettu Keniassa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukutsu.  

 

Tervehdys Opettajat Ilman Rajoja – Kenian vapaaehtoinen! 

 

Olen Oulun yliopiston opettajankoulutuksen maisterivaiheen opiskelija ja teen parhaillaan 

Pro-Gradu tutkielmaani Opettajat ilman rajoja – verkostolle. Sain yhteystietonne OIR – 

verkoston yhteyspäälliköltä Minna Törröseltä ja olen sopinut tutkielmani toteuttamisesta 

verkoston kanssa. 

 

Tutkielman aiheena on Keniassa vapaaehtoisena olleiden opettajien kokemukset ja 

vapaaehtoisjakson vaikuttavuus. Sinun kokemuksesi vapaaehtoisjaksolta Keniasta 2014 

olisivat tutkimuksessa tärkeässä osassa ja tahtoisin haastatella sinua tutkimusta varten. 

Omat opintoni antavat luokanopettajan pätevyyden, ja painottuvat kansainvälisiin ja 

globaaleihin teemoihin. Olen itse toiminut opetusharjoittelussa Etelä-Afrikassa ja aiemmin 

vapaaehtoisena Ecuadorissa. Toimin tällä hetkellä 4.lk sijaisopettajana Tampereella. 

Tutkimuksessa yhdistyvät itselleni mielenkiintoiset teemat ja tutkimus toimii samalla OIR-

verkoston toiminnan tukena. 

 

Tiedustelenkin nyt, olisiko sinua mahdollista haastatella Kenian vapaaehtoisjaksoon 

liittyen kokemuksistasi, oppimisestasi ja jakson vaikuttavuudesta? Haastattelut tultaisiin 

suorittamaan ensisijaisesti kasvotusten pääkaupunkiseudulla, ja muualla asuvien opettajien 

kohdalla Skype-haastatteluina erikseen sovittuna ajankohtana. 

 

Mikäli Sinulle sopii, haastattelut nauhoitettaisiin myöhempää aineiston analysointia varten. 

Vastauksianne tullaan luonnollisesti käsittelemään tutkielmassa täysin anonyymisti ja 

luottamuksellisesti. 

 

Ehdotan suoraan alla haastattelupäivämääriä pääkaupunkiseudulla, ja haastattelu voidaan 

suorittaa esimerkiksi omalla koulullasi tai muualla sovitussa paikassa. Mikäli seuraavista 

päivämääristä mikään ei sovi aikatauluusi, sovitaan sinulle muu sopiva aika. 

 

9.-10.4 

13.-14.4  

 

Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksesta puhelimitse tai sähköpostilla.  

Valtava kiitos Sinulle jo etukäteen, olisi hienoa saada sinut mukaan ja kuulla 

kokemuksistasi.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Joona Tornberg 

puh. 0407187087 

  

http://4.lk/
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Liite 2. Teemahaastattelurunko.  

 

Haastattelurunko: Opettajat ilman rajoja – Kenian vapaaehtoisjakso 

 

Perustiedot:  

 Nimi 

 Ikä  

 Koulutus 

 Työkokemus 

 Kuvaile lyhyesti nykyistä työtehtävääsi/ Erikoistuminen työtehtävässä 

 

Lähtökohdat: 

 Mitä kautta kuulit Opettajat ilman rajoja – verkostosta ensimmäisen kerran? 

 Mikä sai sinut hakemaan OIR- vapaaehtoisjaksolle Keniaan ja mitä haku merkitsi 

sinulle? 

 Millaisia aikaisempia kokemuksia sinulla oli kehitysmaista tai globaalista 

järjestötyöstä?  

 Millaisia aikaisempia kokemuksia sinulla oli vapaaehtoistyöstä? 

 Miten valmistauduit vapaaehtoisjaksolle lähtemiseen? 

 Mitä sait koulutuksesta? 

 Mitä muuta olisit toivonut valmistautumisesta? 

 

Tavoitteet ja odotukset: 

 Mitkä olivat henkilökohtaisesti odotuksesi/ tavoitteesi vapaaehtoisjaksoa kohtaan?  

 Miltä osin odotuksesi/tavoitteesi vapaaehtoisjaksoa kohtaan täyttyivät/ eivät 

täyttyneet?  

 Oliko jaksolla jotain yllättävää, mitä? 

 Mitä muuta olisit toivonut vapaaehtoisjaksolta? 

 

 

Tehtävät vapaaehtoisjakson aikana: 

 Kuvaile tehtäviäsi vapaaehtoisjakson aikana 
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 Mikä sinua motivoi jakson aikana? 

 Mikä heikensi motivaatiota? 

 

Vapaaehtoisjakson vaikutukset 

 

Ammatillisuus, ajattelu ja oppiminen: 

 

◦ Miten koet vapaaehtoisjakson vaikuttaneen sinuun henkilökohtaisesti? Kuvaile.  

◦ Miten koet vapaaehtoisjakson vaikuttaneen sinuun ammatillisesti? Kuvaile.  

◦ Mitä koet oppineesi vapaaehtoisjaksosta?  

◦ Opitko jotain yllättävää? 

 

Kehitysyhteistyö/globaalikasvatus: 

 

 Kuvaile suhtautumistasi kehitysyhteistyöhön ennen vapaaehtoisjaksolle 

osallistumista? 

 Muuttuiko suhtautumisesi/käsityksesi kehitysyhteistyöstä jakson seurauksena? 

 Kuvaile suhtautumistasi globaalikasvatukseen (ent. kansainvälisyyskasvatus) ennen 

vapaaehtoisjaksolle hakemista?  

 Muuttuiko suhtautumisesi/käsityksesi globaalikasvatuksesta jakson seurauksena? 

 

Yhteistyö: 

 

◦ Kuvaile yhteistyötäsi vapaaehtoistyöjakson yhteistyökumppaneihin tällä 

hetkellä (Verkoston muut opettajat/hollantilaiset  ja kenialaiset opettajat /muut 

yhteistyökumppanit) 

 

 

Tutkimuksen kannalta muuta tärkeää tai lisättävää: 

 

 

 

 


