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1 JOHDANTO
Vapaaehtoistyömatkalle kehitysmaihin osallistuu maailmanlaajuisesti vuosittain noin 10
000 henkilöä, ja määrä on kasvussa. Vapaaehtoisturismi on matkailualan nopeiten kasvava sektori. Kasvun suosion taustalta löytyy ainakin kaksi tekijää. Vapaaehtoisturismi
nähdään vaihtoehtona ja kritiikkinä pahamaineisen massaturismin huonoille vaikutuksille, ja toisaalta vapaaehtoistyömatka voi edistää henkilön urakehitystä ja antaa sosiaalista
pääomaa osallistujalle. (Vrasti 2013)
Suuri osa suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä joko paikallisesti tai kansainvälisesti
(Matthies 2007, 63), joten aihe on monelle läheinen. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään
kotimaassa urheilun ja liikunnan, sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusasioiden parissa
(Yeung 2004). Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on Suomessa kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. Euroopan komission selvityksessä vuonna 2006 puolet (50%) suomalaisista osallistui aktiivisesti vapaaehtoistyöhön. Luku on viidenneksi korkein koko
Euroopan Unionin alueella. Tilastokeskuksen tutkimuksessa vuoden 2009 tulosten perusteella vapaaehtoistyötä oli tehnyt viimeisen vuoden aikana lähes 40 prosenttia suomalaisista. Eniten vapaaehtoistyötä tekivät keski-ikäiset (45-64-vuotiaat) ja korkeasti
koulutetut olivat aktiivisempia vapaaehtoistyön parissa, kuin matalammin koulutetut.
(Tilastokeskus 2013)
Vapaaehtoisuuden kenttä on laaja, ja tutkimuksessani keskityn globaaliin etelään suuntautuvaan vapaaehtoisturismiin. Vapaaehtoisturismi on Suomessa vielä varsin uutta,
vaikka vapaaehtoisturismin varhaisimpia piirteitä voidaan nähdä jo 1800-luvun lopun
lähetystyöntekijöiden työssä. Suomessa vapaaehtoistyömatkoja tarjoaa vain muutama
taho, eikä vapaaehtoisturismin käsite ole vielä vakiintunut yleiseen käyttöön Suomessa.
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Kansainvälinen vapaaehtoisuus, eli vapaaehtoisturismi (volunteer tourism, voluntourism) herättää paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Sillä voidaan nähdä olevan sekä
hyviä että huonoja vaikutuksia. Parhaimmillaan kansainvälinen vapaaehtoisuus voi tarjota ei-markkinaperustaisena mekanismina luovan ja voimauttavan tavan mobilisoida
ihmisiä globaalisti mukaan kehitykseen, joka perustuu luottamukseen ja keskinäiseen
ymmärrykseen. Kansainvälinen vapaaehtoisuus voi tuoda etuja sekä vapaaehtoiselle itselleen että organisaatiolle, jossa he työskentelevät tarjoten tilan vaihtaa taitoja, tietoa ja
kulttuurien välistä kokemista. Vapaaehtoisturismi voi myös lisätä vapaaehtoisten tietoisuutta ja sitoutumista olemassa olevien epätasa-arvoisten voimasuhteiden, köyhyyden
syiden, epäoikeudenmukaisuuden ja ei-kestävän kehityksen vastaiseen taisteluun. Siten
vapaaehtoisuus voi vahvistaa kehityksen relationaalista luonnetta ja solidaarisuutta.
(Devereux 2009, 358)
Kansainvälistä vapaaehtoisuutta voidaan toisaalta pitää vaikutuksiltaan negatiivisena,
imperialistisena ja paternalistisena hyväntekeväisyytenä, joka palvelee hyväosaisten länsimaalaisten oman uran ja henkilökohtaisen kehityksen pönkittämistä. Kansainvälisen
vapaaehtoisuuden kehitysvaikutukset voivat jäädä niin pieniksi, ettei vapaaehtoisohjelmia ole syytä jatkaa. (Evaluation of Kepa 2005, 10). Vapaaehtoisturismin suosion kasvaessa ja toiminnan kaupallistuessa vapaaehtoistyön alkuperäinen tarkoitus, paikallisyhteisön tukeminen kohdemaassa voi hämärtyä ja toiminta kääntyä pahimmillaan jopa alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Esimerkiksi Nepalissa ja Kambodžassa vapaaehtoistyön ympärille syntyi bisnes, jossa lapset päätyivät vapaaehtoistyön ongelmien symboleiksi nousseisiin orpokoteihin, vaikka heidän vanhempansa olisivat olleet elossa. Orpojen kysyntä synnytti tarjontaa. (Berner 2015)
Vaikka vapaaehtoisturismin on pohjauduttava muuhun, kuin vapaaehtoiselle itselleen
koituvaan hyötyyn, eivät henkilökohtaisen kasvun motiivit vapaaehtoistyössä ole yksinomaan negatiivisia. Vapaaehtoisturismi voi tarjota mahdollisuuden henkilökohtaiseen
kehitykseen ja oppimiseen, osuen samalla ihmisten haluun tehdä hyvää, tutustua vieraisiin kulttuureihin ja parantaa maailmaa. Ymmärryksen ja tietoisuuden kasvu yksilötasol4

la voi johtaa vallalla olevien epätasa-arvoisten voimasuhteiden ja köyhyyden syiden
vastaiseen taisteluun. Laajempikin yhteiskunnallinen muutos lähtee aina yksilöistä.
Olen tehnyt vapaaehtoistyötä paljon eri järjestöissä, ja toimin pienen kehitysyhteistyöjärjestön puheenjohtajana. Vapaaehtoisturismia olen seurannut Kapua-vapaaehtoishankkeiden koordinaattorina vuodesta 2006 lähtien. Oma taustani vapaaehtoistyön parissa ja
läheisyyteni aiheen kanssa voi olla sekä vahvuus että heikkous. Taustani vuoksi minulle
on kertynyt paljon kokemusta kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä. Samalla kokemuksen
johdosta on muodostunut tiettyjä ennakkokäsityksiä, jotka pyrin tuomaan työssäni avoimesti esille.

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön parissa tehdään paljon kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Kehitysyhteistyön piirissä tehtyä vapaaehtoisuutta on kuitenkin tutkittu Suomessa vielä varsin vähän. (Kontinen 2008, 40) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
täydentää kehitysyhteistyön parissa tapahtuvan vapaaehtoisuuden tutkimusta Suomessa.
Kehitysyhteistyön piirissä toimiva vapaaehtoisturismi on maassamme vielä verrattain
pientä, eikä vapaaehtoisturismia ole tutkittu Suomessa aiemmin. Kansainvälinen vapaaehtoisuus kiinnostaa yhä useampia, ja vapaaehtoisturismin kasvaessa ja kaupallistuessa
on ensiarvoisen tärkeää saada lisää tutkimustietoa vapaaehtoisturismin vaikutuksista
osana kehitysyhteistyötä.
Vapaaehtoisturismia voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Tarkastelunäkökulmana
voi olla esimerkiksi turismin vaikutukset vastaanottavalle paikallisyhteisölle (Guttentag
2009), vapaaehtoiselle itselleen (Alexander 2012, Pan 2014), tai ilmiön laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset (Mostafanezhad 2013). Kansainvälisen vapaaehtoisuuden
vaikutuksia voidaan tarkastella myös vapaaehtoisohjelman sisällön ja vapaaehtoistyöjakson keston mukaan. Lyhytkestoista vapaaehtoisjaksoa pidetään usein vaikutuksiltaan
5

negatiivisempana ja pidempää jaksoa suotavampana vapaaehtoistyön muotona. Lyhytkestoista vapaaehtoistyötä tarjoavat useammin kaupalliset tahot, kun taas pitkäkestoisen
vapaaehtoistyön koordinoijana toimii esimerkiksi YK:n vapaaehtoisohjelma. Tutkimuksen kohteena oleva Kapua-vapaaehtoisuus on kestoltaan noin vuoden ajanjakso. Kehitysmaahan sijoittuva vapaaehtoistyömatka on kuitenkin kestoltaan lyhyt, tavallisimmin
kahdesta viikosta kuukauteen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1.

Mikä motivoi vapaaehtoisia osallistumaan vapaaehtoistyömatkalle?

2.

Minkälaisia vaikutuksia osallistumisella on vapaaehtoisiin?

3.

Miten vapaaehtoisturismia voidaan toteuttaa vastuullisesti?

Tutkimus käsittelee suomalaista vapaaehtoisturismia osana globaalin pohjoisen ja etelän
välistä kehitysyhteistyötä. Tutkimuksen kohderyhmänä on varainhankinta- ja globaalikasvatushanke Kapua 2013 Guatemala -kampanjaan osallistuneet vapaaehtoiset. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, minkälaisia
motiiveja vapaaehtoisilta löytyy kansainväliseen vapaaehtoistyöhön osallistumisen taustalta ja minkälaisia vaikutuksia kokemuksella on vapaaehtoisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen lisäksi, mitkä tekijät vaikuttavat
vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen ja miten vapaaehtoisturismia voidaan toteuttaa
mahdollisimman eettisesti. Vapaaehtoisturismin suosio on kasvussa myös Suomessa, joten on ensiarvoisen tärkeää, että vapaaehtoisturismia voidaan rakentaa maassamme alusta lähtien vastuulliselle pohjalle.
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1.2 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen aluksi luvussa kaksi käsittelen vapaaehtoisuuden käsitettä, joka on moniselitteinen ja tulkinnanvarainen. Joihinkin vapaaehtoistehtäviin liittyy myös rahallinen
korvaus, kuten YK:n vapaaehtoisohjelmassa (Un Volunteers 2014). Myös Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepa ry:n kehitysjoukkolaiset olivat aikanaan työsuhteessa
järjestöön, vaikka heitä nimitettiin englanninkielisellä termillä vapaaehtoisiksi (volunteer). (Leino 11.2.2015) Tämän jälkeen luon katsauksen kansainvälisen vapaaehtoisuuden pitkään historiaan Suomessa. Tarkastelen kansainvälisen vapaaehtoisuuden kehitystä maassamme aina 1800-luvun lopulta aivan viime vuosiin asti.
Kolmannessa luvussa käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä, johon sisältyy
vastuullinen matkailu, kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiivit ja vapaaehtoiskokemuksen vaikutukset osallistujiin. Uudet turismin muodot, joita voidaan kutsua vaihtoehtoiseksi tai vastuulliseksi turismiksi, on sateenvarjotermi, joka kuvaa erilaisia niin sanotun pienen vaikutuksen matkoja, joihin myös vapaaehtoisturismi lukeutuu (Vrasti 2013,
72). Vastuullisella turismilla pyritään perinteistä massaturismia kestävämpään, eettisempään ja vastuullisempaan matkailuteollisuuteen. Vastuullisesta matkailusta siirryn käsittelemään kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiiveja, joita tarkastelen vapaaehtoistyön,
kehitysyhteistyön ja vapaaehtoisturismin motiivien kautta. Tutkimukseni kohderyhmänä
oleva vapaaehtoisuus Kapua-hankkeessa koskettaa kaikkia kolmea aihealuetta. Vapaaehtoisuus alkaa Suomessa varainhankinnan ja kehitysyhteistyöstä tiedottamisen muodossa ja jatkuu kohdemaassa lyhyellä vapaaehtoisturismijaksolla. Luvun päätteeksi tarkastelen sitä, minkälaisia vaikutuksia vapaaehtoisturismilla voi olla vapaaehtoisiin itseensä.
Luvussa neljä esittelen tutkimusaineiston ja käyttämäni tutkimusmenetelmät. Luvun
aluksi esittelen Kapua-hankkeen ja vapaaehtoisuuden erityispiirteet hankkeessa. Tutkimuksen aineisto koostuu järjestyksessä kuudennen Kapuan päähankkeen vapaaehtoisis7

ta. Kapua-hankkeilla kerätään varoja kehitysmaiden tukemiseksi kiipeämällä maailman
vuorille. Kapua 2013 Guatemala -kampanjaan osallistuneiden vapaaehtoisten tavoitteena oli kerätä varoja hankkeen kumppanijärjestöjen (Väestöliitto, Taksvärkki ry ja Kynnys ry) kehitysyhteistyöhankkeille ja tiedottaa Suomessa järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä. Vapaaehtoisuuteen liittyi kahden viikon matka Guatemalaan, jonka aikana
vapaaehtoiset tutustuivat Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen Guatemalassa ja
tavoittelivat Väli-Amerikan korkeimman vuoren, Tajumulco-tulivuoren huippua 4233
metrin korkeudessa. Koska hankkeen kohdemaana oli Guatemala, esittelen tutkimuksen
taustaksi myös Guatemalan sekä maan kehityksen tilanteen lyhyesti. Tämän jälkeen
esittelen tutkimusaineiston ja aineiston keruun muodot. Valitsin tutkimusmenetelmäksi
usean eri laadullisen menetelmän yhdistelmän mahdollisimman kattavan ja luotettavan
näkökulman saamiseksi aineistoon. Käyttämäni menetelmät olivat teemahaastattelu,
matkapäiväkirja, osallistuva havainnointi ja videoaineisto. Luvun lopuksi esittelen aineiston analysointiprosessin ja pohdin tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja.
Viidennessä luvussa analysoin tutkimusaineiston aloittaen vapaaehtoisten motiiveista
osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Seuraavassa alaluvussa käsittelen vapaaehtoisten odotuksia matkan suhteen sekä osallistujien kokemuksia Guatemalassa. Osaksi tutkimustani toteutin videodokumentin ”Askel kerrallaan – vapaaehtoisena Kapuan
matkassa” (2015), jonka esittelen ja analysoin luvussa 5.3. Kuvat kertovat erilaisia
asioita ja kommunikoivat eri tavalla herättäen ymmärrystä, jota sanat yksin eivät riitä
herättämään. (Marion & Crowder 2013, 31) Video mahdollistaakin vapaaehtoisten kokemusten havainnollistamisen visuaalisesti helposti lähestyttävässä muodossa. Luvun
lopuksi tarkastelen vapaaehtoiskokemuksen vaikutuksia yksilötasolla heti matkan jälkeen ja vapaaehtoiskokemuksen pysyviä vaikutuksia osallistujiin vuosi ja kolme kuukautta matkan jälkeen.
Kuudennessa luvussa tuon tutkimukseni tulokset yhteen aiemman tutkimustiedon kanssa. Keskityn erityisesti tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tulosten konkreettisen hyödyntämispotentiaalin kannalta keskeiseen vapaaehtoisturismin vastuulli8

suuden näkökulmaan. Etsin vastauksia siihen, mitkä seikat vaikuttavat vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen ja miten yhä kasvavaa ja kaupallistuvaa vapaaehtoisturismia voidaan toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti ja eettisesti. Kansainvälisen vapaaehtoisuuden kasvavan kiinnostuksen ja alalla liikkuvien kasvavien rahavirtojen johdosta vapaaehtoisturismin ideologinen pohja voi vaaraantua. Vapaaehtoisturismin alalta tarvitaan uutta tietoa, jotta vapaaehtoisturismin parissa toimivat organisaatiot voivat arvioida
toimintansa vastuullisuutta paremmin, ja jotta vapaaehtoiset pystyvät arvioimaan valitsemansa järjestäjäorganisaation toimintaa ja työn eettisyyttä kohdemaassa realistisesti.
Tutkimukseni lopuksi luvussa seitsemän tiivistän tutkimuksen keskeisimmät tulokset
yhteen. Yhteenvedon lisäksi luon katsauksen tulevaisuuden tutkimukseen ja pohdin, mihin teemoihin tutkimus ei antanut vastauksia sekä sitä, mitä vapaaehtoisturismin alalla
voitaisiin vielä tutkia lisää. Tämä tutkimus tarjoaa yhden näkökulman vapaaehtoisturismiin, jonka keskiössä on vapaaehtoisten motiivit, turismin vaikutukset vapaaehtoisiin itseensä sekä vapaaehtoisturismin vastuullisuus. Nopeasti kasvavan ja kaupallistuvan vapaaehtoisturismin alalta tarvitaan globaalin toimintaympäristön muuttuessa myös tuoretta lisätutkimusta aiheesta.
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2 KANSAINVÄLINEN VAPAAEHTOISUUS
Kansainvälisen vapaaehtoisuuden taustalla olevan vapaaehtoistyön käsite ei ole yksiselitteinen termi. Vapaaehtoisuuden ajatellaan usein olevan palkatonta toimintaa, mutta
vapaaehtoistehtäviin voi myös sisältyä rahallinen korvaus tehdystä työstä. Tutkimukseni
aluksi käsittelen kansainvälisen vapaaehtoisuuden käsitteen selventämiseksi vapaaehtoisuuden määritelmää. Tämän jälkeen luvussa 2.2 tarkastelen kansainvälisen vapaaehtoisuuden pitkälle ulottuvaa historiaa Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien. Seuraan ilmiön
kehitystä ja kasvua maassamme aivan viime vuosiin asti.

2.1 Vapaaehtoisuuden määritelmä
Vapaaehtoistyön määritelmä on moniselitteinen ja tulkinnanvarainen, sillä joihinkin vapaaehtoistehtäviin liittyy myös rahallinen korvaus, kuten YK:n vapaaehtoisohjelmassa
(UN Volunteers 2014). Rahallinen korvaus on kuitenkin normaalia palkkatasoa pienempi korvaus tehdystä työstä. YK:n yleiskokouksen vuonna 2001 laatiman määritelmän
mukaan vapaaehtoisuudessa tulee täyttyä kolme peruskriteeriä:
1.

toiminta tapahtuu vapaasti ja ilman pakottamista;

2.

taloudellinen hyöty ei ole päämotivaationa;

3.

on olemassa muukin hyödynsaaja, kuin vapaaehtoinen.
(Devereux 2008, 358-359)

Suomessa vapaehtoisuutta tutkineet Anne Yeung ja Marianne Nylund ovat päätyneet
käyttämään vapaaehtoistyötä laajempaa termiä vapaaehtoistoiminta, jonka he määrittelevät seuraavasti: ”palkaton, vapaasta tahdosta kumpuava yleishyödyllinen toiminta,
joka useimmiten on organisoitunut jonkun tahon avustuksella” (Nylund 2010, 27).
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Käytän tutkimuksessani termiä vapaaehtoistyö, sillä koen vapaaehtoisena toimimisen
työn kaltaisena, mutta palkattomana, yleishyödyllisenä toimintana. Vapaaehtoistyö kumpuaa nimensä mukaisesti aina henkilön omasta, vapaasta tahdosta, ja sen hyödyt ulottuvat vapaaehtoista itseään pidemmälle.

2.2 Kansainvälinen vapaaehtoisuus Suomessa
Kansainvälisellä, pohjoisesta etelään suuntautuvalla kehitysyhteistyöllä on pitkä historia, ja erilaiset vapaaehtoisohjelmat ovat olleet osa kehitysyhteistyötä sen alusta alkaen.
(Lager, Laihiala, Kontinen 2009, 12-13) Suomessa kansainvälisen vapaaehtoisuuden
piirteitä ilmeni jo 1800-luvun lopulla lähetystyöntekijöiden työssä. Ensimmäinen tunnettu suomalainen lähetystyöntekijä, porvoolainen kirvesmies Matias Nyberg, lähti Etelä-Amerikkaan, Surinamiin jo vuonna 1756. Hänen työkautensa jäi kuitenkin lyhyeksi,
sillä hän kuoli pian perille päästyään. Ensimmäinen lähetysjärjestö, Suomen Lähetysseura, perustettiin lähes sata vuotta myöhemmin vuonna 1859. Käytännössä suomalainen lähetystyö alkoi 1860-luvun lopulla, jolloin Suomen Lähetysseuran ensimmäiset
työntekijät lähetettiin eteläiseen Afrikkaan Ambomaalle, nykyiseen Namibiaan. (Suomen ev. lut. kirkko 2013)
Lähetystyö merkitsi kulttuurien välisen vuorovaikutuksen avautumista. Lähetystyöntekijät vaikuttivat aikansa käsityksiin Euroopan ulkopuolisista kulttuureista julkaisemalla
populaareja teoksia ja kertomuksia lähetysseurojen lehdissä sekä osallistumalla kotimaassa lähetystilaisuuksiin ja näyttelyihin varojen keräämiseksi lähetystyöhön. Tätä
voidaan pitää urien aukomisena suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnalle kehitysmaissa. (Suomen ev. Lut. kirkko 2013) Kirkot olivat aikanaan kehitysyhteistyön ja kansainvälisen vapaaehtoisuuden uranuurtajia.
Suomi otti kehitysyhteistyön ensiaskeleita YK:n puitteissa, jonka kautta ensimmäiset
suomalaiset asiantuntijat lähetettiin kehitysmaatehtäviin. Vuonna 1965 YK:n ja sen jä11

senjärjestöjen palveluksessa toimi yli 4 500 henkilöä, joista 27 oli suomalaisia (Artto
2005, 14). Vuonna 1965 ulkoasiainministeriön yhteyteen perustettu kansainvälisen kehitysavun toimisto lähetti ulkomaisia esimerkkejä seuraten ensimmäisen kehitysjoukkonsa
Tansaniaan vuonna 1968. Kehitysjoukkoon valittiin 22 nuorehkoa naista ja miestä. Kokemukset kentällä eivät kuitenkaan vastanneet aivan odotuksia, mutta toinen kehitysjoukko lähetettiin maahan tästä huolimatta edellisten palattua kotimaahan kahden vuoden jakson päätyttyä, vuonna 1970. Kolmatta joukkoa ei enää tullut, sillä sopivia hakijoita ilmoittautui liian vähän. Kehitysapujoukkoihin osallistuneet muodostivat kuitenkin
myöhemmin suomalaisten asiantuntijoiden ja konsulttien perusjoukon (Artto 2005, 1617). Kehitysmaakokemuksesta oli siis hyötyä ainakin osallistujille itselleen urakehityksen muodossa. Suomalaisasiantuntijoiden määrä kehitysmaissa nousi ripeästi 1960 ja
1970-lukujen vaihteessa. Vuonna 1974 heitä oli kentällä jo 300, joista suurin osa työskenteli Etiopiassa, Sambiassa, Tansaniassa ja Kuubassa (Artto 2005, 14).
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa perustettiin vuonna 1985, ja kehitysjoukkotoimintaa ryhdyttiin rahoittamaan uudelleen. Ensimmäiset Kepan koordinoimat kehitysjoukot saapuivat Sambiaan vuonna 1987. Vuonna 1989 toiminta laajeni Nicaraguaan ja
vuonna 1991 Mosambikiin. Laajimmillaan kehitysjoukkotoiminta oli 1990-luvun alkuvuosina. Vuonna 1992 Kepalla oli kentällä Sambiassa, Nicaraguassa ja Mosambikissa
yhteensä 79 vapaaehtoista kehitysjoukkolaista. Kepan toiminnan evaluaatio vuosina
1994-1995 toi ratkaisevan muutoksen järjestön toimintaan. Kansainvälisen vapaaehtoisuuden kehitysvaikutukset jäivät niin pieniksi, ettei vapaaehtoisohjelmia ollut syytä jatkaa (Evaluation of Kepa 2005, 10). Vanha kehitysjoukko-ohjelma ajettiin alas muutamassa vuodessa, ja kenttätoimistot Sambiassa, Mosambikissa ja Nicaraguassa ryhtyivät
hakemaan uusia toimintamuotoja vanhojen ja osin uusienkin kumppanijärjestöjen kanssa. (Kepa 2013)
1990-luvulta lähtien kansainvälisiä vapaaehtoistyömahdollisuuksia tarjoavien organisaatioiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Kiinnostuksen kasvuun on vaikuttanut informaatioteknologian kehitys, lisääntynyt kiinnostus globaaleista kysymyksistä ja mat12

kustamisen helpottuminen. (Lager, Laihiala & Kontinen 2009, 115) Vapaaehtoistyömahdollisuuksia on tarjolla lyhytkestoisesta muutaman viikon kokemuksesta pitkiin, kahden
vuoden mittaisiin työskentelyjaksoihin. Perinteisesti kansainvälinen vapaaehtoistyö on
houkutellut erityisesti nuoria, mutta yhä useammin myös työikäiset innostuvat pitämään
esimerkiksi sapattivapaan vapaaehtoistyön merkeissä. (Lager ym. 2009, 13). Oman kokemukseni mukaan keski-ikäiset ja eläkeikäiset ovat nouseva ryhmä vapaaehtoistyön
parissa. Pienet lapset eivät enää sido, ja taloudellinen tilanne on usein vakaa pitkän työuran ja maksettujen asuntolainojen jälkeen. Vuorotteluvapaat ovat yleistyneet, ja ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään työurankin aikana tehden asioita, joista on ehkä
pitkään haaveillut. Eläkkeelle siirryttäessä voidaan hakea uutta suuntaa loppuelämälle,
ja työn jättämän tyhjiön tilalla on aikaa toteuttaa omia unelmia. Eläkeikäiset ovat myös
keskimäärin yhä terveempiä, mikä mahdollistaa osallistumisen aktiiviseenkin toimintaan itselle tärkeiden asioiden, kuten vapaaehtoistyön parissa.
Vuonna 1995 perustettiin kansainvälisen vapaaehtoistyön koordinointiin Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo, jonka nimi oli alkuvuosina Nuorten kehitysmaavaihto-ohjelma. Ohjelman taustalla oli viisi suomalaista järjestöä: Nuorisoyhteistyö Allianssi, Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT, Maailmanvaihto ICYE, Suomen Tinku ja Kepa. Kepan hallinnoitavaksi Etvo siirtyi vuonna 1997. Vuonna 1999 ohjelman nimi vaihdettiin Etelän vapaaehtoisohjelmaksi, sillä osallistujille ei ollut yläikärajaa. Alaikäraja on vuosien varrella noussut kahdeksastatoista 22 vuoteen. (Etvo 2013) Etelän vapaaehtoisohjelma on vapaaehtoistyöhön lähtevän kulujen osalta omakustanteinen. Osallistumismaksun lisäksi
vapaaehtoinen maksaa matkakulut, vakuutukset, rokotukset, asumisensa ja elämisensä
itse. Vastaanottava järjestö auttaa vapaaehtoista löytämään paikallisen tason mukaisen
majoituksen ja neuvoo ruokailuun ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. (Etvo 2013)
Kansainvälisiä vapaaehtoisohjelmia toteuttaa tällä hetkellä Suomessa Etvon lisäksi
muun muassa Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT, Maailmanvaihto ICYE, Suomen
nuorisoyhteistyö Allianssi ja Kapua, jota käsittelen luvussa viisi tarkemmin.
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Vuosina 1966-1996 noin 4 000 suomalaista työskenteli kehitysmaissa asiantuntijatehtävissä, konsultteina, kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten järjestöjen lähettäminä. Eniten
suomalaisia työskenteli kehitysmaissa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, jonka
jälkeen määrä on laskenut nopeasti. Laskuun ovat vaikuttaneet paitsi kehitysyhteistyön
aatteissa tapahtuneet muutokset myös kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset 1990luvun alun lamavuosina. (Leinikki 2005, 46) Vuoden 2003 kehitysyhteistyökertomuksen
mukaan Suomi palkkaa vuosittain runsaat sata henkilöä kansainvälisten järjestöjen apulaisasiantuntijatehtäviin ja kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Myös kansalaisjärjestöt palkkaavat vuosittain kymmeniä suomalaisia kehitysyhteistyötehtäviin. Suomen Punaisen Ristin kautta lähtee vuosittain noin sata eri alojen ammattilaista töihin katastrofialueille tai pitkäaikaisiin kehitysyhteistyötehtäviin (Punainen Risti 2013). Kansainvälisen vapaaehtoistyön parissa työskentelevien määrää ei ole tilastoitu, mutta pelkästään Etvon kautta Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan on lähtenyt noin
500 vapaaehtoista vuoteen 2006 mennessä. Vuodesta 2006 alkaen vapaaehtoisia on lähtenyt Etvon kautta kehitysmaihin 20-30 henkilöä vuosittain (Etvo 2013). Suomalaistaustainen Art in Tanzania -järjestö on välittänyt 2000-luvun alusta lähtien vapaaehtoisia
Tansaniaan. Tällä hetkellä järjestö välittää kansainvälisesti vuosittain 600-700 vapaaehtoista Tansaniaan, joista osa on suomalaisia. (Berner 2015) Kapuan kautta lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön kehitysmaihin on lähtenyt noin 100 vapaaehtoista vuosien
2006-2014 aikana.
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3 VAPAAEHTOISTURISMIN TEOREETTINEN
VIITEKEHYS
Matkailu on yksi maailman suurimmista teollisuudenaloista. Suurimmat turistivirrat
ovat perinteisesti tulleet globaalista pohjoisesta, jossa ihmisillä on resursseja tehdä verrattain kalliita vapaa-ajanmatkoja (Mowforth & Munt 2009, 4). Kehittyvien maiden talouskasvu Aasissa (Kiina, Intia, Etelä-Korea, Hong Kong ja Singapore) ja Latinalaisessa
Amerikassa (Brasilia) on johtanut keskiluokan mahdollisuuteen matkustaa myös näissä
maissa, ja matkailuala on jatkuvassa kasvussa. Turismista on samalla tullut aidommin
kansainvälinen ilmiö (Cohen & Cohen 2012, 2178). Samalla turismin kenttä on alkanut
muuttumaan, ja vaihtoehtoisen tai vastuullisen turismin muodot ovat kasvattaneet suosiotaan perinteisen, niin sanotun massaturismin vastapainoksi. Tässä luvussa käsittelen
aluksi vastuullista turismia, jonka piiriin vapaaehtoisturismikin liittyy. Tämän jälkeen
tarkastelen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiiveja ja vapaaehtoiskokemuksen vaikutuksia osallistujiin.

3.1 Vastuullinen turismi
Monella maailman köyhimmillä alueilla on rikas kulttuuri ja luonto, joka houkuttelee
turisteja. Kehitysmaat ovat kasvattaneet suosiotaan matkakohteena, ja matkailijavirrat
kasvavat nopeimmin juuri köyhimmissä maissa (Spenceley & Myer 2012, 299). Turismista saatavien tulojen maksimoiminen voi olla selviytymiskysymys monelle kaikkein
vähiten kehittyneelle maalle (Kalisch, 2010, 88). Matkailualalla onkin herännyt kiinnostus turismin mahdollisuuksista köyhyyden vähentämisessä, niin sanottua ”pro-poor” turismia kohtaan (Chok, Macbeth & Warren, 2007, 144). Yli 80 prosenttia matalatuloisimmista maista on sisällyttänyt turismin köyhyydenvähentämisstrategiaansa (Poverty
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Reduction Strategy Papers, PRSPs). Turismi on monelle vähiten kehittyneelle maalle
tärkein ulkomaanvaluutan lähde, mutta on epäselvää, voidaanko turismilla todella vaikuttaa köyhyyden vähentämiseksi ja miten tämä voitaisiin parhaiten saavuttaa. (Meyer
2010, 164)
Turismilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan köyhyyden vähentämiseksi, mutta sen voidaan
myös nähdä tukevan uudenlaista kolonialismia. Köyhyyden vähentämisen sijasta turismi voi kärjistää olemassa olevia, hyväksikäyttöön perustuvia suhteita. Turistien oikeutta
matkustamiseen pidetään usein tärkeämpänä, kuin paikallisyhteisöjen oikeuksia. (Cole
& Eriksson 2010, 109) Turismi voi kasvattaa eriarvoisuutta, ja alan globaalit rakenteet
vievät turismin tuomat tulovirrat usein paikallisten ulottumattomiin. Esimerkiksi Fidzillä tehdyssä tutkimuksessa isot ketjut ja luksushotellit käyttivät lähes poikkeuksetta ulkomailta tuotua ruokaa paikallisten pienviljelijöiden tuottaman ruoan sijasta. Vaikka turismi luo uusia työpaikkoja, tuo tuloja ja kehittää yhteiskuntaa, oli kasvavasta turismista
huolimatta köyhyys Fidzillä lisääntynyt (Sheyvens & Russell 2012, 417). Ulkomaiset
matkailuyritykset vievät turismin tuomat tulot usein paikallisten ulottumattomiin. Työllistyminen turismin parissa tuo paikallisille siten vain niukan elintason, jonka turvin on
vaikea nousta pois sosiaalisesta syrjäytyneisyydestä ja köyhyydestä (Reid 2003, 2).
Viime vuosikymmeninä kansainvälisen turismin kenttä on alkanut muuttumaan. Vaihtoehtoiset turismin muodot alkoivat nostaa päätään 1980- ja 1990-lukujen taitteessa perinteisen massaturismin rinnalla, jonka negatiiviset vaikutukset näkyivät jo selvemmin. Sillä, miten turismi on rakentunut, on suuri merkitys toiminnan eettisyyden ja kestävyyden
kannalta. Turismi voi luoda työpaikkoja ja kehittää mahdollisuuksia tulonmuodostukseen (Ashley & Mitchell 2007, Ashley & Haysom 2006, 278), edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa (Tucker & Boonabaana 2012, 451), lisätä omanarvontuntoa ja parantaa
paikallisyhteisöjen ihmisoikeuksia (Cole & Eriksson 2010, 108), tukea biodiversiteetin
säilymistä ja edistää luonnonsuojelua (Nyaupane & Poudel, 2011, 1361) ja voimauttaa
paikallisyhteisöjä (Höckert 2011, 36). Turismin tuomilla palkkatuloilla työntekijät voivat tukea taloudellisesti myös läheisiään ja nostaa heidät pois äärimmäisestä köyhyydes16

tä. Parhaimmillaan hyödyt eivät siis rajoitu vain suoraan turismin parissa työskenteleviin, vaan tukevat laajemmin koko yhteisöä.
Uudet turismin muodot, joita Vanda Vrasti (2013, 72) kutsuu vaihtoehtoiseksi tai vastuulliseksi turismiksi, kuvaavat erilaisia pienen vaikutuksen matkoja, kuten ekoturismi
ja vapaaehtoisturismi. Toiset tutkijat puhuvat eettisestä turismista, joka kumpuaa kasvavasta globaalista tietoudesta ja massaturismin vastakkaisista motivaatioista (Lyons,
Hanley, Wearing & Neil 2011, 362), jotkut käyttävät käsitettä toiveikas turismi, joka perustuu kumppanuuteen, vastavuoroisuuteen ja eettisyyteen (Pitchar, Morgan & Ateljevic
2011). Kevin Lyons ja Stephen Wearing (2008, 151) käyttävät vapaaehtoisturismista, johon liittyy varainhankintaa termiä varainhankinta-seikkailuturismi (fund-raising adventure tourism).
Köyhille alueille suuntautuvaa turismia voidaan kutsua reality-turismiksi, joka lupaa autenttista, realistista ja vuorovaikutteista kontaktia vierasmaalaisen toisen kanssa. Reality-matkailu voidaan jakaa sosiaalisiin matkoihin (social tours), jotka ovat opetussuuntaisesti orientoituneita ohjaten ihmisiä tukemaan sosiaalisia projekteja vähiten kehittyneillä
alueilla, ja synkkiin matkoihin (dark tours), jotka kohdistuvat paikkoihin, joihin liittyy
kuolemaa tai traagisia tapahtumia, tai jotka herättävät vastaavia tunnetiloja, kuten slummien herättämät tunteet: pelko, epäily ja huoli. (Freire-Medeiros 2009, 582) Yhteistä
näillä vaihtoehtoisen turismin käsitteillä on se, että ne kuvaavat turismia, joilla pyritään
kohti kestävämpää, eettisempää ja vastuullisempaa matkailuteollisuutta. Kaaviossa 1 havainnollistan vapaaehtoisturismin eri kategorioita. Turismin muodot ovat erillisiä, mutta
toisiinsa linkittyviä komponentteja.
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Reality-turismi

Kehitysturismi

Eettinen tursimi

Köyhyysturismi

Vapaaehtoisturismi

Vastuullinen turismi

Toiveikas turismi

Ekoturismi

Varainhankintaseikkailu turismi

KUVIO 1. Vapaaehtoisturismin kategorisointia
Vapaaehtoisturismin määritelmä on moniselitteinen, sillä sen pariin voidaan liittää niin
lyhyet, parin viikon tutustumismatkat hankekohteisiin kuin pitkäkestoiset, erityistä ammattiosaamista vaativat yli vuodenkin kestävät vapaaehtoistyöjaksot. Vapaaehtoisturismin parissa toimii niin yksityisiä yrityksiä kuin kansalaisjärjestöjä, ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia on tarjolla ympäri maailmaa. Vapaaehtoisturismin varhaisin määritelmä
on vuosituhannen alkupuolelta. Tämän määritelmän mukaan vapaaehtoisturismista on
kyse, kun turisti osallistuu vapaaehtoisena organisoidulle matkalle, johon liittyy auttamista, joidenkin yhteiskunnan ryhmien materiaalisen köyhyyden vähentämistä, ympäristön restaurointia tai yhteiskunnan tai ympäristön tutkimista (Wearing 2001, 1). Uudemman määritelmän mukaan vapaaehtoisturismi on yhdistelmä kehitysyhteistyötä,
opetusta ja turismia (Keese 2011, 258). Vapaaehtoisturismilla on kaksisuuntainen tarkoitus; sen keskiössä on fakta, että matkalle osallistujat antavat vapaaehtoisesti aikaansa
työskennelläkseen projekteissa, joiden tavoitteena on kehittää ympäristöä tai paikallisyhteisöä. Toinen tarkoitus on osallistumisen myötä syntyvä osallistujan oma sisäinen kehitys. (Callanan & Thomas 2005, 184)
Vapaaehtoisturismin eri muodot ovat kehittymässä matkailualan nopeiten kasvavaksi
sektoriksi. Vapaaehtoistyömatkoja on myyty pakettimatkoina 1990-luvulta lähtien, ja
matkoille osallistuu vuosittain noin 1,6 miljoonaa henkilöä, pääasiassa nuoria aikuisia.
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Vapaaehtoisturismi on lähtöisin Euroopasta, josta se on levinnyt muihin länsimaihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Australiaan (Wearing & Mc Gehee 2013). Vapaaehtoisturismi
kiinnostaa yhä useampia matkaajia, ja ilmiö on laajentumassa myös aasialaisten ja afrikkalaisten osallistujien keskuuteen (Alexander, 2012, Lo & Lee, 2011). Vapaaehtoisturismin suosion kasvuun viime vuosina liitetään Volunteer Travel Insights 2009 -raportissa
mielenkiintoisesti 9/11 tapahtuma Yhdysvalloissa ja Indonesian tsunami, joiden jälkeen
matkailijat alkoivat kiinnostua enemmän matkoista, joilla voi samalla osallistua hyvän
tekemiseen yhdessä paikallisyhteisön kanssa (Nestora, Yeung & Calderon 2009, 5).
Kasvun suosion taustalta voidaan löytää muitakin tekijöitä. Vapaaehtoisturismi nähdään
vaihtoehtona ja kritiikkinä pahamaineisen massaturismin huonoille vaikutuksille. Matka, jolla on hyvä tarkoitus, vetoaa länsimaiseen post-materialistiseen, syyllisyydentuntoiseen ja eettiseen kuluttajaan.
Matkailijat haluavat yhä useammin kohdata kehitysmaihin suuntautuvilla matkoillaan
paikallista arkea, köyhyyttä. Köyhän väestönosan elinoloihin tutustuminen kiehtoo,
mutta vain pinnallisesti ja riittävän etäältä katsottuna. Paikalliset köyhien epäviralliset
asuinalueet ovat kiehtoneet etenkin länsimaisia turisteja enenevässä määrin 1990-luvulta
lähtien. Vuosituhannen vaihteen jälkeen köyhyysturismi on kasvanut massaturismin
mittoihin. On arvioitu, että joka vuosi Brasiliassa Rio De Janeiron faveloissa vierailee
40 000 turistia (Freire-Medeiros 2008, 580) ja Etelä-Afrikassa Kapkaupungin townshipeissä käy tutustumassa jopa 300 000 turistia vuodessa (Rolfes 2010, 421). Thomas
Frisch (2012) esittää, kuinka suurin osa Brasilian favelaturisteista on länsimaisia, aitoa
ja autenttista kokemusta ”toiseudesta” etsiviä turisteja. Sama suuntaus on havaittu EteläAfrikan township-turismissa. Kehitysmaiden suurkaupunkien keskustat eivät poikkea
enää paljonkaan länsimaiden kaupungeista, joten erilaisuuden kokemusta haetaan slummeista. Vertaamalla ja etäännyttämällä itseä muista, saadaan kokemus ”toiseudesta”,
joka konkretisoituu slummissa. Slummikierrosten tarjoajien määrä on lisääntynyt turistivirtojen kasvaessa ja palveluntarjoajat kehittävät yhä uusia ja erilaisia kierroksia eri
kohderyhmille.
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Matkailijat osallistuvat usein vapaaehtoistyömatkallaan myös perinteisiin loma-aktiviteetteihin, kuten nähtävyyksien katseluun. Heiltä saatetaan myös odottaa sitä, kuten sain
huomata Kapua 2014 Etiopia -vapaaehtoishanketta toteuttaessani. Sain silloin puhelun
Suomen Etiopian kunniakonsulilta Elias Saburelta. Hänen mielestään ryhmän matkaohjelmaan olisi tullut sisällyttää vapaaehtoistyön ja hankkeeseen kuuluvan vuorivaelluksen
ohella suunniteltua enemmän Etiopian kulttuurisiin ja historiallisiin nähtävyyksiin tutustumista, jotta maan vahva kulttuuri ja pitkä historia tulisivat osallistujille tutummaksi.
Toisaalta kokemukseni mukaan perinteiset turistinähtävyydet ja safarit hyvine hotellimajoituksineen voivat tuntua vapaaehtoisista päälle liimatulta ja turhalta luksukselta, jos
matkan pääpaino ja odotukset ovat vapaaehtoistyössä. Siirtyminen todellisuudesta toiseen ei ole henkisesti yhtä helppo ja nopea, kuin fyysisesti. Tämän sain todeta ensimmäisen Kapua-vapaaehtoistyömatkani aikana, jolloin vietimme päivän katulasten parissa Nairobin Kawangwaren slummissa ja siirryimme tämän jälkeen illalliselle Suomen
suurlähetystöön. Vastaanotolla mieli viipyili vielä katulasten parissa, ja samalla suunnaton eriarvoisuus, jossa elämme, konkretisoitui todenteolla.
Köyhille alueille kohdistuva turismi ei ole uusi ilmiö, mutta sen suosion kasvu on uutta.
Se on herättänyt turismin kriittisen koulukunnan keskuudessa keskustelua köyhien
alueiden hyväksikäytöstä turismin nimissä. Köyhyysturismin kriitikot keskittyvät etenkin kahteen aspektiin, ”köyhien tirkistelyn” näkökulmaan ja postkonlonialistiseen,
egoististen motiivien näkökulmaan. Noel Salazarin (2004) tutkimuksessa jälkikolonialistinen näkemys vahvistui länsimaisten turistien ollessa kiinnostuneempia omasta henkilökohtaisesta kehityksestään kuin vierailemansa alueen kehityksestä. Turistit jättivät
huomioimatta moderniuteen viittaavat merkit ja osoittivat huolensa autenttisuuden, ja siten alikehityksen säilymisestä tietyllä alueella. Käytös heijasti kolonialistisia aatteita ja
eksoottisen, autenttisen ”toiseuden” idealisointia. (Salazar 2004, 101-104) Vapaaehtoisturismi voikin olla poliittisesti kyseenalaista toimintaa, joka ennemmin vahvistaa kuin
haastaa orientalistisia käsityksiä ja kapitalistista kulutusmyönteisyyttä (Vrasti 2013, 56).
Köyhille alueille kohdistuva turismi voi kuitenkin olla myös eettisesti kestävää ja hyväksyttävää. Sitä se on silloin, kun paikallisia asukkaita ei alenneta vain turistien kat20

seen kohteiksi, ja kun turistien ja paikallisten välinen kanssakäyminen perustuu keskinäiseen kunnioitukseen (Frish 2012, 336).

3.2 Kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiivit
Vapaaehtoisturismi on matkailualan nopeiten kasvavia sektoreita, kuten edellä todettiin.
Tässä kappaleessa käsittelen sitä, mikä innostaa vapaaehtoisia osallistumaan vapaaehtoistyöhön, ja luon katsauksen kansainvälisen vapaaehtoisuuden taustalla vaikuttaviin
motiiveihin. Tarkastelen motiiveja vapaaehtoistyön, kehitysyhteistyön ja vapaaehtoisturismin motiivien kautta, jotka kaikki koskettavat tutkimukseni kohteena olevaa kansainvälistä vapaaehtoisuutta.

3.2.1 Vapaaehtoistyön motiivit
Vapaaehtoistyön motiiveja tutkinut Yeung (1999) jakaa vapaaehtoistyöhön osallistumisen motiivit neljään pääluokkaan, joita ovat 1) tekemisen kaipuu, 2) auttamisen halu, 3)
kokeilunhalu ja 4) ryhmän kaipuu. Motiiveista auttamisen halu on suomalaisilla selvästi
korkein, 41 prosentilla toisten auttaminen on vapaaehtoistyön päämotiivi (Yeung 2004).
Nylund (2000) jakaa vapaaehtoisuuden motiivit jopa viiteen luokkaan, joita ovat 1) arvomotiivit, 2) oppimismotiivit, 3) itsearvostukseen liittyvät motiivit, 4) sosiaaliset motiivit ja 5) uramotiivit. Arvomotiivit liittyvät haluun auttaa muita, ja oppimismotiiveihin
sisältyy esimerkiksi halu oppia vieraasta kulttuurista tai eri elämäntavoista. Etenkin uramotiivia löytyy kansainvälisen vapaaehtoistyön pariin hakeutuvilta nuorilta, jotka suunnittelevat uraa kansainvälisissä kehitysyhteistyötehtävissä (Kontinen 2005, 42). Vapaehtoisena toimimisessa voidaan nähdä kaksi yhteen kietoutunutta lähestymistapaa, altruistisen toisten auttamisen ja individualistisen mahdollisuuden omaan henkiseen kasvuun
(Nylund 2000, 34-40).
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3.2.2 Kehitysyhteistyön motiivit
Kehitysyhteistyön pariin hakeutuvien henkilöiden motiiveja tutkinut Olli Alho (1980)
jakaa motiivit kahteen perustyyppiin, ”idealisteihin” ja ”realisteihin”. Jaottelu pohjautuu
näkemykseen siitä, että kehitysyhteistyötehtäviin hakeutumisen taustalla on toisaalta
henkilön omaan ja elämänuraan liittyvät ”egoistiset” motiivit ja toisaalta kohdemaahan,
sen ihmisiin ja yleisiin ihanteisiin liittyvät ”altruistiset” motiivit (1980, 31). Usein lähtöpäätöksen taustalla on useita motiiveja. Alhon tutkimuksessa vaikuttimista ainoa puhtaasti idealistinen motiivi, ”halu toimia kehitysyhteistyössä” esiintyi varsin harvalla vastaajalla (1980, 34). On kuitenkin huomioitava, että Alhon tutkimus käsitteli asiantuntijatehtäviin Tansaniaan ja Sambiaan ulkoasiainministeriön palveluksessa lähteneitä henkilöitä, ei vapaaehtoistyön parissa toimivia. Tutkimuksessaan Alho havaitsi lähtöpäätöksen taustalla vaikuttaneen usein paremmat taloudelliset olosuhteet, eli raha, joka vapaaehtoistyön pariin hakeutuvilla ei ole työn palkattoman tai pienipalkkaisen luonteen takia
ainakaan tärkeimpänä motiivina. Muista vaikuttimista tutkimuksessa ilmeni vahvasti
spontaani halu lähteä ulkomaille sekä seikkailunhalu, jotka voidaan hyvin yhdistää
myös kansainvälisen vapaaehtoisuuden pariin hakeutuvien henkilöiden potentiaalisina
motiiveina.
Mielenkiintoisena motiivina Jeremy Gould nostaa kehitysyhteistyön pariin hakeutumisessa esiin syyllisyyden, joka toimi hänellä vahvana motivaationa toimintaan mukaan
lähtemiselle. Gould kertoo lähteneensä mukaan solidaarisuusliikkeeseen vastavetona häpeälle siitä, että Yhdysvallat teki hirveitä tekoja Vietnamissa sodan aikana. Yhdysvaltojen kansalaisena Gould tunsi häpeää maansa toimista Vietnamissa ja halusi toimia vastavoimana tälle toiminnalle. (Gould 2000, 84) Syyllisyyden tunne herättää kiinnostavia
pohdintoja oman hyvinvointimme asemasta, oikeutuksesta ja kehitysyhteistyön taustalla
vaikuttavista tekijöistä. Kimmo Kiljunen esittää, että syyllisyys ei olisi Suomessa vahva
motivaatio, vaan näkee taustalla olevan ennemminkin oikeudenmukaisuuden ja aidon
tasa-arvon tavoitteet (Kiljunen 2000, 87). Tiina Kontisen (2005, 43) mukaan globaalin
epätasa-arvon tiedostaminen ja huono omatunto siitä, että ”on sattunut syntymään hyvin
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voivaan pohjoiseen” aiheuttaa syyllisyyttä, joka tuo velvollisuudentunteen tehdä jotakin
globaalin etelän hyväksi. Omia vapaaehtoistyön motiiveja miettiessäni nousee ensimmäisenä mieleen halu toimia globaalisti oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman
maailman puolesta, mutta mikä on syyllisyyden vaikutus taustalla? Onko globaalin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon pyrkimysten takana globaalin pohjoisen huono omatunto oman kehityksemme hinnasta, joka on monelta osin maksatettu kehitysmaiden
kustannuksella, ja josta monet kehitysmaat joutuvat edelleen maksamaan kallista
hintaa?
Sikke Leinikki (2005) haastatteli 15 kehitysmaissa työskennellyttä suomalaista, ja havaitsi, että haastateltavilla lähtöön ja haluun kokea jotain muuta sekoittuu auttamishalua
ja uskonnollista vakaumusta. Toiset korostivat lähdön sattumanvaraisuutta ja jotkut mainitsivat, että kehitysmaahan lähdetään pakoon jotakin. Lähtöpäätöstä pidettiin kuitenkin
aina erittäin merkittävänä ja päätös sidottiin sujuvasti osaksi haastateltavan elämänkulkua. Leinikki toteaa uskovansa, että lopullinen päätös lähteä kehitysmaahan tehdään siksi, että lähtijä haluaa luoda kuvan itsestään kehitysyhteistyön ammattilaisena ja haluaa
päästä uuteen lähipiiriin. Lähtijä haluaa syystä tai toisesta uuden elinkeinon ja elämänpiirin. (Leinikki, 2005, 140) Joskus kehitysyhteistyön, samoin kuin vapaaehtoistyön
aloittaminen liittyy elämän siirtymävaiheisiin ja oman suunnan etsimiseen. Oman identiteetin etsiminen nuorena, avioero, kyllästyminen tai uupuminen työhön ja lasten kotoa
muutto ovat esimerkkejä elämäntilanteista, joissa etsitään ”jotakin uutta”. (Kontinen
2005, 42) Myös eläkkeelle siirtyminen on yksi näistä elämänvaiheista, jolloin etsitään
uutta sisältöä loppuelämälle.

3.2.3 Vapaaehtoisturismin motiivit
Vapaaehtoisturismin motiivit poikkeavat massaturismin motiiveista, ja kietoutuvat samojen teemojen ympärille, kuin vapaaehtoisuuden ja kansainvälisen kehitysyhteistyön
motiivit. Keskustelu vapaaehtoisturismin motiiveista käydään suurelta osin kahden pää23

teeman, itsekkäiden ja epäitsekkäiden (tai henkilökohtaisten ja altruististen) motiivien
välillä (Wearing ym. 2013, 123). Turismia koskevassa kirjallisuudessa vapaaehtoisturismin motiivit kategorisoidaan usein kolmeen pääluokkaan, joita ovat:
1) itsekkäät motiivit
2) ihmistenväliset motiivit
3) muut motiivit
Itsekkäisiin motiiveihin sisältyvät henkilökohtainen kasvu, urakehitys ja seikkailu. Ihmistenvälisiä motiiveja ovat altruismi, toisten auttaminen ja kulttuuriin tutustuminen.
Muihin motiiveihin voidaan sisällyttää teemoja kuten oikea aika tai paikka ja vapaaehtoisohjelman sisältö. (Chen & Chen 2011, 437)
Vastaavanlaiseen kolmijakoon on päätynyt kansainvälisestä vapaaehtoisuudesta Ghanassa tehty tutkimus, jossa selvitettiin yli 400 vapaaehtoisturistin motiiveja osallistumiselle.
Motiivit jaoteltiin seuraavasti: 1) altruismi ja oppiminen, 2) filantropia ja 3) sosialisaatio. Altruistiset, toisen auttamiseen liittyvät ja omaan oppimiseen liittyvät motiivit olivat
selvästi yleisin motiiviryhmä. Filantropisia motiiveja olivat köyhyyden vähentämiseen
liittyvät motiivit, kun taas ystävät sekä yhdessä tekeminen liittyivät sosialisaation motiiveihin. (Otoo & Amuquandoh 2014, 53) Tutkimuksessa niin sanotut itsekkäät ja epäitsekkäät motiivit oli yhdistetty samaan ryhmään, altruistisiin ja oppimismotiiveihin. Sally Brown (2005, 487) jakaa vapaaehtoisturismin motiivit puolestaan neljään luokkaan,
joita ovat 1) kulttuuriin tutustuminen, 2) takaisinmaksu (giving back), 3) toverillisuus ja
4) oppimiseen liittyvät motiivit.
Motiiveja voidaan jaotella monella tavalla, mutta samat päämotiivit, itsekkäät ja epäitsekkäät motiivit ovat kuitenkin aina läsnä. Altruististen ja itsekkäiden motiivien suhteesta vapaaehtoisturismissa on myös käyty keskustelua. Vaikka vapaaehtoisturistit voivat
käyttäytyä altruistisesti, vapaaehtoisten kokemuksesta saamat henkilökohtaiset edut dominoivat kuitenkin kokemusta (Coghlan & Fennell 2009, 377). Aikaa ja rahaa toisten
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auttamiseen käyttävät vapaaehtoiset voidaan helposti nähdä altruistisina, epäitsekkäiden
ja puhtaiden auttamismotiivien ajamina, mutta usein eri motiivit ovat kietoutuneet toisiinsa, eikä asian tarkastelu puhtaasti altruistisena tai itsekkäänä toimintana ole kovin
hedelmällistä. Vapaaehtoisturistit voivat omata useita eri motivaatioita yhtäaikaisesti
(Wearing ym. 2013, 123).
Vapaaehtoisen iällä voi myös olla merkitystä motivaatioon. Välivuotta pitävät nuoret
hakeutuvat yhä useammin vapaaehtoistehtäviin ulkomaille, jonka taustalla on usein vahvasti omaan urakehitykseen liittyvät motiivit. Vapaaehtoistyökokemus globaalissa etelässä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden parantaa työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhä kovenevassa kilpailussa. Osallistujat saavat vapaaehtoistyöstä sosiaalista pääomaa, joka on helposti muutettavissa työnantajien arvostamiksi taidoiksi. Kokemus osoittaa henkilön kansainvälisyyttä, johtajuustaitoja, yhteistyökykyä, itseluottamusta, mukautuvuutta ja vastuullisuutta. Neoliberaali yhteiskuntamme palkitsee taidoista,
joita kansainvälinen vapaaehtoistyö tarjoaa. Pelkkä koulutus ei enää riitä takaamaan
työllistymistä, vaan nuorten on haettava koulutuksen ulkopuolista kokemusta osoittaakseen pätevyytensä työmarkkinoilla. (Vrasti 2013, 95-123)

3.3 Vapaaehtoisturismin vaikutukset osallistujiin
Vapaaehtoisturismin vaikutuksista osallistujiin ei ole vielä tehty kovin kattavaa tutkimusta (Wearing & McGehee 2013, 126), mutta joitakin tutkimuksia vapaaehtoisturismin
vaikutuksista vapaaehtoisiin itseensä on löydettävissä. Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa kansainvälisen vapaaehtoisuuden vaikutuksista esitetään usein, että vapaaehtoisturismi edistää vapaaehtoisen henkilökohtaista kasvua ja monikulttuurista ymmärrystä
(Alexander 2012, 781). Vapaaehtoistyömatka voi myös edistää henkilön urakehitystä ja
antaa sosiaalista pääomaa osallistujalle (Vrasti 2013, 1-2). Wearing (2001) ryhmittelee
henkilökohtaisen kasvun, jota vapaaehtoisturistit ovat kokeneet neljään luokkaan:
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1) henkilökohtainen tietoisuus ja oppiminen
2) ihmistenvälinen tietoisuus ja oppiminen
3) itseluottamus
4) itsetyytyväisyys
Ryhmät ovat linkittyneet toisiinsa, sillä esimerkiksi tietoisuuden lisääntyminen ja oppiminen niin henkilökohtaisella kuin ihmistenväliselläkin tasolla voi johtaa itseluottamuksen ja itsetyytyväisyyden kasvuun (Wearing 2001, 126). Vapaaehtoisuuden vaikutuksia
psykologisesta perspektiivistä tutkinut Zoë Alexander (2009) löysi muutoksia vapaaehtoisten luottamuksen, luovuuden ja itsevarmuuden lisääntymisessä. Luottamuksen lisääntyminen parantaa vapaaehtoisen kykyä nähdä toiset reiluina ja hyväntahtoisina,
mikä edistää ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja toimeen tulemista yhteiskunnassa. Myös kulttuurierot vaikuttavat kokemuksen syvyyteen. Mitä suurempi kulttuuriero
turisteilla ja paikallisyhteisöllä on, sitä suurempi vaikutus kokemuksella on havaittu olevan vapaaehtoisiin (Alexander 2010, 587).
Vapaaehtoisturismi on perinteisesti länsimainen ilmiö, johon Tze-Jen Pan (2014) tuo uuden näkökulman taiwanilaisten vapaaehtoisturistien kokemuksista. Vaikka vapaaehtoisturismi on huomattavasti yleisempää globaalissa pohjoisessa, lähdetään kansainvälisiin
vapaaehtoistehtäviin myös kehittyvissä maissa. Vapaaehtoisissa kokemuksen aikaansaamat muutokset Pan jaotteli neljään alueeseen, joita olivat 1) sisäinen muutos, 2) maailmankuvan muutos, 3) oppimisasenteen ja tulevaisuuden uran suunnanmuutos ja 4) tulevaisuuden matkasuunnitelmien muutos. (Pan 2014, 1) Tutkimuksen kohderyhmänä olivat nuoret opiskelijat, joka selittää osaltaan tutkimuksessa korostuneen oppimisasenteiden ja urasuunnitelmien muutoshaluihin liittyviä tekijöitä.
Kehitysmaakokemuksen vaikutuksia kehitysmaissa asuneiden henkilöiden elämänkulkuun Suomeen paluun jälkeen tutkinut Leinikki (2005) huomasi, että toisia kehitysmaakokemus näytti hyödyttäneen ja toisia ei. Vaikka moni kehitysmaissa työskennellyt piti
aikaa kehitysmaassa hyödyllisenä ja elämää rikastuttaneena, voi kehitysyhteistyökoke26

mus jäädä myös ohueksi. Jos kanssakäyminen paikallisen väestön kanssa jää vähäiseksi,
kokemus kehitysmaiden ihmisistä voi muotoutua ennakkokäsitysten mukaisesti. Tällöin
henkilö poimii vieraasta kulttuurista vain ne asiat, jotka vahvistavat hänen aikaisempia
käsityksiään. (Leinikki 2005, 68) Vuorovaikutuksen jäämiseen pinnalliseksi voi vaikuttaa esimerkiksi yhteisen kielen puuttuminen, vain suomalaisten tai muiden ulkomaalaisten kanssa ajan viettäminen ja korkea palkkaero sekä elintasokuilu. Vapaaehtoisturismissa työn palkaton luonne ja siten palkkaeron puuttuminen tai sen pienempi ero paikallisiin nähden vähentää yhden haasteen aidon vuorovaikutuksen syntymisen tieltä. Toisaalta vapaaehtoisturismi on usein suhteellisen lyhytkestoista, jolloin kehitysmaakokemus voi jäädä ohueksi lyhyen kohdemaassa vietetyn ajan johdosta.
Vapaaehtoisturismin roolista vapaaehtoisten sitoutumisessa sosiaaliseen muutokseen
ovat monet tutkijat kiinnostuneita (ks. McGehee 2002, Mostafanezhad 2013, Lyons,
Hanley, Wearing & Neil 2011, Vrasti 2013). Vapaaehtoisuuden kautta luodut uudet verkostot ja kokemuksen johdosta syntynyt tietoisuuden kasvu lisää Nancy Gard McGeheen (2002) mukaan vapaaehtoisten sitoutumista sosiaaliseen muutokseen. Leinikki
(2005) huomasi tutkimuksessaan haastateltavien suhtautuvan kehitysmaakokemuksen
jälkeen kriittisesti esimerkiksi kulutuksen kasvuun ja kulutuksesta onnen etsimiseen.
Haastateltavien kertoessa kulutustottumuksiaan kehitysmaassa ja kauhistelemalla ylenpalttista kulutusta Suomessa, he osoittivat havahtuneensa länsimaisen kulutuskulttuurin
huonoille puolille ja tekevänsä omalta osaltaan kaikkensa, ettei kulutus kasvaisi entisestään. (Leinikki 2005, 132) Kehitysmaa-aktivismiin liittyy usein kulutuskriittisyys sekä
ajatus luonnonmukaisen ruoan ja elämäntavan suositeltavuudesta (Kontinen 2005, 49).
Kauas matkustaminen antaa mahdollisuuden tarkastella omaa kotimaata ja elämää siellä
etäältä ja uudesta näkökulmasta. Vuorovaikutus toisenlaisen yhteiskunnan kanssa voi
auttaa näkemään kirkkaammin hyvinvointiyhteiskunnan ja oman elämänpolitiikan ongelmat (Leinikki 2005, 119). Vanhan sanonnan mukaan välillä voi olla hyvä matkustaa
kauas nähdäkseen lähelle.
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Köyhille alueille suuntautuvan turismin tutkimusala on uusi, mutta joitakin tutkimuksia
on tehty Etelä-Afrikan (Rolfes 2009), Mumbain (Meschkank 2011) ja Rio de Janeiron
(Frisch 2012) slummeihin suuntautuvasta turismista ja sen vaikutuksista osallistujiin.
Tutkimuksissa on huomattu, että turistien usein hyvin negatiivinen kuva köyhyydestä
muuttui slummikierroksen jälkeen positiivisemmaksi (Meschkank 2010, 62). Kuvan
muuttumiseen positiivisemmaksi vaikuttaa todennäköisesti kommunikaation ja osallistumisen puute paikallisten kanssa. Osallistujille voi jäädä nopean slummikierroksen jälkeen romantisoitunut kuva slummien ”toiseudesta”. (Frisch 201, 334) Kuten kriittiset
ajattelijat Edward Saidista Slavoj Zizekiin ovat huomauttaneet, ”toiseuden” idealisointi
ja sympatisointi ei ole koskaan varma veto kolonialistista ja kapitalistista väkivaltaa
vastaan. Sitä vastoin se vain vahvistaa valkoisen keskiluokkaisen subjektin moraalista
ylivertaisuutta. (Vrasti 2013, 56-57)
Mielestäni erittäin tärkeä kysymys on, hyödyttääkö vapaaehtoisturismi aina enemmän
vapaaehtoista itseään, kuin paikallisyhteisöä. Oman sosiaalisen statuksen pönkittämiseksi ei ole olemassa monia parempia keinoja, kuin osallistuminen vapaaehtoistyöhön
globaalissa etelässä. Markkinoilla on paljon yksilöllisiä kulutustuotteita, joilla kuluttajat
voivat ilmaista itseään, mutta harvat ovat niin tehokkaita osoittamaan ostajan jalomielisyyttä, maailmankansalaisuutta ja sopeutumiskykyä, kuin vapaaehtoisturismi (Vrasti
2013, 57). Joidenkin tutkijoiden mukaan globaaliin etelään matkustaminen auttaa valkoista subjektia vakuuttamaan ylivertaisuuttaan ja jalomielisyyttään yli takapajuisten
paikallisten ja kotona vähemmän koulutetun työväenluokan silmissä. Tämä on ollut
matkustamisen ”musta sydän” kolonialismin ajoista asti: vahvistaa valkoisen kehon moraalista ylivoimaisuutta (Cook 2005, 2008, McClintock 1995). Vapaaehtoisten omistaessa aikaa ja rahaa vapaaehtoistyölle globaaleja köyhiä auttaessaan, toistavat vapaaehtoiset juuri niitä asioita, joita etuoikeutettu subjektius edellyttää; kykyä toimia kaukaisissa
paikoissa, halua sosiaaliseen muutokseen ja kiinnostusta testata itseään ja ympäröivää
maailmaa. Samaan aikaan avun vastaanottajat ovat erotettu tästä mahdollisuudesta liikkuvuuteen, kehitykseen ja itsemääräämisoikeuteen, jota se edellyttää. Heidän on pysyttävä passiivisina uhreina tai ajattomina objekteina, jotta vapaaehtoiset voivat hankkia
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sosiaalista pääomaa ja kehittää yritteliäisyystaitojaan lomailunsa ohessa. (Vrasti 2013,
10-22)
Olen käsitellyt edellä vapaaehtoisturismia ja siihen liittyviä motiiveja sekä kokemuksen
vaikutuksia vapaaehtoisiin itseensä tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä. Kansainväliseen vapaaehtoisuuteen liittyvistä motiiveista oli saatavilla paljon tutkimustietoa,
joka luo hyvän pohjan tutkimukseni tulosten peilaamiseen olemassa olevaan tutkimukseen. Suomalaisten vapaaehtoisturistien motiiveja ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu,
joten tutkimus tuo myös uuden näkökulman esille. Vapaaehtoisturismin vaikutuksista
osallistujiin ei ollut saatavilla kattavaa tutkimustietoa, joka innoitti paneutumaan aiheeseen syvemmin. Tutkimukseni tavoite laajenikin prosessin kuluessa koskemaan myös
vapaaehtoiskokemuksen pysyviä vaikutuksia pidemmällä aikajänteellä, ei vain kokemuksen välittömiä vaikutuksia heti matkan jälkeen. Tutkimusta tehdessäni erityisesti
Vrastin kriittinen ja tarkkanäköinen analyysi vapaaehtoisturismista inspiroi minua ja
avasi uusia näkökulmia ilmiön tarkasteluun. Vrasti ja muut alan kriittiset tutkijat haastoivat ennakkokäsityksiäni vapaaehtoisturismin puhtaasti hyvään pohjautuvasta ideologiasta ja suhtautumiseni vapaaehtoisturismiin muuttui tutkimuksen edetessä kriittisemmäksi. Kriittinen ajattelu synnytti tarpeen tarkastella vapaaehtoisturismin vastuullisuutta
osana tutkimusta, johon palaankin tarkemmin vielä tutkimukseni lopussa luvussa kuusi.
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT
Suomessa kehitysyhteistyön piirissä tehtyä vapaaehtoisuutta on tutkittu vielä varsin vähän (Kontinen 2008, 40). Tämä tutkimus jatkaa suomalaisen kehitysyhteistyön parissa
tehdyn vapaaehtoisuuden tutkimusta Kapua-hankkeissa tapahtuvan vapaaehtoisuuden
osalta. Tässä luvussa esittelen aluksi tarkemmin sitä, mikä Kapua on, ja minkälaista vapaaehtoisuutta Kapuan parissa tehdään. Seuraavaksi esittelen Kapua 2013 Guatemala
-hankkeen, jonka vapaaehtoiset olivat tutkimukseni kohderyhmänä. Voidakseni piirtää
tarkemman kokonaiskuvan tutkimuksen aihepiiristä ja vapaaehtoisten kokemukseen vaikuttavista tekijöistä, käsittelen lyhyesti myös hankkeen kohdemaata Guatemalaa ja
maan kehitystä. Lopuksi esittelen tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmät sekä aineiston analyysimenetelmän, joita olen tutkimuksessani käyttänyt. Päätän luvun pohtimalla
vielä tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

4.1 Kapuamalla apua
Vuonna 2006 toimintansa aloittanut Kapua on uusimpia ja innovatiivisimpia tapoja osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Kapua kerää varoja kehitysmaiden tukemiseksi kiipeämällä maailman vuorille. Vapaaehtoisille Kapua tarjoaa mahdollisuuden
osallistua kansainväliseen kehitysyhteistyöhön. Avoimen haun kautta valittu ryhmä vapaaehtoisia osallistuu noin vuoden ajan varainhankinta- ja globaalikasvatustyöhön Suomessa, ja matkaa tämän jälkeen omalla kustannuksellaan kohdemaahan tutustumaan kehitysmaan arkeen. Kapua-tiimin tavoitteena on kerätä 100 000 euroa Kapuan kumppanijärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Vapaaehtoiset keräävät varoja järjestöjen hallinnoimien, pääasiassa Suomen ulkoministeriön mutta myös Euroopan Unionin rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseksi. Matkan aikana vapaaehtoiset pääsevät näkemään käytännössä, miten kerättyjä varoja käytetään, minkälaista elämä ja arki kehitysmaassa on ja mitä kehitysyhteistyö kohdemaassa merkitsee.
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Vapaaehtoiset osallistuvat matkan aikana vapaaehtoistyöhön kohteessa yhdessä paikallisten kanssa. Lisäksi ryhmän tavoitteena on kiivetä vuorelle, josta muodostuu Kapuahankkeen nimi, kapuamalla apua.
Ensimmäiset kapuajat kiipesivät Kilimanjarolle Tansaniassa vuonna 2006 ja keräsivät
yli 20 000 euroa Ylen Hyvä säätiölle Afrikan ja Aasian lasten auttamiseksi. Matkan aikana ryhmä tutustui Fida Internationalin katulapsityöhön Kawangwaren slummissa Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Toinen Kapua-ryhmä kiipesi vuonna 2008 Island Peakin huipulle Nepalissa ja keräsi lähes 70 000 euroa Nepalin lasten koulunkäynnin tukemiseksi yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Ryhmä vieraili paikallisessa koulussa, jota tuettiin keräysvaroin. Kolmas Kapua-hanke keräsi Väestöliitolle vuonna 2010
yli 80 000 euroa Malawin äitiysterveyden tukemiseksi. Malawissa vapaaehtoiset tutustuivat Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeeseen maaseudulla ja kiipesivät maan korkeimmalle huipulle, Mulanje-vuorelle. Neljäs hanke, Kapua 2011 keräsi yli 95 000 euroa Väestöliiton ja WWF:n kehitysyhteistyölle Nepalin luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Ryhmä vieraili kuukauden pituisella matkallaan tutustumassa järjestöjen tekemään työhön Nepalin eteläosissa ja kiipesi Island Peak -vuorelle.

Kapua keräystuotto hankkeittain
120000
95 870,36

100000
84 083,04
80000

84 086,58

68 359,94

65 893,93

KAPUA 08

KAPUA 2011
KAPUA 2014
KAPUA 2010
KAPUA 2013
Oma Kapua

68 285,30

60000
40000
20000

20 165,05

0
KAPUA 06

KUVIO 2. Kapua-hankkeiden keräystuotto vuosina 2006-2014
31

Kapuan vuosittaisten päähankkeiden rinnalle avattiin kasvavan kysynnän johdosta
vuonna 2012 Oma Kapua -konsepti, joka tarjoaa vapaaehtoisille aktiivi- ja vapaaehtoistyömatkoja maailmalla. Myös Oma Kapua -matkoihin liittyy varainhankinta valitun
kohdejärjestön kehitysyhteistyöhankkeelle. Suositeltu minimitavoite Oma Kapuaan
osallistuvilla vapaaehtoisilla on kerätä 1 000 euroa valitsemalleen kohdejärjestölle. Kerätyt varat ohjataan suoraan valitun järjestön keräystilille, jonka ylläpitämiseen järjestöllä on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Kapuamalla on kerätty vuosina
2006-2014 yhteensä 400 000 euroa kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi ja
hankkeisiin on osallistunut yli 100 vapaaehtoista.
Ensimmäisen Kapua-hankkeen toteutin vuonna 2006 yksityishenkilönä ja vapaaehtoisena oman päivätyöni ohella. Onnistuneen pilottihankkeen jälkeen vuonna 2007 perustin
yhdessä kahden ystäväni kanssa Wimma Liikuttaa ry:n, jonka puitteissa toteutettiin toinen Kapua-hanke. Koordinoin toisen hankkeen niin ikään työn ohessa vapaaehtoisena.
Kapua-hankkeiden kasvaessa ja kehittyessä hankkeen taustarakenteita oli mietittävä uudelleen. Vuonna 2009 perustin Kapuan taustaorganisaatioksi Aidventures Oy:n. Tästä
lähtien olen toteuttanut Kapua ja Oma Kapua -varainhankintakampanjoita yrittäjänä yhteistyössä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Aidventures Oy ylläpitää myös Kapua Shop -verkkokauppaa, jonka tuotevalikoimaan kuuluu kehitysmaissa reilusti ja eettisesti tuotettuja käsitöitä. Toimin tällä hetkellä yksinyrittäjänä. Hankkeen rahoitus muodostuu osaksi Kapuassa mukana olevilta järjestöiltä, osin Kapua-matkojen matkanjärjestäjältä ja vapaaehtoisilta itseltään osallistumismaksun muodossa. Osa hankkeen rahoituksesta saadaan Kapua Shopin tuotemyynnin kautta.
Kapua sai kunniamaininnan Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ltä vuoden 2013 varainhankintatekojen palkitsemistilaisuudessa. Raadin perustelut valinnalle olivat seuraavat:
”Raati halusi palkita luovan ja innostavan henkilön, joka on ideallaan saanut kymmeniä
vapaaehtoisia mukaan kehitysyhteistyöhön. Suvi Aarnion kokoamat kapuajat osallistuvat sitoutuneesti hyvän tekemiseen ja kunnon kohottamiseen. Kapua-projektit ovat tar-
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jonneet vapaaehtoisille ikimuistoisen matkan, jonka kautta kertoa eteenpäin tärkeistä
avunkohteista ja ennen kaikkea työn tuloksista.” (Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2015)

4.1.1 Vapaaehtoisuus Kapuassa
Vapaaehtoisuus Kapua-hankkeissa on projektiluontoista, pääasiassa varainhankinta- ja
globaalikasvatustyötä Suomessa, mutta vapaaehtoisjaksoon liittyy aina myös matka
hankkeen kohdemaahan. Matkan aikana tutustutaan järjestön tekemään kehitysyhteistyöhön kohteessa, jota keräysvaroilla tuetaan. Matkalla vapaaehtoiset osallistuvat myös
fyysiseen ”kapuamiseen”, joka on tavallisimmin vuorivaellus. Haaste voi olla myös jokin muu luontoaktiviteetti, kuten pyöräily tai melonta, tai eri aktiviteettien yhdistelmä.
Oma Kapua -hankkeissa matkan pääpaino voi olla myös pelkästään vapaaehtoistyössä,
eikä matkaan välttämättä liity fyysistä haastetta. Vapaaehtoisturismia Kapuan parissa
voikin nimittää Lyonsin ja Wearingin käyttämän termin mukaisesti varainhankinta-seikkailuturismiksi (fund-raising adventure tourism, Lyons & Wearing 2008, 151).
Kapua-hankkeita koordinoidessani olen seurannut vuosien aikana, kuinka osallistuminen kansainväliseen vapaaehtoistyöhön on ollut monelle osallistujalle vaikuttava kokemus, jopa koko elämää muuttava. Tämä vuosien aikana muodostunut ennakkokäsitys
vapaaehtoisturismin vaikuttavuudesta osallistujiin toimi innoittajana tutkimuksen tekemiselle. Kiinnostuin siitä, mikä vapaaehtoisia motivoi mukaan kansainväliseen vapaaehtoistyöhön ja mikä sai vapaaehtoisissa aikaan havaitsemani yksilötason muutoksen, joka
kehitysmaiden arjen kohtaamisen myötä usein vaikutti syntyvän. Kokemukseni mukaan
vaikutti siltä, että kohdemaahan suuntautuvan matkan lisäksi vapaaehtoiset tekevät vuoden aikana usein matkaa myös omaan sisimpäänsä. Eräs Kapuaan osallistunut vapaaehtoinen kuvailee vapaaehtoiskokemustaan seuraavasti:
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”Kapua vuosi muutti elämäni. --- Löysin voimia, joita en tiennyt minulla olevan
ja törmäsin rajoihin, joita en tiennyt itselleni asettaneeni. Kapua oli mielettömintä, voimallisinta ja rohkeinta, mitä olen koskaan tehnyt --- Nyt kuljen silmät
auki ja sydän raollaan. Kapuaa ei voi selittää, sen voi vain kokea.”
Nuppu Stenros, Kapua 2011 Nepal (Kapua 2015)
Moni vapaaehtoinen on kokemukseni mukaan kiinnostunut vapaaehtoistyöjakson myötä
enemmän kehitysyhteistyöstä ja jäänyt tavalla tai toisella kehityskysymysten pariin
hankkeen päätyttyä. Osa on jatkanut vapaaehtoistyötä kehitysyhteistyön parissa Suomessa, osa on lähtenyt vapaaehtoistöihin kehitysmaihin pidemmäksi ajaksi ja joku on
aloittanut kehitysmaatutkimuksen opinnotkin. Vapaaehtoiset ovat olleet kiinnostuneita
siitä, mitä kerätyillä varoilla kohdemaassa tehdään ja minkälaisia vaikutuksia hankkeella ja heidän osallistumisellaan on ollut paikallisyhteisölle myös pidemmällä aikavälillä.
Arto Lindholm (2005, 199) on havainnut vapaaehtoistyön aktiivien olevan nykyisin projektisukupolvea, joka on valmis sitoutumaan hyvin voimakkaasti ja intensiivisesti vapaaehtoistyöhön, mutta vain lyhytaikaisesti. Vapaaehtoisuus Kapua-hankkeissa sopii kuvaukseen hyvin. Kapua-hankkeissa vapaaehtoistyö on projektiluontoista, kestoltaan
noin vuoden ajanjakso. Eräs Kapuaan osallistunut vapaaehtoinen muotoili asian siten,
että on hyvä aloittamaan projekteja, mutta huono saattamaan niitä loppuun, ja kiinnostui
Kapuasta juuri sen takia, että projektilla on alku ja loppu, jolloin se tulee varmasti valmiiksi. Vapaaehtoiset sitoutuvat projektiin usein hyvin voimakkaasti koko hankkeen
ajan ja intensiivisestä vapaaehtoistyövuodesta tulee osallistujille usein ”Kapua-vuosi”,
joka muistetaan vielä pitkään ”Kapua-vuotena” osallistumisen jälkeenkin:
”Minulle vuosi 2011 tulee aina olemaan ”se Kapua-vuosi” – vuosi, joka oli
täynnä tekemisen meininkiä hyvän asian nimissä mahtavien kanssakapuajien
rinnalla.”
Salla Tuominen, Kapua 2011 Nepal (Kapua 2015)
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Nylundin ja Yeungin (2005, 29-30) mukaan nykytrendin mukaisen episodisen kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiivina on halu jakaa ja toimia yhdessä pelkän auttamishalun sijaan. Tämä näkyy myös Kapua-hankkeissa, joissa vapaaehtoistyötä tehdään paljon
yhdessä ryhmän kanssa. Hankkeisiin valitaan vuosittain noin viisitoistahenkinen ryhmä
vapaaehtoisia, jotka toteuttavat hankkeen vuoden aikana yhdessä toimien. Vapaaehtoiset
tapaavat toisiaan vuoden aikana järjestettävissä koulutusviikonlopuissa ja myös varainhankintaa tehdään usein yhdessä osallistuen esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Tapaamisten välillä yhteyttä pidetään ryhmän yhteisellä keskustelupalstalla.
Oman kokemukseni mukaan ryhmän merkitys ja yhdessä tekeminen on ollut monelle
vapaaehtoiselle tärkeää. Mahdollisuus jakaa kokemus muiden samanhenkisten kanssa
madaltaa osallistumiskynnystä kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Tiimin kanssa voi
vaihtaa kokemuksia, peilata omia tuntemuksia ja saada vertaistukea hankkeen aikana.
Olen havainnut ryhmien sisällä syntyvän usein ystävyyssuhteita, jotka kantavat vielä
pitkään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Monelle vapaaehtoiselle Kapua on ensikosketus kansainväliseen vapaaehtoisuuteen ja varainhankintaan, ja ryhmän turvin on helppoa
tutustua kehitysyhteistyöhön.
”Kapua-tiimini on ollut tärkeä tsemppaaja matkallani. Se on auttanut minua
erityisesti näkemään yhdessä tekemisen ja välittämisen voiman. Se on luonut uskoa siihen, että yksin ja yhdessä voimme vaikuttaa.”
Tapu Nieminen, Kapua 2013 Guatemala (Villinikkarit Oy 2015)
Kehitysyhteistyössä, jonka piirissä vapaaehtoisturismikin toimii, on auttamisen kohteena erityisesti ”kaukainen toinen”, jota ei yleensä tunneta kovin hyvin (Townsend &
Townsend 2004, 271). Myös Kapua-hankkeissa tuen kohteena olevat paikallisyhteisöt
ovat osallistujille entuudestaan vieraita, kuten ovat usein myös hankkeen kohdemaat.
Osallistuminen on seikkailu ja hyppy tuntemattomaan niin kohdemaan, kehitysyhteistyön kuin varainhankinnan osalta. Suurimmalla osalla Kapuaan osallistuneista vapaaehtoisista ei ole ollut aiempaa kokemusta kehitysyhteistyöstä, vaikka haave kehitysyhteistyöhön osallistumisesta on voinut elää vuosikymmeniä, jopa lapsuudesta asti. Saman35

henkisessä, ohjatussa ryhmässä ollut ollut turvallista lähteä tutustumaan kehitysyhteistyöhön ja ottamaan ensiaskeleita kansainvälisen vapaaehtoisuuden parissa.

4.1.2 Kapua 2013 Guatemala
Tutkimukseni kohderyhmä on viidennen Kapuan päähankkeen, Kapua 2013 Guatemala
-ryhmän vapaaehtoiset. Hanke toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja
vammaisjärjestö Kynnys ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tiedottaa järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä sekä kerätä yhteensä 100 000 euroa järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Jokaisen kapuajan henkilökohtainen keräystavoite oli 6 666 euroa.
Taksvärkki ry kanavoi kapuamalla kerätyt varat Guatemalan nuorten aktiivisen vaikuttamistyön tukemiseen, Väestöliitto Nepaliin nuorten seksuaaliterveyden sekä ympäristön
tilan kohentamiseen ja Kynnys ry vammaisten naisten tukemiseen Keski-Aasiassa. Kaikilla järjestöillä oli pitkä kokemus toimimisesta kohdemaissa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet saivat myös ulkoministeriön rahoitusta, ja vapaaehtoisten keräämät varat
kanavoitiin kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuteen, joka on 15 prosenttia
hankkeen kokonaisbudjetista, vammaisjärjestö Kynnys ry:llä kuitenkin 7,5 prosenttia.
Kapuamalla kerätyt varat jaettiin tasan mukana olleiden kolmen järjestön kesken.
Osallistujat Kapua 2013 Guatemala -ryhmään valittiin avoimen haun kautta. Mukaan
voivat hakea kaikki täysi-ikäiset, kehitysmaiden tukemisesta ja itsensä haastamisesta
kiinnostuneet henkilöt. Ryhmään haki 45 henkilöä, joista osa kutsuttiin haastattelutilaisuuteen Helsinkiin. Tilaisuudessa hakijat saivat lisätietoa hankkeesta, he tekivät ryhmätöitä ja osallistuivat yksilöhaastatteluun. Tavoitteena oli löytää ryhmään motivoituneita
varainhankkijoita, joita innostaa kehitysyhteistyö ja itsensä haastaminen niin henkisesti
kuin fyysisestikin. Ryhmään valittiin 14 vapaaehtoista syyskuussa 2012. Vapaaehtoiset
olivat iältään 31-64-vuotiaita, he asuivat eri puolilla Suomea ja toimivat eri ammateissa.
Osalla osallistujista oli aiempaa kehitysmaakokemusta tai kansalaisjärjestötaustaa, mutta suurin osa oli ensikertalaisia kehitysyhteistyön ja kansainvälisen vapaaehtoisuuden
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parissa. Naiset ovat selvästi aktiivisempia hakemaan mukaan vapaaehtoiseksi Kapuaan,
mutta nyt ensimmäistä kertaa koko ryhmä koostui naisista.
Euroopan komission tekemän selvityksen mukaan sukupuolten välillä ei ole juuri eroa
vapaaehtoistyöhön osallistumisessa, mutta eroa on siinä, minkälaista vapaaehtoistyötä
tehdään. Miehet osallistuivat useammin urheiluun liittyvään vapaaehtoistoimintaan.
(Euroopan komissio 2010) Tilastokeskuksen mukaan miehet tekevät jopa hieman enemmän vapaaehtoistyötä kuin naiset, ja myös Tilastokeskus toteaa sukupuolella olevan
merkitystä siinä, minkälaiseen vapaaehtoistyöhön osallistutaan. Miehet osallistuvat
useammin urheiluseurojen ja liikuntakerhojen vapaaehtoistyöhön, kun taas naiset ovat
aktiivisempia sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä koulun ja päiväkodin vapaaehtoistoiminnassa. (Tilastokeskus 2013) Tämä ero voi selittää sukupuolijakaumaa myös kehitysyhteistyön parissa tapahtuvan vapaaehtoisuuden osalta.
Ryhmän vapaaehtoisille järjestettiin kolme koulutusviikonloppua ennen matkaa. Koulutusten aikana osallistujat tutustuivat toisiinsa ja saivat tietoa varainhankinnasta, kehitysyhteistyöstä, järjestöjen toiminnasta ja hankkeen kohdemaasta Guatemalasta sekä tulevasta matkasta. Tapaamisten välillä vapaaehtoiset pitivät yhteyttä sosiaalisessa mediassa
toisiinsa, ja samalla alueella asuvat vapaaehtoiset järjestivät myös omia tapaamisia ja tapahtumia vuoden aikana. Varainhankintaa ja tiedotusta osallistujat tekivät pääasiassa itsenäisesti Kapuan taustaorganisaation tuella. Voidakseen hankkia varoja ja osatakseen
kertoa hankkeesta eri sidosryhmille osallistujien oli sisäistettävä hyvin, mihin tarkoitukseen ja miksi he varoja keräävät. Näihin teemoihin kiinnitettiin erityistä huomiota koulutustapaamisissa. Kehitysyhteistyö ja erityisesti Taksvärkki ry:n hanke Guatemalassa
tulivat osallistujille siten tutuiksi jo ennen matkaa. Koulutus valmensi heitä myös tulevalle vapaaehtoistyömatkalle.
Yksi oman kokemukseni mukaan hyväksi havaittu koulutuksen työkalu on menettelyohjeiston käyttöönotto. Kapua-hankkeissa vapaaehtoisten koulutuksissa käydään läpi ennen matkaa menettelyohjeet, ”Code of Conduct”, joita heidän tulee matkalla noudattaa.
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Menettelyohjeet, joiden noudattamiseen vapaaehtoiset allekirjoituksellaan sitoutuvat, sisältävät muun muassa lupauksen kunnioittaa paikallista kulttuuria ja ihmisiä sekä olla
vahingoittamatta ympäristöä. Menettelyohjeiston läpikäyminen vapaaehtoisten kanssa
ennen matkaa on tärkeää, jotta osallistujat tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja osaavat valmistautua oikein tulevaan matkaan. Menettelyohjeissa mainitaan myös valokuvaamisen
eettisistä säännöistä. Menettelyohjeisiin sitoutuminen ei toki ole tae siitä, että vapaaehtoiset käyttäytyisivät matkalla eettisesti, mutta ilman ohjeistusta riski epätoivottuun käytökseen on suurempi.
Kapua-hankkeissa käytössä oleva menettelyohjeisto otettiin käyttöön vuonna 2011. Ohjeet laadittiin Väestöliiton Code of Conduct -pohjalle muokaten menettelyohjeita vapaaehtoisille sopivaksi. Väestöliitto oli laatinut menettelyohjeiston omalle kansainvälisen
kehityksen yksikölleen järjestön kehitysyhteistyöhankkeissa vierailevien henkilöiden
kirjalliseksi ohjeistukseksi. Menettelyohjeisto ei ollut kuitenkaan ollut heillä aiemmin
käytössä, sillä heillä olivat hankealueille matkustaneet vain vakituiseen henkilökuntaan
kuuluvat henkilöt. Kapua-hankkeissa havaittiin hankkeen alkuvuosina puutteellisesta
vapaaehtoisten ohjeistuksesta johtuneita ongelmatilanteita kohdemaassa. Ongelmatilanteiden välttämiseksi päätettiin ottaa vapaaehtoisten allekirjoituksellaan vahvistamat kirjalliset menettelyohjeet käyttöön. Menettelyohjeet ovat osoittautuneet käytännössä hyödylliseksi. Ohjeiden käyttöönoton jälkeen vapaaehtoisilla ei ole ollut epäselvyyttä heihin
matkalla kohdistuvien odotusten suhteen, ja ongelmatilanteet matkalla ovat selvästi vähentyneet.
Vuoden 2013 huhtikuussa vapaaehtoiset matkustivat Guatemalaan (liite 1, Kapua 2013
Guatemala -ryhmän matkaohjelma). Ryhmä lensi maan pääkaupunkiin Guatemala Cityyn, josta ryhmä siirtyi ensimmäiseksi päiväksi tasaamaan aikaeroa ja lepäämään matkarasitusta pois maan entiseen pääkaupunkiin, Antigua Guatemalaan. Seuraavana päivänä tiimi matkasi Panajachelin kaupunkiin, jossa ryhmä tutustui Taksvärkki ry:n hankekohteisiin kolmen päivän ajan. Ryhmällä oli vierailupäivien ajan kolme tulkkia käytössään. Paikallisjärjestön nuoret olivat suunnitelleet tapaamisen ohjelman, johon kuului
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muun muassa kantaa ottavan seinämaalauksen maalaaminen yhdessä nuorten kanssa.
Seinämaalaukset ovat Guatemalassa tyypillinen tapa tiedottaa ihmisoikeuksista, kuten
lasten ja nuorten oikeuksista.

KUVIO 3. Kapuajien ja guatemalalaisten nuorten yhteinen seinämaalaus
Hankevierailujen jälkeen ryhmä matkasi Quetzaltenangon kaupunkiin, josta matka jatkui kohti lähellä sijaitsevaa Väli-Amerikan korkeinta huippua, Tajumulco-tulivuorta
4223 metrin korkeudessa. Vaellus jatkui vuorelta läpi vuoristokylien reitin päättyessä takaisin Panajachelin kaupunkiin.
Matkan jälkeen vapaaehtoiset jatkoivat tiedotus- ja varainhankintatyötään Suomessa
toukokuun 2013 loppuun asti. Ryhmä keräsi hankkeella yhteensä 65 894 euroa kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi (ks. kaavio 1, sivu 31).
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4.2 Guatemala
Guatemala on Suomeen verrattuna pinta-alaltaan pieni, mutta yli 15 miljoonaiselta väkiluvultaan verrattain suuri valtio Väli-Amerikassa (liite 2, Guatemalan kartta). Guatemalan rajanaapureina ovat pohjoisessa Meksiko ja Belize, etelässä Honduras ja El Salvador. Nykyinen Guatemala on mayojen sydänaluetta ja maassa asuu Väli-Amerikan suurin mayayhteisö. Guatemalassa kukoisti 300-900-luvuilla voimakas mayakulttuuri.
1500-luvulta lähtien Guatemala oli Espanjan siirtomaa, kunnes maa itsenäistyi vuonna
1821. Maan historiaa 1900-luvulla sävyttää kylmä sota Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton
välillä. Maassa käytiin sisällissota vuosina 1960-1996. Yhdysvallat tuki oikeistolaista
sotilasjunttaa ja koulutti maan armeijaa, joka surmasi joukoittain siviilejä. Sodan aikana
kuoli yli 200 000 ihmistä. Maan poliittinen ilmapiiri on sisällissodan jäljiltä edelleen sekava. (Ulkoasiainministeriö 2015)
Guatemalan väestöstä kuuluu eri arvioiden mukaan 50-60 prosenttia maan alkuperäisväestöön, valtaosin eri Maya-kulttuureihin. Guatemala onkin Bolivian ohella toinen Latinalaisen Amerikan maista, jossa alkuperäisväestö muodostaa enemmistön maan väestöstä. Guatemalan alkuperäisväestöä leimaa monimuotoisuus. Maan virallinen kieli on
espanja, mutta noin 40 prosenttia kansasta puhuu erilaisia mayakieliä, joita on yhteensä
21 eri kieliryhmää. Lisäksi maassa on pieni garifunaa ja xincaa puhuva vähemmistö. Eri
kieliryhmät ovat perinteisesti asuneet omilla alueillaan, mutta viime vuosikymmeninä
muuttoliike maan sisällä on ollut suurta. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin 1960-luvulla
alkanut trooppisten alueiden muuttaminen viljelymaaksi ja maan sisällissota, jolloin
kymmenien tuhansien guatemalalaisten lähtiessä pakolaisiksi maan ulkopuolelle, joutuivat lisäksi sadat tuhannet muuttamaan maan sisällä kotiseuduiltaan kohti maan pääkaupunkia Guatemala Cityä sekä muita suurempia kaupunkeja. (Plant 1998, 4)
Alkuperäisväestön keskuudessa työperäinen, kausittainen muutto on yleistä. Guatemalan merkittävimpiä vientituotteita ovat maataloustuotteet, kuten kahvi, sokeri, banaani ja
puuvilla. Pelloille tarvitaan kausittaista työvoimaa, jonka määrän arvioidaan olevan yli
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miljoona henkilöä sesonkiaikana, mukaan lukien miehet, naiset ja lapset. Siirtotyöläisten elinolot ja työolot ovat usein kehnot, ja palkka riittämätön. Guatemalan viennin tuottavuus onkin historiallisesti perustunut halpaan alkuperäisväestöstä muodostuvaan työvoimaan, jota voidaan pahimmillaan pitää nykyaikaisena orjuutena. Maanviljelys on alkuperäisväestön tärkein tulonlähde, mutta viljelyn tuottamattomuuden takia useilla aikuisilla on myös sivutyö elannon turvaamiseksi. On myös tavallista, että kaikki perheenjäsenet osallistuvat tulonhankintaan noin 12-vuotiaasta ylöspäin. Lapsityövoiman
käyttö onkin yleistä Guatemalassa. (Plant 1998, 5-9) Guatemalan väestön ikärakenne on
myös hyvin nuori, maan väestöstä 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuorten vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa ovat kuitenkin kovin rajalliset.
Turismi on Guatemalan toiseksi suurin tulolähde. Vuonna 2011 turismi toi maahan tuloja 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuosittain Guatemalassa vierailee lähes kaksi
miljoonaa turistia, joita vetää maahan erityisesti vahva mayakulttuuri. Suurista turistivirroista huolimatta maan alkuperäisväestöt hyötyvät turismista hyvin vähän. Sen lisäksi, että turismi ei hyödytä tasapuolisesti kaikkia, ei turismia välttämättä edes haluta edistää paikallisyhteisöissä. Alkuperäisyhteisöt kokevat usein vieraita kieliä puhuvat turistit
pelottaviksi, ja turismin pelätään myös lisäävän rikollisuutta, tuovan huumeita ja muita
ongelmia kyliin. (Lyon 2013, 191-197)

4.2.1 Guatemalan kehityksen mittarit
Guatemalan sijoitus inhimillisen kehityksen indeksillä (2012) on 133/186. Lukema on
Väli-Amerikan alhaisin. Myös aliravitsemuksen ja äiti-lapsikuolleisuuden osalta Guatemalan luvut ovat alueen synkimmät. Alle 5-vuotiaiden lasten krooninen aliravitsemus
on Guatemalassa lähes 50 prosenttia ollen maailman neljänneksi korkein. Alkuperäisväestön keskuudessa lasten aliravitsemus on vielä yleisempää, sillä lähes 70 prosenttia
alkuperäisväestöstä kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta. (World Food Programme
2015) Vuodesta 1980 vuoteen 2012 Guatemalan inhimillisen kehityksen indeksi on kui41

tenkin noussut 34 prosenttia. Vastaavana aikana eliniänodote on noussut 14,1 vuotta ollen tällä hetkellä 71,4 vuotta. Maan aikuisväestöstä on lukutaitoisia 75 prosenttia.
(UNDP 2013)
Guatemala on Väli-Amerikan suurin talous, mutta eriarvoisuus on maassa suurta. Guatemalan vauraus jakaantuu erittäin epätasaisesti: 10 prosenttia maan rikkaimmista henkilöistä omistaa noin 40 prosenttia maan varallisuudesta. Guatemala on yksi koko
maailman eriarvoisimmista maista. Maiden sisäistä eriarvoisuutta mitataan Gini-kertoimella. Gini-kertoimen ollessa nolla, ovat kaikkien tulonsaajien tulot yhtä suuret, kun
taas kerroin sata merkitsee täydellistä eriarvoisuutta. Guatemalassa Gini-kerroin on
52,4, kun Suomessa vastaava luku on 27,8. (World Bank 2015) Eriarvoisuus on erityisen korkeaa maaseudulla ja alkuperäisväestön keskuudessa.
Guatemala on kuitenkin pystynyt vähentämään köyhyyttä 56 prosentista 51 prosenttiin
vuodesta 2000 vuoteen 2006, mutta vuonna 2011 prosenttiosuus on jälleen noussut, ja
köyhyysrajan alapuolella elää lähes 54 prosenttia väestöstä. Tilanne on vaikein maaseudulla ja alkuperäisväestön keskuudessa. Maaseudulla lähes kahdeksan ihmistä kymmenestä elää köyhyysrajan alapuolella. (The World Bank 2015) Maailmanpankki luokittelee Guatemalan alemman keskituloluokan maaksi.

4.2.2 Guatemalan hankekohde
Kapua 2013 Guatemala -ryhmän vapaaehtoiset tutustuivat Guatemalassa Taksvärkki
ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen, jota tuettiin vapaaehtoisten keräämillä varoilla. Taksvärkki ry:n hankkeen tavoitteena oli parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia Guatemalassa ja lisätä heidän osallistumistaan kunnallistason päätöksentekoon, jotta he voivat edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista omilla paikkakunnillaan. Hankkeen toteutus perustui nuorten kouluttamiseen ja kuntatason aktiivisiksi
toimijoiksi ohjaamiseen sekä aikuisten kouluttamiseen nuorten osallistumisoikeuden ja
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kuulluksi tulemisen merkityksestä. Hankkeen toiminnoilla syntyi kuudelle paikkakunnalle nuorisoliikkeet, jotka verkottuivat osaksi paikallista kansalaisyhteiskuntaa, toimivat yhteistyössä paikallisten aikuisten kanssa ja aktivoivat lisää nuoria toimimaan lasten
ja nuorten oikeuksien puolesta. Nuorisoliikkeet ja paikallisjärjestö PAMI aktivoivat
muun kansalaisyhteiskunnan mukaan kunnallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien
valmistelutyöhön. Näin lasten oikeudet saatetaan virallisesti kuntatason julkishallinnon
ohjelmaan. (Taksvärkki ry 2012)
Taksvärkki ry:n kumppanijärjestönä Guatemalassa toimiva PAMI (Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia) on vuonna 1989 perustettu
kansalaisjärjestö. Se ajaa lasten ja nuorten oikeuksia sekä ruohonjuuritasolla että poliittisen vaikuttamistyön kautta. PAMI:n toimintaideaan kuuluu nuorten tukeminen aktiiviseen kansalaisuuteen tarjoamalla heille tietoja ja taitoja yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. Nuoret itse välittävät tietoa lasten ja nuorten oikeuksista muille nuorille. PAMI:n nuorisoverkostolaiset lisäävät julkista keskustelua lasten oikeuksista julkaisemalla
omaa Entre Amigos -lehteä sekä tekemällä ohjelmia paikallisradioihin ja -televisioon.
Vaikuttamiskeinoja ovat myös kampanjat, kulkueet ja tapahtumat. Taksvärkki ry:n kanssa tehtävässä hankkeessa nuoret saivat koulutusta yhteiskunnasta, ihmisoikeuksista,
kansalaistaidoista ja poliittisista vaikuttamiskanavista. Samalla he oppivat, miten hakea
tietoa ja puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin. (Taksvärkki ry 2014)

4.3 Tutkimusaineisto
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan laadullisessa tutkimuksessa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 161) Valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen
tutkimuksen voidakseni tarkastella vapaaehtoisturismia osallistujien yksilökokemusten
kautta kokonaisvaltaisesti pyrkien löytämään vapaaehtoisuuden taustalla vaikuttavia
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motiiveja ja kokemuksen aikaansaamia vaikutuksia vapaaehtoisissa. Laadullisessa tutkimuksessa tulokset ovat aina aikaan ja paikkaan sidottuja kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä, kuten tässäkin tutkimuksessa.
Tutkimuksen kohderyhmänä oli Kapua 2013 Guatemala -vapaaehtoishankkeen osallistujat. Hankkeeseen osallistui 14 vapaaehtoista, joista kaksi joutui vuoden aikana luopumaan osallistumisesta henkilökohtaisista syistä. Tutkimukseen osallistui ryhmästä yhdeksän vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuneet vapaaehtoiset olivat iältään 31–64vuotiaita ja kaikki olivat naisia. Suurin osa, kuusi vastaajista, oli 31-40-vuotiaita, kaksi
oli 50–59-vuotiaita ja yksi yli 60-vuotias. Kuusi vastaajista asui pääkaupunkiseudulla,
kolme muualla Suomessa. Yksi vastaajista oli tutkimuksen aikana työtön ja yksi yrittäjä,
loput toimivat eri ammateissa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat matkustaneet
aiemmin ulkomailla, osalla oli hyvin paljonkin matkustuskokemusta. Kolmella osallistujista ei ollut aiempaa matkustuskokemusta kehitysmaista, joten Guatemalan matka oli
heille ensikosketus kehitysmaan arkeen. Suurin osa vastaajista, kuusi osallistujaa, oli
tehnyt aiemminkin vapaaehtoistyötä. Yksi vastaajista oli ollut aiemmin kansainvälisessä
vapaaehtoistyössä ja yksi työharjoittelussa globaalissa etelässä. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimet on muutettu tutkimusraportissa henkilöiden yksityisyyden
suojaamiseksi.

4.4 Aineiston keruu
Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely,
havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää joko
vaihtoehtoisesti, rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi
yhdistelmän, jonka pääasialliset menetelmät olivat puolistrukturoitu haastattelu, eli teemahaastattelu ja vapaamuotoinen matkapäiväkirja, jota osallistujat kirjoittivat matkan
aikana. Sähköpostitse toteutettu haastattelu toistettiin tutkimusperiodin aikana, joka oli
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kestoltaan noin puolitoista vuotta. Tutkimuksen pidempi aikajänne mahdollisti kokemuksen aikaansaamien pysyvämpien vaikutusten tarkastelun ja mahdollisen muutoksen
kartoittamisen vapaaehtoisten suhtautumisessa tutkimuksen kannalta kiinnostaviin teemoihin.
Teemahaastattelua ja matkapäiväkirjaa tukeviksi menetelmiksi valitsin osallistuvan havainnoinnin Guatemalan matkan aikana sekä matkalla kuvatun videomateriaalin. Osallistuvan havainnoinnin yhtenä menetelmänä käytin matkapäiväkirjaa, jota kirjoitin myös
itse matkan aikana. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa arvelin matkapäiväkirjan olevan
tärkeä osa aineistoani, mutta käytännössä oma matkapäiväkirjani ei antanut juurikaan lisäarvoa tutkimukselle. Päiväkirjan kirjoittaminen matkan aikana osoittautui haastavaksi
pitkien ja tiiviiden päiväohjelmien jälkeen, ja sairastumiset verottivat kirjoitusintoa entisestään. Sitä vastoin videomateriaali toimi hyvin matkalla koettujen hetkien tallentamisessa ja mieleen palauttamisessa. Tutkimukseni videodokumenttiin pyrin saamaan guatemalalaisten nuorten näkökulmaa mukaan, ja paikallisjärjestön nuoret aktiivit kuvasivatkin videomateriaalia vapaaehtoisten vierailusta. Näiden neljän menetelmän yhdistelmällä sain kattavan ja kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä sen eri puolilta tarkasteltuna.

4.4.1 Teemahaastattelu ja matkapäiväkirja
Tärkeimpinä aineistonkeruumenetelminä tutkimuksessa toimi haastattelu ja matkapäiväkirja. Kaikille vapaaehtoisille annettiin puolistrukturoidussa haastattelussa samat avoimet kysymykset ja teemat pohdittavaksi. Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itseään omin sanoin, mikä oli tutkimuksen kannalta tärkeää henkilökohtaisten muutosprosessien jäljille pääsemiseksi. Vapaaehtoisille tehtiin sähköpostikysely ennen Guatemalan matkaa (liite 3), jossa kartoitettiin perustietojen ja aiemman vapaaehtoiskokemuksen lisäksi motiiveja osallistumiselle ja matkaan liittyviä odotuksia.
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Matkan aikana vapaaehtoiset kirjoittivat päiväkirjaa, jossa he saivat kertoa vapaasti päivän tapahtumista ja pohtia, mikä oli päivässä mieleenpainuvinta. Päiväkirja toimi kokemukseni mukaan hyvin aineistonkeruumenetelmänä, sillä sitä vapaaehtoiset kirjoittivat
tapahtumien ja kokemusten sekä niistä heränneiden ajatusten ollessa tuoreina mielessä.
Matkapäiväkirjan pienet yksityiskohdat päivän tapahtumista, jotka helposti unohtuvat
myöhemmin, antoivat tutkimukselle paljon lisäarvoa. Vapaaehtoiset kirjoittivat päiväkirjaa vapaamuotoisesti, kukin omalla tyylillään. Päiväkirjan sivuille oli helppo purkaa
päivän tapahtumia ja vapaaehtoiset kirjoittivatkin päiväkirjaa hyvin avoimesti, mitä arvostan tutkijana. Uskon, että tähän vaikutti myös oma asemani ryhmälle tuttuna henkilönä. Vapaaehtoiset pyysivät päiväkirjaa itselleen muistoksi tutkimuksen valmistumisen
jälkeen, sillä päiväkirja toimi heille ainoana tapahtumien kirjallisena tallennusvälineenä
matkalla. Myös tämä kertoo intensiteetistä, jolla vapaaehtoiset tallensivat päiväkirjaan
tuntemuksiaan matkan aikana.
Päiväkirjan kirjoittamista matkan aikana heikensi ryhmän runsas sairastelu. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta koko ryhmä sairastui kovaan vatsatautiin ja kuumeeseen matkan
aikana. Sairastuminen tapahtui osallistujilla hieman eri aikaan, joten osa ryhmästä joutui
jäämään pois joiltakin kohdevierailuilta ja osa Tajumulco-vuoren valloitukselta tai vaellukselta. Heikentynyt kunto vaikutti siihen, että matkapäiväkirjan kirjoitus jäi monella
kesken. Hankekohteissa vierailu sijoittui heti matkan alkuun, jolloin sairastelua oli vähemmän. Kaikki vapaaehtoiset kirjoittivatkin vierailupäivien osalta päiväkirjaa, jotka
olivat tutkimuksen kannalta matkan keskeisimmät ja kiinnostavimmat päivät. Matkaohjelma oli myös tiivis, eikä pitkän ja tapahtumarikkaan päivän jälkeen enää ollut aina
energiaa kirjoittaa terveenäkään päiväkirjaa. Vapaaehtoiset kokivatkin päiväkirjan kirjoittamisen matkan aikana ajoittain raskaana.
Suomeen palattuaan vapaaehtoiset kirjoittivat päiväkirjaan matkan jälkeisiä tunnelmia
heti kotiin paluun jälkeen ja kuukausi matkan jälkeen (liite 4). Heti matkan jälkeen vapaaehtoiset pohtivat, mikä oli matkalla mieleenpainuvinta ja mitä odotettua tai odottamatonta matkalla tapahtui. Kuukausi matkan jälkeen toukokuun 2013 lopussa kartoitet46

tiin sähköpostikyselyllä kokemuksen vaikutuksia omaan elämänkulkuun ja ajatteluun
lyhyellä aikavälillä. Kehitysmaakokemuksen vaikutuksia tutkinut Leinikki (2005) huomasi tutkimuksessaan, että vaikka haastateltavat olivat eri-ikäisiä, työskentelivät eri aikoina ja eri puolilla maapalloa, he kiinnittivät huomiota samantapaisiin asioihin: kulutukseen, naisten asemaan, korruptioon ja elämisen taitoon paluutarinoissaan. Kehitysmaakokemuksella voi olla tutkimuksen mukaan vaikutuksia näihin teemoihin. Teemoista erityisesti kulutukseen, naisten asemaan ja elämisen taitoon olen kiinnittänyt huomiota myös itse vapaaehtoisten kokemuksia vuosien aikana seuratessani. Nostin aiemman
tutkimuksen ja oman kokemuksen pohjalta kyseiset teemat kapuajille tekemääni paluukyselyyn pohdittaviksi aihealueiksi. Kulutuksen, naisten aseman, elämisen taidon ja
korruption lisäksi nostin kapuajille pohdittavaksi kaksi muuta hankkeeseen liittyvää aihealuetta, kehitysyhteistyön ja eriarvoisuuden, joiden osalta arvelin oman kokemuksen
pohjalta voivan myös nousta mielenkiintoista aineistoa esille.
Vapaaehtoisten kokemukset ja paluutarinat heti kotiinpaluun jälkeen ovat tutkimuksen
kannalta hyvin kiinnostavia. Oman kokemukseni mukaan juuri kotiinpaluun hetki, jolloin kaksi eri todellisuutta kohtaavat, voi saada vapaaehtoisissa aikaan kiinnostavia pohdintoja. Kehitysmaan arki on tuoreessa muistissa ja Suomeen palattua mieli viipyy vielä
matkan kokemuksissa vapaaehtoisten ollessa jo fyysisesti takaisin arjessa, tutussa läntisessä maailmassamme. Juuri tällöin kohdemaan ja Suomen eriarvoisuus ja erilaisuus
näyttäytyy räikeimmillään vapaaehtoisille. Olen havainnut vapaaehtoisia seuratessani,
että kotiinpaluu voi aiheuttaa eräänlaisen kulttuurishokin ja herättää reaktioita, jotka
ajan kuluessa laimenevat. Usein vapaaehtoiset ovatkin kertoneet matkan jälkeen, että
heidän oli helpompi valmistautua hankkeen kohdemaassa odottavaan kulttuurishokkiin,
kuin paluun aiheuttamaan hämmennyksen tilaan, joka tulee usein odottamatta ja yllättäen.
Seurantakysely (liite 5) tutkimukseen osallistuneille tehtiin reilu vuosi matkan jälkeen,
heinäkuussa 2014. Itselläni oli ennakkokäsityksiä matkan jälkeen syntyvien reaktioiden
laimenemisesta ajan myötä. Toisaalta olin myös havainnut, että osaan vapaaehtoisista
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kokemus vaikuttaa syvästi. Olen saanut aiempiin hankkeisiin osallistuneita vapaaehtoisia seuratessani huomata, kuinka joillakin vapaaehtoisilla jopa koko elämä on saanut uuden suunnan hankkeeseen osallistumisen myötä. Vapaaehtoiskokemuksen mahdolliset
pitkäaikaiset vaikutukset kiinnostivatkin siten minua erityisen paljon. Seurantakyselyn
tarkoituksena oli kartoittaa, jäävätkö heti matkan jälkeen koetut vaikutukset pysyviksi,
vai palaako vapaaehtoisten elämä tuttuihin, arkisiin uomiinsa matkan jälkeen. Seurantakyselyn avulla pyrittiin myös kartoittamaan kokemuksen tuomien mahdollisten hyötyjen
konkretisoitumista pidemmällä aikavälillä vapaaehtoisten elämänkulussa. Seurantakyselyssä kapuajat pohtivat edellä mainittujen teemojen lisäksi suhdettaan vapaaehtoistyöhön sekä sitä, mikä oli heille kohokohta hankkeessa vapaaehtoisena toimiessaan.
Tutkimukseen osallistuneista yhdeksästä vapaaehtoisesta seitsemän osallistui seurantakyselyyn. Otos on näin ollen hieman pienempi seurantakyselyn osalta, mutta kuitenkin
varsin kattava ottaen huomioon seurantakyselyn pitkän aikavälin. Seurantakysely oli
tutkimuksen kannalta erityisen arvokas, sillä vastaukset antoivat tutkimukselle uuden
ulottuvuuden vapaaehtoiskokemuksen pysyvien vaikutusten kartoittamiseksi. Vapaaehtoisturismin vaikutuksia osallistujiin ei ole tutkittu vielä kattavasti (Wearing & McGehee 2013, 126), joten tutkimuksella saadaan arvokasta lisätietoa alalta, jolta ei ole vielä
kattavaa tutkimustietoa saatavilla.
Seurantakyselyn haasteena oli muutoksen havaitseminen vapaaehtoisten ajattelutavoissa
ja arjessa valittujen teemojen osalta, sillä osa vapaaehtoisista kirjoitti ajatuksistaan teemoihin liittyen yleensä, ei niinkään havaitsemastaan tai kokemastaan muutoksesta vuoden aikana. Näiden vastaajien osalta vertasin saamiani vastauksia reilun vuoden takaisiin vastauksiin, jolloin oli mahdollista päästä ajattelussa tai toiminnassa tapahtuneiden
mahdollisten muutosten jäljille niidenkin vapaaehtoisten osalta, jotka eivät suoraan kertoneet seurantakyselyn vastauksissa kokemastaan muutoksesta vuoden aikana.
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4.4.2 Osallistuva havainnointi
Havainnointi on haastattelun ohella toinen laadullisessa tutkimuksessa yleisesti käytettävä tiedonkeruumenetelmä. Tutkija havainnoi tilannetta aina myös itse näkemällä ja kokemalla, eikä havainnointia voi näin ollen edes täysin irrottaa tutkimuksesta. Havainnointi on erinomainen menetelmä muun muassa vuorovaikutuksen tutkimuksessa samoin kuin tilanteissa, jotka ovat vaikeasti ennakoitavissa ja muuttuvia (Hirsjärvi & co
2012, 213). Osallistuva havainnointi tutkimusmenetelmänä sopikin erinomaisesti Guatemalan matkan ajaksi, jolloin havainnoin vapaaehtoisten ja guatemalalaisten nuorten
vuorovaikutusta muuttuvissa tilanteissa osallistuen myös itse tapahtumiin. Ainoana aineistonkeruumenetelmänä tämä voi olla analyysin kannalta kuitenkin haasteellinen,
mutta havainnoinnin yhdistäminen muihin tiedonkeruumenetelmiin on monesti hyvin
hedelmällistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Tutkimuksessani halusinkin yhdistää havainnoinnin haastatteluaineistoon ja matkapäiväkirjaan saadakseni laajemman näkökulman vapaaehtoisten kokemuksista Guatemalassa.
Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien
kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 82). Osallistuin itse matkalle kohdevierailujen ja vuorivaelluksen ajaksi, joten minulla oli mahdollisuus havainnoida ryhmää ja vuorovaikutusta paikallisten nuorten kanssa osallistuen itsekin vapaaehtoisille suunniteltuihin aktiviteetteihin. Usein tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi. Tämä ei
tarkoita vain fyysistä puolta, vaan tutkija pyrkii jakamaan elämänkokemuksia ryhmän
jäsenten kanssa, ”astuen heidän kulttuuriseen ja symboliseen maailmaansa”. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 1998, 213) Kapua-hankkeen koordinaattorina olin osa ryhmää
hankkeen alusta asti, vaikka roolini olikin hieman eri ryhmän vetäjänä. Tapani toimia
ryhmän vetäjänä on kuitenkin mielestäni hyvin tasa-arvoinen ja helposti lähestyttävä.
Koen olevani tavallaan yksi ryhmän jäsenistä, vaikka vastuullani on myös hankkeen
koordinointi. Kapuan alkuvuosina toimin myös itse hankkeessa vapaaehtoisena, joten
vapaaehtoisten kulttuurinen maailma on tältä osin hyvin lähellä omaani. Minun on help49

poa samaistua hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten kokemuksiin, sillä olen kokenut vastaavat asiat aikanaan itsekin ensimmäistä kertaa. Vapaaehtoisten ollessa minulle
tuttuja jo ennen matkaa, ei osallistujien tarvinnut myöskään jännittää ulkopuolista tutkijaa.
Pyrin kirjoittamaan päivittäin havaintojani Guatemalassa matkapäiväkirjaan myös itse,
ja kuvasin muutamia videoita matkan aikana. Myös omaa havainnointiani vaikeutti sairastuminen, joka vei minut kolmantena kohdevierailupäivänä täysin sängyn pohjalle ja
heikensi havainnointia seuraavinakin päivinä. Tiivis ohjelma, pitkät ja usein raskaat päivät sekä asemani vapaaehtoisten ryhmänvetäjänä verotti myös osaltaan voimia matkapäiväkirjan kirjoittamiseen. Oma matkapäiväkirjani ei siis osoittautunut käytännössä lopulta kovin merkittäväksi tutkimusaineistoksi alun odotuksista huolimatta.
Osallistuin vain ensimmäiselle matkaviikolle, joten havainnointini päättyi matkan puolivälissä heti Tajumulcon vuorivaelluksen jälkeen. Havainnointi ei siis ollut koko matkan
kattavaa, mutta antoi jälleen uuden näkökulman ja syvemmän ymmärryksen vapaaehtoisten kokemuksiin, kuin pelkkä haastattelu ja vapaaehtoisten kirjoittama matkapäiväkirja-aineisto olisi voinut tarjota. Vaikka havainnointi ei ollut tutkimukseni kannalta tärkein aineistonkeruumenetelmä, olisi tutkimus jäänyt yhtä näkökulmaa heikommaksi ilman sitä.

4.4.3 Videoaineisto
Haastattelut ja havainnointi kertovat meille erilaisia asioita tutkittavasta ilmiöstä. Samalla tavoin kuvat kertovat erilaisia asioita ja kommunikoivat eri tavalla herättäen ymmärrystä, jota sanat yksin eivät riitä herättämään. (Marion & Crowder 2013, 31) Tästä
syystä valitsin yhdeksi tutkimusmenetelmäksi videoaineiston. Aineiston kuvauksen suorittivat guatemalalaisen paikallisjärjestön nuoret, joilta kysyimme ennen matkaa kiinnostuksesta kuvata videomateriaalia vapaaehtoisturismia koskevan tutkimuksen aineis50

toksi. Vapaaehtoisilta kapuajilta kysyttiin myös lupa kuvaamiseen ennen matkaa. Paikallisen PAMI-järjestön nuoret aktiivit kiinnostuivat asiasta ja kuvasivat otteita ryhmän
kahdesta ensimmäisestä vierailupäivästä videolle. Kuvaajina toimi useampia järjestön
nuoria. Kuvaamisella osallistettiin paikallisia nuoria ja videoaineiston avulla voidaan
tuoda heidän näkökulmaansa tutkimukseen mukaan. Kuvamateriaalia kertyi yhteensä
kaksi ja puoli tuntia, jotka tallensin matkalla kovalevylleni. Maksoin kuvaamisesta ja
materiaalista PAMI-järjestölle ennalta sovitun pienen korvauksen järjestön toiminnan
tukemiseksi. Videoaineistosta koostin graduni oheen runsaan neljän minuutin pituisen
videodokumentin. Materiaalin leikkauksen ja dokumentin ohjauksen tein itse. Dokumentin taustamusiikiksi valitsin Kapua 2011 -hankkeessa toimineen vapaaehtoisen Nuppu Stenrosin kappaleen Askel kerrallaan. Sain Stenrosilta luvan kappaleen käyttämiseen
tutkimukseni videodokumentissa. Kappale syntyi Stenrosin Kapua-vuoden kokemuksista, ja sopi siksi erityisen hyvin dokumentin taustamusiikiksi.
Videodokumentin avulla voidaan esittää tutkimuksessa ilmenneitä keskeisiä teemoja visuaalisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Koska videon kuvasivat paikalliset
nuoret, voidaan videon avulla havainnollistaa vapaaehtoisten kokemuksia Guatemalassa
huomioiden myös paikallisten nuorten näkökulma. Videon näkökulmaa voidaan siten
myös peilata ja verrata suomalaisten vapaaehtoisten kirjallisesti ilmaisemien kokemusten kautta avautuvaan näkökulmaan.
Videomateriaalin avulla oli tutkimusta tehdessäni myös mahdollista palata tiettyihin hetkiin ja tunnelmiin Guatemalassa. Visuaalisen materiaalin avulla voi ilmetä uusia, muusta materiaalista esiin nousemattomia näkökulmia ja tilanteita. Paikallisten nuorten kuvaamana tilanteet näyttäytyvät hieman erilaiselta toisesta näkökulmasta katsottuna ja videoaineisto täydentääkin hyvin vapaaehtoisilta saatua aineistoa ja omaa havainnointiani
ilmiön kattavamman kokonaiskuvan hahmottamiseksi.
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4.5 Aineiston analysointi
Aineiston analysoinnin tein laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmää, sisällönanalyysia käyttämällä. Sisällönanalyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kävin aluksi aineiston läpi ja merkitsin aineistoon, mitkä asiat
ovat tutkimukseni kannalta kiinnostavia. Muun aineiston rajasin tässä vaiheessa tutkimukseni ulkopuolelle. Ryhmittelin merkitsemäni asiat ja luokittelin ne tutkimukseni
kannalta kiinnostaviksi teemoiksi. Kävin tutkimusaineiston vielä tutkimuksen edetessä
uudelleen läpi, jolloin aineistosta nousi vielä muutamia keskeisiä asioita esiin. Aineiston
teemat ja ryhmittely pysyivät kuitenkin ennallaan. Aineiston teemoittelun jälkeen tulkitsin aineistoa pohtimalla analyysin tuloksia ja pyrin tekemään niistä johtopäätöksiä. Tulkinta on analyysissa esiin nousevien merkitysten selkiyttämistä ja pohdintaa (Hirsjärvi
& co 2012, 229). Tätä vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi, eli prosessiksi, jossa muodostetaan yleiskäsitteiden avulla kuvaus tutkimuskohteesta. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan koko ajan alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 112-113) Tutkimuksen lopuksi pohdin tulosten merkitystä ja mahdollista laajempaa kontekstia tulosten hyödynnettävyydelle.

4.6 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsittein. Validiteetilla viitataan siihen, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu,
ja reliabiliteetilla siihen, että tutkimustulokset ovat toistettavissa. Laadullisessa tutkimuksessa käsitteiden käyttöä on kuitenkin kritisoitu pääasiallisesti siksi, että ne ovat
syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä, jonka intressejä ne palvelevat paremmin.
(Tuomi & Sarajärvi 2012, 136) Laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella, että perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen, sillä kaikki ih-
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mistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, eikä ole kahta samanlaista tapausta. (Hirsjärvi & co 2012, 232)
Olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimusprosessia ja sitä, miten saatuihin tutkimustuloksiin on päädytty tutkimuksen laadun varmistamiseksi. Tutkimuksen
validiutta voidaan tarkentaa myös käyttämällä useita eri menetelmiä. Tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään termiä triangulaatio (Hirsjärvi & co 2012, 2013). Tutkimuksen pätevyyden vahvistamiseksi käytin tutkimuksessani metodologista triangulaatiota yhdistäen eri laadullisen tutkimuksen menetelmiä (teemahaastattelu, matkapäiväkirja, havainnointi ja videoaineisto). Eri menetelmiä yhdistämällä pyrin kiteyttämään
tutkimuksen tulokset mahdollisimman luotettavaksi kokonaisuudeksi.
Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan koko vapaaehtoisturismisektoria. Kuten vastuullista turismia käsittelevässä luvussa 3.1 toin ilmi, vapaaehtoisturismin käsite on laaja sateenkaaritermi, joka kätkee alleen niin pitkäaikaiset, erityistä ammattitaitoa vaativat vapaaehtoistyöjaksot kuin lyhyet tutustumismatkat hankekohteisiin. Vapaaehtoisturismin muotoja ovat niin ekoturismi, köyhyysturismi kuin varainhankinta-seikkailuturismi, muiden muassa. Vapaaehtoisturismissa on kuitenkin aina
kyse kehitysyhteistyöstä, opetuksesta ja turismista (Keese 2011, 258). Tutkimuksen aineisto on koottu suomalaisten, varainhankinta-seikkailuturismiin osallistuneiden vapaaehtoisten kokemuksista. Vaikka eri vapaaehtoisturismin kategorioissa on yhtenäisyyksiä, eivät tulokset ole suoraan monistettavissa koskemaan kaikkea vapaaehtoisturismia.
Myös tutkimuksen kohdemaa vaikuttaa vapaaehtoisten kokemuksiin ja siten tutkimuksen tuloksiin. Mikäli tutkimuksen kohdemaana olisi ollut esimerkiksi jokin vähiten kehittyneistä maista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, olisivat tulokset voineet olla osin
toisenlaisia. Samoin kyseessä oleva kehitysyhteistyöhanke, järjestäjäorganisaatio ja vapaaehtoisohjelmaan sisältyvät aktiviteetit kohdemaassa vaikuttavat osaltaan kokemuksen muodostumiseen.
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Tutkimuksen otos on kohtalaisen pieni, ja lisätutkimusta tarvittaisiinkin tulosten yleistämiseksi laajemmin vapaaehtoisturismin alalle. Vapaaehtoisturismin yhden alalajin, varainhankinta-seikkailuturismin osalta aineiston määrä on Suomen mittakaavassa mielestäni kuitenkin kattava, sillä ala on varsin pieni Suomessa, eikä vapaaehtoisia ole tällä
hetkellä kuin arviolta 40-50 osallistujaa vuosittain. Tutkimuksen luotettavuutta lisää
myös tutkimuksen väljä aikataulu, joka on mahdollistanut ilmiön pidempiaikaisen seurannan. Tutkimus sijoittui noin kahden vuoden ajanjaksolle, jonka aikana seurasin aktiivisesti vapaaehtoisia puolentoista vuoden ajan.
Oma taustani vapaaehtoisuuden ja vapaaehtoisturismin parissa vahvistaa subjektiivisen
tulkintani mukaan tutkimuksen luotettavuutta. Olen saanut seurata varainhankinta-seikkailuturismin syntyä Suomessa sen alusta asti, vuodesta 2006 lähtien. Kokemuksen johdosta syntynyt niin sanottu hiljainen tieto on oman käsitykseni mukaan syventänyt näkökulmaani ilmiöön. Asemastani Kapua-vapaaehtoishankkeiden koordinoijana huolimatta olen pyrkinyt mahdollisimman objektiiviseen ilmiön tarkasteluun. Laadullisessa
tutkimuksessa objektiivisuutta ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa sen perinteisessä
mielessä, sillä tutkija ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat saumattomasti yhteen (Hirsjärvi
& co 2012, 161). Laadullisen tutkimuksen luonteesta johtuen tulokset ovat aina aikaan
ja paikkaan sidottuja, eikä täysin vastaavien tulosten aikaansaaminen ole mahdollista.
Tämä tutkimus käsittelee vapaaehtoisturismia juuri näiden tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden kokemusten kautta, tässä vapaaehtoishankkeessa ja kyseisessä kohdemaassa, tutkijan itsensä tulkitsemana.
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5 MAAILMAN PARANTAMISTA JA HENKILÖKOHTAISTA KASVUA
Tässä luvussa analysoin tutkimusaineistoa aloittamalla tarkastelun kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiiveista Kapua-hankkeissa ja jatkaen vapaaehtoisten kokemuksiin
Guatemalassa. Luvussa 5.3 esittelen tutkimukseni videodokumentin ”Askel kerrallaan vapaaehtoisena Kapuan matkassa” (2015). Lopuksi analysoin vielä vapaaehtoiskokemuksen vaikutuksia yksilötasolla heti matkan jälkeen koettuna sekä kokemuksen aikaansaamia pysyviä vaikutuksia vapaaehtoisten ajattelussa ja toiminnassa vuosi ja kolme kuukautta Guatemalan matkan jälkeen.

5.1 Vapaaehtoisuuden motiivit Kapuassa
Vapaaehtoisuuden motiiveja voidaan tarkastella Kapua-hankkeissa kehitysyhteistyön,
vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisturismin motiivien kautta. Nämä kaikki kolme näkökulmaa yhdistyvät kansainvälisessä vapaaehtoisuudessa, jota Kapua-hankkeissa tehdään.
Vapaaehtoisjakso alkaa osallistujilla Suomessa varainhankinnan ja kehitysyhteistyöstä
tiedottamisen muodossa. Osallistuminen jatkuu matkalla kohdemaahan tutustumaan kehitysyhteistyökohteisiin, joita keräysvaroilla tuetaan. Matka kohdemaahan voidaan määritellä vapaaehtoisturismiksi, mutta matka on vain pieni osa vapaaehtoisuutta, eikä siten
kerro koko totuutta osallistumisen motiiveista.
Tarkastelin luvussa 3.2 kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiiveja vapaaehtoistyön
(Yeung 1999, 2004, Nylund 2000), kehitysyhteistyön (Alho 1980, Leinikki 2005) ja vapaaehtoisturismin (Wearing ym. 2013, Otoo & Amuquandoh 2014) näkökulmasta. Motiiveja tarkastelemalla huomataan, että kansainvälistä vapaaehtoisuutta koskettavat motiivit ovat eri jaottelutavoista huolimatta suurelta osin hyvin samankaltaisia. Vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisturismin motiiveista auttamisen halu on yhdistettävissä kehitys55

yhteistyön idealistisiin motiiveihin. Kokeilunhalu vapaaehtoistyössä yhdistyy seikkailunhaluun kehitysyhteistyössä ja vapaaehtoisturismissa. Osallistumispäätöksen taustalta
voidaan löytää erilaisia motiiveja, joista toiset ovat luonteeltaan itsekkäitä ja toiset epäitsekkäitä. Motiivit ovat usein toisiinsa kietoutuneita ja painottuvat ihmisillä eri tavalla.
Itsekkäiden ja epäitsekkäiden motiivien ei myöskään tarvitse olla ristiriidassa. Kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiivit Kapuassa jaan aiemman tutkimuksen ja oman tutkimukseni tulosten perusteella kolmeen pääluokkaan, joita ovat:
1)

Epäitsekkäät motiivit
•

2)

altruismi, kristilliset arvot, halu auttaa

Itsekkäät motiivit
•

seikkailunhalu, uudet kokemukset, oppiminen, henkilökohtainen kasvu

3)

Muut motiivit
•

kulttuurilliset vaikuttimet, sosiaaliset tekijät, sopiva aika

Tutkimuksessani yksikään vastaajista ei nimennyt vain yhtä tekijää motivaatioksi vapaaehtoisuudelle. Motiivit ovat kietoutuneet toisiinsa, ja itseä innostavien teemojen kohdatessa yhdistelmä laukaisee päätöksen hakeutua mukaan. Yleisin motiiveista, jonka kaikki vastaajat mainitsivat, oli epäitsekäs motiivi, puhdas halu auttaa. Lähes yhtä yleiseksi
nousi itsekäs motiivi, kuten seikkailunhalu, uusien kokemusten saaminen ja halu oppia
sekä kasvaa ihmisenä. Epäitsekään motiivin ohella itsekään motiivin mainitsivat yhtä
lukuun ottamatta kaikki vastaajat. Viisi vastaajista ilmoitti myös muun motiivi osallistumiselle. Muita motiiveja olivat sosiaaliset tekijät, kuten ryhmän merkitys ja uusiin ihmisiin tutustuminen, kulttuurilliset tekijät, kuten halu tutustua uuteen kulttuuriin ja kulttuurinen oppiminen sekä oikea aikaisuus, hankkeelle oli juuri nyt tilaa elämässä.
Neljällä vastaajista yhdistelmänä oli epäitsekkäät ja itsekkäät motiivit. Osallistujat janoavat seikkailua, mutta haluavat haastaa itsensä samalla hyvään tukemalla kehitysmai-
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ta. Vapaaehtoiset odottavat unohtumatonta, ”kerran elämässä” kokemusta hankevierailusta vuorivaellukseen, mutta kaikki tapahtuu oikeutetusti, hyvän asian puolesta. Ilman
hankkeen hyvää tarkoitusta matka olisi jäänyt tekemättä.
”Auttaminen, vuorelle kiipeäminen ja matka Guatemalaan kiinnostivat. Intuitio
sanoi, että tähän täytyy päästä mukaan.” (Riina)
”Kapuassa yhdistyy monta minulle tärkeää asiaa: itsensä voittaminen monella
tavalla. Kun taustalla on jokin merkityksellinen asia, muiden auttaminen, saavat
urheilu ja matkustaminen ihan uuden ulottuvuuden.” (Helena)
”Tämä on juuri minun juttuni. Tavalliset suomalaiset ihmiset voivat auttaa.
Mahdollisuus tutustua kehitysyhteistyökohteeseen ja saada samalla matkaelämys.” (Veera)
Itsekkäinä motiiveina vastauksissa oli löydettävissä mahdollisuus oppia uutta sekä kehittyä ja kasvaa ihmisenä unohtumattoman matkan ohella. Vapaaehtoisuus antaa sisältöä
ja merkityksellisyyttä elämälle. Toiveissa oli myös löytää ehkä jopa kokonaan uusi
suunta loppuelämälle.
”Vapaaehtoistyö merkitsee minulle mielekästä ajankäyttöä ja itsensä kehittämistä.” (Hanna)
”Valitsin Kapuan, koska halusin osallistua hankkeeseen, jossa pääsen tutustumaan kehitysyhteistyöhön avustuskohteessa ja voin toteuttaa varainkeruuta,
haastamalla itseni välillä, useinkin mukavuusalueeni ulkopuolelle. --- Opin samalla itsestäni uusia puolia, heikkouksia, vahvuuksia, ja näen arvot uudesta näkökulmasta.” (Meeri)
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”---salaa varmasti olen myös ajatellut/toivonut, että jospa keksisin itselleni loppuelämäksi jotain uutta tekemistä – mitä, sitä en vielä tiedä.” (Elina)
Neljä vastaajista ilmoitti motivaatiotekijöitä kaikista kolmesta ryhmästä. Muiden motiivien ryhmässä sosiaaliset tekijät korostuivat. Sosiaaliset motiivit liittyvät yleisimmin ihmisten tarpeeseen olla jonkin ryhmän jäseniä ja toimia yhdessä toisten kanssa (Kontinen
2005, 42). Vapaaehtoiset halusivat tutustua uusiin ihmisiin ja tehdä hyvää yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Monelle vastaajista ryhmän tuki oli tärkeä. Yksin vastaavaan intensiiviseen vapaaehtoistyöjaksoon, johon sisältyy haastava varainhankintatavoite, ei tulisi välttämättä hakeuduttua. Osallistumalla tutustuu samanhenkisiin ihmisiin
ja voi luoda kestäviä ihmissuhteita. Kun omille ajatuksilleen löytää jakajia ja jatkajia, on
helpompaa elää oman moraalin mukaista elämää (Leinikki 2005, 130).
”Ryhmämme on itselleni hyvin merkityksellinen. Se on tavallaan tuki ja turva,
joukko samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa saa jakaa yhteisen tavoitteen.”
(Leena)
”Ryhmän merkitys on suuri. Yhdessä tekeminen on mielekkäämpää kuin yksin
puurtaminen.” (Seija)
Muista motiiveista myös kulttuurisia tekijöitä oli löydettävissä vastauksista. Vapaaehtoistyön kautta haluttiin tutustua uusien ihmisten lisäksi uusiin kulttuureihin ja oppia
niistä lisää. Lisäksi oma elämänvaihe ja hankkeen sopivuus juuri senhetkiseen elämäntilanteeseen voi laukaista päätöksen hakeutua mukaan vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyön aloittaminen voi liittyä elämän siirtymävaiheisiin ja oman suunnan etsimiseen.
”Elämässäni oli tilausta tällaiselle seikkailulle. Olen ollut aiemminkin kiinnostunut hyväntekemisestä, vaan nyt elämäntilanne ja oma henkilökohtainen kehityspolkuni osuivat kohdalleen Kapuan kanssa.” (Riina)
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Vain yhdellä vastaajista ei ollut löydettävissä lainkaan itsekästä motiivia vapaaehtoistyöhön hakeutumisen taustalta. Kristillisestä vakaumuksesta kumpuavan auttamishalun
ja solidaarisuuden ohella kulttuurinen kiinnostus motivoi häntä osallistumaan.
”Maapallo on kaikkien yhteinen. Olemme vastuussa ympäristöstä ja toisistamme. --- Motiivini vapaaehtoistyöhön kumpuaa myös paljon kristillisestä vakaumuksesta. --- Olen pitkään halunnut nähdä muutakin kuin länsimaista kulttuuria. --- Olen myös ollut kiinnostunut Latinalaisesta Amerikasta ja toivonut pääseväni käymään siellä joskus.” (Seija)
Osallistumispäätös on siis monien tekijöiden summa. Vapaaehtoiseksi hakeutumisen
taustalta löytyi tutkimuksessa aina epäitsekäs motiivi, joka oli lähes aina kietoutuneena
itsekkääseen motiiviin. Taustalta voi löytyä myös muita motiiveja, jotka yhdessä laukaisevat osallistumispäätöksen ja saavat vapaaehtoisen sitoutumaan vapaaehtoistyöhön.
Osallistuminen Kapuaan on useilla vapaaehtoisilla turvallinen ensiaskel vieraan, mutta
kiehtovan kansainvälisen kehitysyhteistyön polulla. Tämän jälkeen on helpompi jatkaa
eteenpäin, mikäli polku tuntuu oikealta.

5.2 Vapaaehtoisten kokemukset Guatemalassa
Kapua 2013 Guatemala -tiimi matkusti huhtikuussa 2014 Guatemalaan tutustumaan
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen, jota tuettiin vapaaehtoisten keräämin lahjoitusvaroin. Mahdollisuus päästä tutustumaan, miten kerättyjä varoja kohdemaassa
käytetään, oli monelle vapaaehtoiselle tärkeä osa hanketta. Vapaaehtoiset odottivat matkalta aitoja ja arkisia kohtaamisia paikallisten nuorten kanssa. Kuten Vrasti (2013, 122123) toteaa, vapaaehtoiset haluavat usein läntiseen, kulutuskeskeiseen ja yhdenmukaistavaan kulttuuriin tyytymättöminä oppia vieraista kulttuureista tarkastelemalla ja osallistumalla heidän arkisiin rutiineihin. Osallistuminen ja tutustuminen kehitysmaan arkeen
yhdessä nuorten kanssa oli myös hankkeeseen osallistuneilla vapaaehtoisilla toiveena.
59

Uhkakuvissa sitä vastoin häilyi jyrkkä vastakkainasettelu, jossa Suomesta tullaan ihmettelemään, miten huonosti asiat kohdemaassa ovat. Nuorten odotettiin olevan myös kiitollisia vapaaehtoisten Suomessa nuorten hyväksi tekemästä varainhankintatyöstä.
”Pahinta mitä voisi olla olisi tilanne ”tätit Suomesta tulivat ihmettelemään minkälaista teillä täällä on ja kuinka kurjasti asianne ovat”.” (Roosa)
”Uskon, että he [paikalliset] ovat aidosti kiitollisia ja onnellisia keräämistämme
varoista heidän arkensa parantamiseksi. Kohtaaminen auttajien ja autettavien
kesken jättää myönteisiä tunnejälkiä meihin kaikkiin.” (Riina)
Paikallisen kumppanijärjestön nuoret aktiivit olivat suunnitelleet ryhmän kolmipäiväisen vierailun ajaksi ohjelman (liite 1), johon sisältyi muun muassa seinämaalauksen tekoa yhdessä nuorten kanssa, kouluvierailuja sekä keskustelua ja tutustumista puolin ja
toisin. Lisäksi kapuajat tavoittelivat matkalla maan korkeimman vuoren, Tajumulco-tulivuoren huippua ja vaelsivat läpi intiaanikylien. Vapaaehtoiset kirjoittivat matkan ajan
matkapäiväkirjaa ja pohtivat päivittäin, mikä päivässä oli mieleenpainuvinta.
Kapuajien matka alkoi maan pääkaupungista Guatemala Citystä, josta ryhmä jatkoi heti
lentokentältä matkaa pikkubussilla Antiguan kaupunkiin. Ensitunnelmia Guatemalassa
kuvasi kiireettömyys ja köyhyys, jotka molemmat liitetään usein kehitysmaihin, läntisen
maailman vastakkaisina ilmiöinä. Katukuvasta välittyvä rentous ja elämänriemu toi vapautuneen olon suomalaiseen järjestelmällisyyteen ja täsmällisyyteen tottuneille vapaaehtoisille. Matkan alkutunnelmista vapaaehtoiset kirjoittivat matkapäiväkirjaan seuraavasti:
”Lämmin tuulahdus perillä kertoi, että nyt loppui meille länsimaalaisille niin
tyypillinen kiire!” (Roosa)
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”Köyhyys iskee päin näköä, kun näkee, miten perheet yrittävät elättää itsensä ja
miten lapset ovat töissä. Oma voimattomuus tehdä mitään tuntuu vaikealta.”
(Seija)
Kokemus köyhyydestä voi olla myös päinvastainen, kuten yhdellä vapaaehtoisista oli.
Hänellä oli aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä globaalissa etelässä. Ensikokemuksestaan Guatemalassa hän kirjoitti päiväkirjaan seuraavasti:
”Eka ajatus Guatemalasta eilen, että onko tämä edes kehitysmaa, kun teillä ajoi
niin kalliita ja uusia autoja. Jonkunlaiset kehitysmaan ulkoiset tunnusmerkit haluaisi löytää?” (Hanna)
Vapaaehtoistyötä Guatemalassa tutkinut Vrasti (2013, 62) havaitsi, kuinka vapaaehtoisten oli vaikea tunnistaa köyhyyttä ja ulkomaisen avun tarvetta Guatemalassa. Köyhyys
on sosiaalinen konstruktio, ja järjestöjen mainoskampanjoissa käyttämät pornografiset
kuvat köyhyydestä ja kurjuudesta muokkaavat käsitystämme köyhyydestä. Järjestöjen
etenkin takavuosina käyttämää kuvaa köyhyydestä, jossa köyhät esitetään stereotyyppisesti passiivisina ja avuttomina avun vastaanottajina kutsutaan köyhyyspornoksi. Köyhyysporno antaa vallan väärälle ihmiselle – lahjoittajalle. Lahjoittajat saavat käsityksen,
että heillä on asemansa ja varallisuutensa takia valta pelastaa köyhät. Köyhistä itsestään
tulee avuttomia kohteita, vaikka heidän pitäisi olla muutoksen tekijöitä. (Maailma.net
2005) Kuvien luomat mielikuvat muokkaavat käsitystämme kehitysmaista. Kuva kehitysmaista muodostuu jo hyvin varhain, kuten käy ilmi kymmenvuotiaan sukulaislapseni
aidosta ihmetyksestä näyttäessäni hänelle kuvia Etelä-Afrikasta: ”Onko Afrikasta tuollaista? Olen aina luullut, että siellä on sellaista kuin Unicefin Afrikka.”.
Kehitysmaan ulkoisia tunnusmerkkejä Guatemalassa kaivanneella vapaaehtoisella (Hanna) oli aiempaa kehitysmaakokemusta, ja käsitys köyhyydestä oli rakentunut aiemman
kokemuksen pohjalle. Käsitykseen vaikutti siis vahvasti kokemus toisesta kehitysmaasta, jossa köyhyyden ulkoiset merkit olivat selvemmin havaittavissa. Muodostuneen köy61

hyyskäsityksen ja todellisuuden kohtaamattomuus Guatemalassa synnytti reaktion, jonka myös Vrasti havaitsi tutkimuksessaan. Ilman selvää pedagogista viestiä avun ja kehitysyhteistyön toimivuudesta vapaaehtoisten on vaikea ymmärtää avun tarvetta (Vrasti
2013, 62-66).
Jos todellisuus vapaaehtoistyökohteessa ei vastaa kehitysmaan köyhyydestä rakentunutta kuvaa, on vapaaehtoisten vaikea ymmärtää kehitysyhteistyön merkitystä. Köyhyys on
kuitenkin paljon muutakin kuin ruoan tai suojan puutetta, kuten taloudellista epävarmuutta, mahdollisuuksien tai vapauden puutetta, eikä ole siten aina silmillä havaittavissa. Abstraktimman kehitysyhteistyön, kuten hankkeessa olleen nuorten voimaannuttamisen merkitystä voi olla vaikea nähdä. Eräs vapaaehtoisista kuvasi asiaa päiväkirjassaan
seuraavasti:
”Vaikka nuorten voimaannuttaminen on tärkeää, on sitä jotenkin mahdotonta
verrata esim. äitiysneuvolatoimintaan. En siis toisin sanoen tiedä ollaanko Guatemalassa jo niin lähellä kehityksen täyttymistä, että kehitysapu on tänne oikea
osoite.” (Hanna)
Kapua-hankkeisiin sisältyy vapaaehtoisten koulutus ennen matkaa. Vapaaehtoisia oli
koulutettu kehitysyhteistyöstä ja Guatemalan tilanteesta sekä maan kehityksen haasteista vuoden aikana (ks. luku 4.2). Näin ollen vastaajilla ei tullut yleisemmin kokemusta
siitä, että Guatemala ei olisi tarpeeksi köyhä ulkomaisen kehitysavun vastaanottajamaaksi. Ilman asianmukaisen koulutuksen mahdollistamaa laajempaa ymmärrystä globaalista epätasa-arvosta ja globaaleista voimasuhteista vapaaehtoisteollisuus ylläpitää
kuvaa kehitysmaiden ”toiseudesta” (Simpson 2004, 690). Kokemus voi jäädä ohueksi ja
vahvistaa stereotyppisiä käsityksiä kehitysmaista, köyhyyden syistä ja seurauksista sekä
kehitysyhteistyöstä. Vapaaehtoisturismi voi heikentää paikallisten asukkaiden omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta (McGehee & Andereck 2008, 22), joten on tärkeää, että
toiminta rakentuu paikallisten omista lähtökohdista käsin, vahvistaen paikallisten omaa
kapasiteettia ja resursseja omannäköisen kehityksen mahdollistamiseksi. Guatemalalais62

ten nuorten voimaannuttaminen toimi tässä tarkoituksessa hyvin, sillä tulevaisuus on
aina nuorten käsissä. Moni vapaaehtoinen vaikuttuikin paikallisten nuorten uskosta tulevaan ja mahdollisuuksiinsa muuttaa asioita.
”Päivän aikana sain todeta, miten uskomattomia nämä nuoret ovat. He uskovat
vahvasti siihen, että voivat vaikuttaa maansa tulevaisuuteen.” (Helena)
”Ehdottomasti vaikuttavin hetki oli kuulla miten nuoret tekevät yhdessä työtä
toistensa oikeuksien parantamiseksi.” (Meeri)
”Myötäylpeys nuoria kohtaan → voimme oppia heiltä paljon” (Riina)
Ulkoministeriön teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten käsitys kehitysmaiden tilanteesta on synkempi kuin todellisuus. Tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista uskoo, että köyhyys on lisääntynyt maailmassa vuoden 1990 jälkeen, vaikka todellisuudessa köyhien osuus maailman väestöstä on puolittunut. Samoin
useampi kuin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta uskoo, että alle puolet kehitysmaiden lapsista käy koulua, kun todellisuudessa yli 90 prosenttia kehitysmaiden lapsista
aloittaa koulunkäynnin. (Ulkoasiainministeriö 2015) Vääristyneet ja ennakkoasenteelliset käsitykset voivat ohjata meitä harhaan, kuten kävi eräälle vapaaehtoiselle:
”Näimme nuoren tytön (10+) kirkon edessä valkoisessa ”hääpuvussa”. Kauhistelimme, miten nuoren tytön elämä tulee muuttumaan avioliiton myötä. Ehdimme jonkin aikaa ihmetellä ja tuomitakin vanhempien tapaa naittaa lapsi kesken
parhaan lapsuuden. Kunnes meille selvisi, että sunnuntai on konfirmaatiopäivä,
ja konfirmaatiopuku on hääpuvun kaltainen. Tämä tieto oli huojentava, vaan
jäin miettimään, mitä se kertoo minusta, että heti ensivaikutelmasta asti tulkitsen tilannetta väärin? Miksi tuomitsen vanhemmat, vaikka asia olikin hyvä?
Tämä olikin opetus olla jatkossa avoimemmin mielin.” (Riina)
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Matka kohdemaahan haastoi vapaaehtoisten ennakkoasenteita kehitysmaista ja muodostuneita köyhyyskäsityksiä. Ennakkoasenteiden haastamisesta kertoo myös seuraava esimerkki, joka sai vapaaehtoisen pohtimaan länsimaissa laajasti tuomittua (mutta silti länsimaisten yritysten usein itse käyttämää) lapsityövoimaa ja sen käyttöä:
”Lasten osallistuminen työntekoon tuli puheeksi ja nuoret pitivät sitä normaalina: ”lapset oppivat elämää ja kommunikoimaan aikuisten kanssa.” Vaikeita
asioita. Helposti kauhistelemme lasten työntekoa, mutta asian tarkastelu jää
melko ohueksi. --- Ei tarvitse mennä niin hurjasti historiassa taaksepäin, kun
Suomessakin

lapset

olivat

mukana

peltotöissä.

Miten

määritellä

lapsityövoima?” (Roosa)
Kehitysmaista ja köyhyydestä muodostuneisiin, mahdollisesti vääristyneisiin käsityksiin
vaikuttamiseksi ja niiden muuttamiseksi vapaaehtoisten koulutus on tärkeää. Vrasti
(2013) huomasi tutkimuksessaan, kuinka ilman toimivaa organisaatiota, joka selvittää
toiminnan tärkeyden ja vaikuttavuuden, vapaaehtoiset kyllästyivät pian työhönsä. Samoin ilman selvää pedagogista viestiä kehitysyhteistyön poliittisesta toiminnasta vapaaehtoisten oli vaikea tunnistaa köyhyyttä ja ulkomaisen avun tarvetta Guatemalassa.
(Varsti 2013, 62)
Ensimmäisenä kohdevierailupäivänä Guatemalassa vapaaehtoiset maalasivat yhdessä
paikallisten nuorten vapaaehtoisten kanssa heidän suunnittelemaansa kantaa ottavaa seinämaalausta. Alun tapaamisessa oli jännitystä ja molemmat katselivat toisiaan omista
porukoistaan. Vapaaehtoisilla oli vierailupäivien ajan kolme tulkkia käytössään, mutta
yhteisen kielen puuttuminen hankaloitti kommunikointia ja esittelytkin jäivät tekemättä.
Alun sekavasta tilanteesta kirjoitti yksi vastaajista, jolla oli aiempaa vapaaehtoiskokemusta toisesta kehitysmaasta seuraavasti:
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”Olisi ollut hyödyksi, jos olisi otettu vaikka lyhyt esittelykierros alkuun, mutta
toiminnan organisoimattomuus ei kyllä hämmästytä. --- Teinit olivat varsin ujoja eivätkä ottaneet kontaktia, mikä oli yllättävää. Olikohan heille edes kerrottu
keitä olemme, mistä, miksi?” (Hanna)
Seinämaalaukset ovat Guatemalassa tyypillinen tapa tiedottaa ihmisoikeuksista. Nuoret
olivat valinneet maalaukseen viestittäviksi arvoiksi johtajuus, osallistuminen, tasa-arvo,
muutos, suvaitsevaisuus ja intohimo. Seinämaalaus symboloi koko projektin yhteistyötä
Suomen ja Guatemalan välillä, kuten yksi vapaaehtoisista asian ilmaisi. Paikallisten
nuorten kanssa yhdessä maalaaminen oli monelle vapaaehtoiselle matkan kohokohtia,
eikä yhteisen kielen puuttuminen lopulta ollut este kommunikoinnille, sillä aina ei tarvita sanoja.
”Tapaamme nuoret koululla, ja tästä alkaa päivä, joka tulee piirtymään muistoihini ja vaikutti itseeni enemmän, kuin ikinä saatoin kuvitella. Me vedämme
pensselillä vetoja seinään vieri vieressä nämä nuoret ja me. Kielimuuri on, mutta ei se haittaa. Ymmärrämme kyllä toisiamme.” (Leena)
”Itselleni tuli mieletön tässä ja nyt! -fiilis, kun aloin maalata mustalla kirjainten
ääriviivoja. --- Tilanne ja tunne oli sanoinkuvaamaton. Minä ja pari vieressä
maalannutta poikaa saimme aikaan jonkinlaisen flow-ilmiön. Maalasimme kuin
yhtenä, eikä siinä sanoja tarvittu. Aika menetti merkityksen ja me vain maalasimme. Hetki oli hieno.” (Elina)
Paikalliset nuoret olivat itse suunnitelleet tapaamisen ohjelman (liite 1), johon kuului
seinämaalausten lisäksi muun muassa vierailuja paikallisiin kouluihin. Koulussa lapset
olivat valmistelleet ryhmälle tanssiesityksiä ja vastaanotto kohteissa oli hyvin ystävällistä ja kunnioittavaa. Arvostavasta huomiosta vapaaehtoisille syntyi tunne kunniavieraana
olosta, johon oli vaikea suhtautua, sillä vapaaehtoiset eivät itse ajatelleet olevansa kunniavieraita.
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”Loppuiltapäivästä tapaamme vanhempia koululaisia. Heillä on meille upeita
esityksiä. Tunnemme itsemme kunniavieraiksi.” (Leena)
”On ollut koskettavaa huomata miten paljon meidän vierailua arvostetaan & kiitetään. Onko se osa kulttuuria kohdata toinen?” (Riina)
”Yllättävää matkalla oli se, että vierailukohteissa meitä pidettiin niin ”kunnianarvoisina” vieraina. --- Aivan kuin me olisimme olleet tarkastamassa toimintaa
ja avustuskohteilla velvollisuus antaa raportti toiminnastaan.” (Roosa)
Paikallisjärjestön voi olla vaikea suhtautua vapaaehtoisiin, jotka tulevat paikalle rahoittajajärjestön toimesta. Paikalliset järjestöt ovat tottuneet suomalaisen kumppanijärjestön
monitorointimatkoihin, jolloin toimintaa tarkastetaan ja raportoidaan rahoittajalle. Tämä
malli on opittu, ja molempien osapuolten roolit ovat muodostuneet osaksi suomalaisen
järjestön ja kohdemaan paikallisjärjestön toimintakulttuuria. Kapuassa vapaaehtoisten
halua tehdä konkreettista vapaaehtoistyötä kohteessa korostetaan vierailun suunnitteluvaiheessa. Tulos on tästä huolimatta usein ainakin osittain kuvatun kaltainen arvovieraskohtelu. Hankehallinnollisen käytännön kautta muodostuneen rahoittaja-vastaanottaja
-suhteen lisäksi vierailun luonteeseen vaikuttavat vapaaehtoisten ja paikallisyhteisön jäsenten väliset sosiaaliset erot sekä kohdemaan kulttuurierot. Länsimaissa vieraanvaraisuus ja ystävällisyys mielletään usein liittyvän osaksi kehitysmaiden kulttuuria. Arvostava ystävällisyys vieraita kohtaan voi tuntua suomalaisista vapaaehtoisista yllättävältä ja
ylitsevuotavalta, ja siihen voi olla vaikea suhtautua. Asetelmaa on vaikea rakentaa täysin tasa-arvoiseksi, mutta tasavertaiseen kohtaamiseen on syytä pyrkiä ja asiaa onkin
hyvä korostaa vierailun suunnitteluvaiheessa.
Jos vanhempien lasten ja aikuisten suunnalta tuleva kohtelu on muodollista ja arvostavaa, ovat lapset aina välittömiä kohtaamisissaan. Pienten, ala-asteikäisten koululaisten
halaukset vierailun päätteeksi piirtyivät monen kapuajan mieliin matkan kohokohtana.
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”Useat lapset asettuivat jonoon ja tulevat hyvästelemään halaten jokaisen meistä. Ja mitä halauksia, osa ujoja, osa lujaakin lujempia rutistuksia. Kyyneleet valuivat poskilleni. Erittäin vaikuttavaa. Tulen muistamaan tämän loppuikäni.”
(Leena)
”Liikuttava hetki oli se, kun pienemmät halasivat meidät kapuajat yhteisen hetken päätteeksi. Aamupäivä oli täynnä myönteisiä tunteita. Tunnen saavani aidon
kosketuksen paikallisiin lapsiin & nuoriin.” (Riina)
Kohdevierailun jälkeen ryhmä matkasi kohti Väli-Amerikan korkeinta vuorenhuippua.
Vaellus oli monelle tärkeä osa matkaa, hyppy omalle epämukavuusalueelle. Guatemalan
upea vuoristomaisema aktiivisine tulivuorineen piirtyi unohtumattomasti vapaaehtoisten
mieliin. Vuorivaelluksesta selviäminen sai osallistujissa aikaan onnistumisen ja itsensä
voittamisen tunteita, jotka vahvistivat kokemusta omasta minäpystyvyydestä ja tahdonvoimasta.
”Tajumulcon huipulle pääsy oli huippuhetki ja kaikki muu (kokemukset; hajut,
maut, maisemat, ilot, surut, pelot, itsensä voittaminen) kuin ilma siipieni alla.”
(Roosa)
”Huiputin Tajumulcon huipun 4223m. En pysty sanoin kuvaamaan tunnetta. –Olimme kaikki ylittäneet itsemme. Huiputus oli hieno palkinto matkasta. --- Kapuaminen tekee hyvää – niin totta & monella tavalla. Muutun koko ajan – millaiseksi, en tiedä. Matka on vasta alussa. Mutta tänään oli päivä, jolloin tein jotakin rohkeaa. ” (Riina)
Guatemalassa ihmiset ovat suomalaisiin verrattuna melko pienikokoisia, ja vaikka ihonvärimme eivät paljon eroa toisistaan, erottuivat vapaaehtoiset vaalean ja vantteran olemuksensa puolesta selvästi paikallisväestöstä. Paikallisten ihmisten katseleminen on turistien hyvin tunnettu ajanviete ja katseet kääntyivät matkalla perinteisen roolin mukai67

sesti. Kokemus ”köyhiä pällistelevistä turisteista” nousi yhdellä vastaajista esiin aineistosta. Katse kääntyi kuitenkin matkalla myös toisin päin, ja turistien voikin olla itse vaikea suhtautua katseen kohteena olemiseen.
”Tässä kylässä ei varmaan käy paljon ulkomaalaisia, koska meitä töllisteltiin.
Kun odotimme ulkona kunnanjohtajan tapaamista lapset osoittivat meitä ja nauroivat. --- Paikallisten tuijottaminen tuntuu hassulta.” (Seija)
Vrastin (2013) tutkimuksessa Guatemalassa vastaavaa kokemusta ei ilmennyt. Tämä voi
johtua siitä, että tutkimukseen osallistuneet yhdysvaltalaiset nuoret eivät välttämättä
eroa niin silmiinpistävästi guatemalalaisesta väestöstä, kuin vaaleat skandinaavit. Vrastin tutkimuksen toisessa kohdemaassa Ghanassa, jossa ero ulkonäössä oli selvempi, tunsivat vapaaehtoiset olevansa jatkuvan ihonvärinsä herättämän huomion johdosta ”käänteisen rasismin” uhreja. Kun katse turistien ja paikallisten välillä kääntyykin toisinpäin
paljastaen vaaleaihoisten vapaaehtoisten etuoikeutetun aseman, tekee se turistin olon
epämukavaksi (2013, 104-110). Katseiden kohteena oleminen ja vähemmistöön kuuluminen voi olla vapaaehtoisille lopulta kuitenkin kasvattava kokemus. Matkan jälkeen
kokemus kristallisoitui vapaaehtoisella seuraavasti:
”Guatemalassa kuuluin vähemmistöön: ensimmäistä kertaa tulin tietoiseksi
ihonväristäni ja tunsin olevani kummallisen kookas. Vuoristokylissä lapset
osoittivat meitä ja nauroivat. Älyttömän terve kokemus.” (Seija)
Kotimaassa omaan valkoiseen ihoon ja länsimaalaiseen olemukseen ei enemmistön
edustajana tule yleensä juuri kiinnitettyä huomiota. Asetelman kääntyessä toisinpäin ja
vapaaehtoisten asettuessa kohdemaassa vähemmistön rooliin, voi tilanteesta syntyvä
ymmärrys olla kasvattava kokemus, kuten yllä olevasta esimerkistä käy ilmi. Kulttuurien välinen oppiminen voi kasvattaa vapaaehtoisia kohti globaalia ja tiedostavaa kansalaisuutta.
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5.3 Videoanalyysi: Askel kerrallaan – vapaaehtoisena Kapuan
matkassa
Paikallisen PAMI-järjestön nuoret aktiivit kuvasivat Guatemalassa vapaaehtoisten kahden ensimmäisen vierailupäivän tapahtumia videokameralla. Videomateriaalia kertyi
yhteensä kaksi ja puoli tuntia. Koostin aineistoista runsaan neljän minuutin pituisen videodokumentin osaksi tutkimustani. Videodokumentissa suomalaisten vapaaehtoisten ja
guatemalalaisten nuorten välistä vuorovaikutusta sekä tutkimuksen keskeisiä teemoja
vapaaehtoiskokemuksen vaikutuksista voidaan havainnollistaa visuaalisesti helposti lähestyttävässä muodossa. Videoaineisto tuo tutkimukseen myös uutta näkökulmaa paikallisten nuorten kuvaamana. Vierailuun osallistuneet ja aineistoa kuvanneet guatemalalaiset nuoret voivat itse katsoa ja kommentoida videodokumenttia, toisin kuin suomeksi
kirjoitettua tutkielman kirjallista osuutta. Videon sitaatit ovat toki suomeksi, mutta ovat
helposti käännettävissä espanjaksi.
Ennen videoaineiston katselemista en tiennyt, miten aineisto keskustelee muun, vapaaehtoisilta itseltään saamani aineiston kanssa. Dokumenttia työstäessäni huomasin, kuinka videoaineisto vahvisti muusta tutkimusaineistosta esille nousseita teemoja. Videoaineisto tuki monelta osin kirjallisesta aineistosta ja havainnointini kautta ilmenneitä seikkoja. Tästä syystä päätin yhdistää videoaineiston ja kirjallisen aineiston myös videodokumentissa ja saada siten aineistot keskustelemaan keskenään visuaalisessa muodossa.
Dokumentin ohjauksen ja leikkauksen tein itse. On hyvä huomioida, että lopulliseen dokumenttiin päätyneet otokset ovat subjektiivisia valintojani. On mahdollista, että paikalliset nuoret olisivat valinneet dokumenttiin joitakin muita otoksia, nähneet eri teemat
tärkeiksi tai painottaneet eri asioita. Nostin videodokumenttiin tutkimukseni kannalta
keskeisiksi kokemiani sitaatteja vapaaehtoisten matkapäiväkirjoista ja haastattelumateriaaleista. Sitaattien avulla sain videoon vuoropuhelua paikallisten nuorten kuvaaman
visuaalisen aineiston ja suomalaisten vapaaehtoisten kirjoittamien kokemusten välille.
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Sitaatit tukivat ja täydensivät visuaalista aineistoa mielestäni hyvin ja niiden avulla oli
luontevaa rakentaa keskustelua videoaineiston ja kirjallisen aineiston välille. Dokumentin taustamusiikiksi valitsin Kapua 2011 Nepal -hankkeessa toimineen vapaaehtoisen,
Nuppu Stenrosin sanoittaman ja esittämän kappaleen Askel kerrallaan. Kappale syntyi
Stenrosin omasta vapaaehtoiskokemuksesta, joten kappale koskettavine sanoituksineen
sopi Kapua-vapaaehtoisuudesta kertovan dokumentin taustamusiikiksi erityisen hyvin.
Dokumentin nimeksi valikoitui kappaleen nimen pohjalta ”Askel kerrallaan – vapaaehtoisena Kapuan matkassa” (2015).
Nuoret olivat kuvanneet videolle runsaasti yhteisen seinämaalauksen tekoa, joka oli ensimmäisen vierailupäivän mieleenpainuvinta antia myös monelle vapaaehtoisista. Nostin seinämaalauksen teon myös yhdeksi dokumentin aiheista. Samana päivänä tehdyltä
veneristeilyltä oli vähemmän kuvattua videomateriaalia. Risteilyn aikana nuoret tutustuivat suomalaisiin vapaaehtoisiin ja keskustelivat vapaasti toistensa kanssa. Monille
nuorista venematka oli ensimmäinen risteily Atitlan-järvellä, jonka rannalla heidän kotikaupunkinsa Panajachel sijaitsee. Matkalla nuoret keskittyivätkin yhteisten, tulkin välityksellä käytyjen keskustelujen ohella myös vain nauttimaan venematkasta omissa porukoissaan.
Myöhemmin iltapäivällä pidetystä keskustelutilaisuudesta, jossa nuoret esittelivät nuorisoverkoston toimintaa, oli paljon kuvamateriaalia tallennettuna. Keskustelutilaisuudesta
en kuitenkaan valinnut lopulliseen dokumenttiin otoksia tilan hämäryyden, aineiston
heikon laadun ja tilanteen luentomaisen otteen johdosta. Tilaisuudessa ei syntynyt paljon keskustelua eikä tilaisuus myöskään noussut keskeisenä esiin muusta aineistosta,
vaikka nuorten aktiivisuus ja innostus vaikuttaa oman yhteisönsä asioihin ja tulevaisuuteen vakuuttikin tilaisuudessa monet vapaaehtoiset. Keskustelutilaisuus järjestettiin tapahtumarikkaan ja pitkän päivän päätteeksi, jolloin väsymys verotti vapaaehtoisten osallistumista keskusteluun. Myös tulkin käyttö hankaloitti ja hidasti vuorovaikutusta. Paikalliset nuoret pitivät esityksen espanjaksi, joka ei todennäköisesti ole heidän äidinkielensä. Esitys tulkattiin englanniksi, joka ei myöskään ole suomalaisten vapaaehtoisten
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äidinkieli. Tilaisuuden diaesitys oli samoin espanjaksi. Vaikka diaesitykset tulkattiin
luennon ohessa englanniksi, oli vapaaehtoisten oman havainnointini mukaan ajoittain
vaikea keskittyä pitkään luentoon kokemusrikkaan ja henkisesti vaativan päivän väsyttäminä.
Hyvin levätyn yön jälkeen vapaaehtoiset tutustuivat seuraavana päivänä PAMI:n ylläpitämään vähävaraisten perheiden lasten Semilla-kouluun. Kouluvierailulta oli myös runsaasti tallennettua videomateriaalia. Aamupäivällä vapaaehtoiset tutustuivat kaikkiin
luokkiin, koulun johtajaan ja muuhun henkilökuntaan, kuten psykologiin, joka kertoi
koulun palveluista. Iltapäivällä vapaaehtoiset pelasivat koulun oppilaiden kanssa jalkapalloa sekä opettivat suomalaisia leikkejä ja pelejä. Vierailu ja pienten koululaisten tapaaminen kosketti monia vapaaehtoisia ja myös kouluvierailusta koostin dokumenttiin
otteita.
Kamerat pyörivät ja räpsyivät vierailun aikana molempiin suuntiin, sillä myös vapaaehtoiset itse kuvasivat matkalla aktiivisesti. Tämä oli havaittavissa myös videoaineistosta.
Useissa otoksissa näkyi vapaaehtoisia kuvaamassa itsekin tilanteita. Kuvaaminen aiheutti vapaaehtoisissa ristiriitaisia tuntemuksia. Valokuvaus häiritsi osaa vapaaehtoisista, mutta kameraa ei malttanut jättää reppuunkaan:
”Voikun jakun olisi itselläni ymmärrystä laskea tuo kamera alas. Liikaa tulee
elettyä tilanteita sen kautta. Parempi olisi viipyä hetkessä ja tallentaa tunnelmat
sisimpäänsä ja piilottaa tuo kamera repun uumeniin.” (Leena)
”Niin, minusta oli hieman tökeröä, kun ryhmämme saapui luokkiin ja heti kaikki
alkoivat valokuvata lapsia. --- olisi ollut kohteliasta ensin vaikka esitellä tai
vaihtaa muutama sana.” (Roosa)
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Vapaaehtoisten matkapäiväkirjoista ilmeni myös aivan päinvastaista pohdintaa valokuvaamisesta. Eräs vapaaehtoisista kirjoitti omista ajatuksistaan kuvaamiseen liittyen päiväkirjaan seuraavasti:
”Musta on ihana ottaa valokuvia lapsista, enkä koe sitä tunkeilevana. --- Ajattelen sen olevan lapselle hieno kiinnostuksen osoitus aikuiselta.” (Hanna)
Kuvaaminen herättää kysymyksiä ja pohdintaa vapaaehtoissa. Paikallisten kuvaamisesta
oli keskusteltu lyhyesti vapaaehtoisten kanssa ennen matkaa ja heitä oli ohjeistettu kuvausasioissa. Vapaaehtoisia oli muistutettu valokuvaamisen eettisistä säännöistä ja korostettu luvan pyytämistä henkilöitä kuvattaessa. Valokuvauksesta mainittiin myös vapaaehtoisten allekirjoittamassa menettelyohjeessa, joissa muistutettiin luvan kysymisestä kuvattavilta henkilöiltä tai paikalliselta kumppanilta. Vapaaehtoiset olivatkin saaneet
luvan kuvaamiseen paikalliselta kumppanilta ja koulun johdolta. Tästä huolimatta kuvaaminen häiritsi selvästi vuorovaikutusta ja vapaaehtoiset itsekin toivoivat tiukempaa
suhtautumista kuvaamiseen, vaikka samalla houkutus kuvata itsekin oli ylitsepääsemättömän suuri. Etenkin lapsiin sai myös helposti kontaktin ilman yhteistä kieltä näyttämällä heille heidän omia kuviaan kamerasta.
Ensimmäisessä Kapua-hankkeessa vuonna 2006 kohdevierailu oli Keniassa, Kawangwaren slummissa Nairobissa. Ohjeistus kuvaamiseen oli tiukka. Omat kamerat oli jätettävä kokonaan pois slummissa liikuttaessa, sillä ympäristöstä johtuen oli vaarallistakin
kantaa arvotavaraa mukana. Mukana oli tuolloin YLEn kuvaaja, ja yksi ryhmästä oli
ammattikuvaaja. Ammattikuvaajat tallensivat vierailujen ajan tapahtumia, joista koostettiin myös tv-ohjelmaa YLEn kanavalle. Kuvien saaminen vierailulta on tärkeää vapaaehtoisille, ja saimme näin laadukasta kuvamateriaalia vierailulta ilman, että jokainen olisi liikkunut kameran kanssa paikalla. Tämä oli toimiva ratkaisu, ryhmänä liikuttaessa
yhdellä tai kahdella ryhmän jäsenistä on kamera ja he hoitavat kuvaamisen. Näin muut
voivat osallistua täysipainoisesti hetkien kokemiseen kuvaamisen sijasta, eikä vapaaehtoisista välity perinteistä kuvaa turistiryhmänä kameroineen. Vapaaehtoisten lähestymi72

nen ja vuorovaikutus paikallisten kanssa voi muodostua luontevammaksi ilman välissä
olevaa kameraa, ja ilmapiiri voi kehittyä välittömämmäksi.
Vapaaehtoisten ohjeistus valokuvauksen suhteen Guatemalassa ei osoittautunut hankkeessa riittäväksi ongelmatilanteiden välttämiseksi. Vapaaehtoisten koulutuksessa ei
oltu huomioitu riittävästi kuvaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, jotka korostuivat
vapaaehtoisten liikkuessa isona ryhmänä. Vaikka kuvaamiseen oli saatu lupa paikallisjärjestöltä, ei kameroiden kanssa heiluva turistiryhmä anna tarkoituksenmukaista kuvaa
vapaaehtoisista. Lisäksi se voi hankaloittaa ryhmän jäsenten lähestymistä ja siten vuorovaikutuksen syntymistä paikallisten kanssa.
On kuitenkin hyvä huomioida, että kehityksen edistyessä ja etenkin kamerallisten matkapuhelinten yleistyessä kuvaamisesta on tullut myös enemmän molemminpuolista huvia. Videoaineistosta oli nähtävissä myös guatemalalaisia kuvaamassa tilanteita kännykkäkameroineen, vaikka en kiinnittänyt tähän huomiota havainnoidessani vierailua Guatemalassa. Myös dokumentin aineisto kuvattiin paikallisten nuorten omalla videokameralla. Kuvaaminen ei näin ollen ole enää yksinomaan turistien etuoikeutettua harrastusta, eikä kuvaaminen aseta vain yksipuolisesti paikallisia asukkaita kuvauksen kohteeksi.

5.4 Vapaaehtoiskokemuksen välittömät vaikutukset yksilötasolla
Vapaaehtoistyömatka kohdemaahan on monella tavalla vaikuttava kokemus vapaaehtoisille, kuten esimerkiksi Wearingin (2001) ja Alexanderin (2009) tutkimukset osoittavat.
Tutkimukset tukevat myös omia ennakkokäsityksiäni kansainvälisen vapaaehtoiskokemuksen positiivisista vaikutuksista osallistujiin itseensä. Jo matkan aikana vapaaehtoiset
haastavat omia köyhyyskäsityksiään ja kehitysmaakuvastoaan, kuten luvussa 5.2 ilmenee. Vapaaehtoiset tulevat tietoisemmiksi omasta länsimaisesta vaaleasta kehostaan ja
etuoikeutetusta asemastaan. Aidot kohtaamiset ja keskustelut paikallisten kanssa antavat
paljon, ja saavat pohtimaan omaa elämää ja maailmankuvaa. Mutta miten matkan aika73

na syntyneet ymmärrykset, elämykset ja opit kantavat vapaaehtoisten palattua kotimaahan ja elämän palattua tuttuihin, arkisiin uomiinsa?
Kehitysyhteistyötehtävissä olleiden suomalaisten paluutarinoita tutkineen Leinikin
(2005) tutkimuksessa halu auttaa heikompiosaisia tai parantaa maailmaa säilyi monella
ja uuden lähdön mahdollisuus säilyi kaikilla haastateltavilla. Paluutarinoiden kokemukset Leinikki (2005, 70) jakoi kolmeen pääryhmään, joita olivat:
1) Helpotus
•

Palaaja on helpottunut paluustaan turvalliseen kotimaahan, jossa asiat
toimivat ja ulkona on turvallista liikkua.

2) Ihmetys
•

Palaaja ihmettelee suomalaisten onnellisuuden puutetta ja tavarakylläisyyttä.

3) Ahdistus
•

Palaajaa ahdistaa Suomen pimeys, puhumattomuus, loputon turvallisuuden hakeminen, kiireys ja tavarakeskeisyys.

Kapuajien paluutarinoissa ei ilmennyt Leinikin tutkimuksessa esiin noussutta helpotusta
kotiinpaluusta. Tähän vaikuttaa kehitysmaakokemuksen lyhyt ajanjakso, jolloin kohdemaa tuntuu vielä uudelta ja kiehtovalta, eikä kehitysmaan arjen haasteet kosketa vapaaehtoisia samoin, kuin maassa pidempään oleskeltaessa. Ihmetystä ja ahdistusta sitä vastoin löytyi myös Kapuan vapaaehtoisten paluutarinoista. Koska ryhmä palasi kotimaahan keväällä Suomen luonnon puhjetessa kukkaan ja kesän valoisien öiden odottaessa,
ei paluuseen liittynyt ahdistus koskenut pimeyttä, kuten Leinikin tutkimuksessa. Korostuneesti vastauksissa sitä vastoin ilmeni ahdistus ja ihmetys kulutusta ja materiakeskeisyyttä kohtaan.
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Vapaaehtoisturismin vaikutuksista osallistujiin ei ole tehty kattavaa tutkimusta. Luvussa
3.3 loin katsauksen olemassa olevaan tutkimustietoon, jonka mukaan kansainvälinen vapaaehtoisuus voi muun muassa lisätä vapaaehtoisten monikulttuurista ymmärrystä (Alexander 2012), edistää henkilökohtaista kasvua (Wearing 2001), antaa sosiaalista pääomaa ja edistää urakehitystä (Vrasti 2013) sekä tuoda itsevarmuutta (Alexander 2009).
Kapuajien paluutarinoissa korostui kulutuskysymysten ohella vapaaehtoisten henkilökohtainen kehitys, ja toisaalta myös vahvistus oman elämän suunnasta vastaisuudessa.
Jaottelin vapaaehtoisten paluutarinoiden kokemukset aineiston perusteella kolmeen ryhmään, joita nimitän vapaaehtoisturismin välittömiksi vaikutuksiksi yksilötasolla:
1) Itseluottamuksen vahvistuminen
•

Voimaantuminen, usko itseen, itsetuntemuksen lisääntyminen

2) Kulutustottumusten ja köyhyyskäsityksen haastaminen
•

Eettinen kuluttaminen, kulutuksen kyseenalaistaminen ja tietoinen vähentäminen, köyhyyden uudelleen arviointi

3) Elämän suunnan selkeytyminen
•

Tunne siitä mitä haluaa tehdä jatkossa, oman polun löytäminen

Kapua 2013 Guatemala -hankkeen keräysvaroilla oli tavoitteena voimaannuttaa guatemalalaisia nuoria, mutta voimaantumista tapahtui myös toisin päin. Matka ja erityisesti
matkaohjelmaan sisältynyt vuorelle kiipeäminen olivat voimaannuttavia kokemuksia. Itsensä voittaminen vuorivaelluksella vahvisti vapaaehtoisten itseluottamusta ja uskoa itseen. Oman mukavuusalueen ulkopuolelle siirtyminen vuoden aikana niin varainhankinnassa kuin vieraassa kulttuurissa toimiessa lisäsi itsetuntemusta ja herätteli uudenlaisia
ajatuksia vapaaehtoisissa. Samalla kun tehtiin matkaa hyvän asian puolesta, tehtiin matkaa myös omaan sisimpään.
”Eniten opin itsestäni (mihin pystyn, mikä on minulle tärkeää, mitä haluan tehdä jatkossa elämässäni).” (Riina)
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”Vuorelle kiipeäminen oli voimauttava kokemus. Minussa on sellaista sitkeyttä
ja tahdonvoimaa, jota en muistanut olevan. Minä pystyn ja minä voin. Unelmat
ovat todellisia, eikä niiden tavoittelu ole typerää. Miksi hautaamme kaiken tärkeän kiireen ja tavaran alle? Kaiken minkä opin tiesin jo olevan minussa. Matka
sai herätettyä ne eloon”. (Roosa)
”Kapuan kautta olen matkustanut myös omaan sisimpääni. Olen miettinyt vanhoja arvojani, heittänyt niitä romukoppaan samalla tavalla, kuin olen siivonnut
kaappejani turhasta tavarasta.” (Leena)
Hankkeessa vapaaehtoisena toimiminen herätti osallistujat kyseenalaistamaan omia kulutustottumuksiaan. Köyhyyden kohtaaminen Guatemalassa sai vapaaehtoiset pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistään. Kulutuksen vähentämisestä ja hankintojen eettisyydestä tuli vuoden aikana monelle uusia arvoja. Vaikka vapaaehtoisia ei suoraan koulutettu kulutuskysymyksistä, vapaaehtoiset tulivat tietoisemmiksi omista kulutusvalinnoistaan ja niiden vaikutuksista vuoden aikana. Muutos kulutustottumuksissa syntyi
osallistumisen sivutuotteena. Matkan jälkeen monen vapaaehtoisen kertomuksissa korostui halu elää yksinkertaisemmin ja tyytyä vähempään.
”Köyhyyden kohtaaminen oli vaikeinta ja omat reaktiot siihen yllättivät. Tunsi
olonsa melkein vihaiseksi siitä, että meillä länsimaissa on kaikki niin yltäkylläistä ja tavaran haaliminen ja hamstraaminen tuntuu olevan kaikille tärkeintä
maailmassa. Kulutushysteria puskee esiin joka paikasta.” (Elina)
”Kulutustottumuksianikin olen pikkuhiljaa muuttanut. Hävettää tunnustaakin,
että joskus koin suurta tyydytystä uusien vaatteiden ostamisesta. --- Olen oppinut, että en tarvitse sitä mitä kuvittelen tarvitsevani. Olen oppinut tyytymään vähempään.” (Leena)
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”Huomaan ajattelevani asioista eri tavalla kuin esim. vuosi sitten. Haluan olla
jollakin tavoin mukana tekemässä maapallostamme parempaa paikkaa. Pyrin
useimmiten tekemään ostoksia, jotka eivät ainakaan pahentaisi maailman tilannetta.” (Helena)
Läntinen yltäkylläisyys näyttäytyi vapaaehtoisille matkan jälkeen aivan uudella ja korostuneella tavalla. Vapaaehtoiset havahtuivat kehitysmaakokemuksen jälkeen huomaamaan, kuinka turhaa ja hyödytöntä onnellisuuden etsiminen materiasta on.
”Tämä matka opetti jälleen myös sen, miten voit olla onnellinen, vaikket omista
maallista mammonaa. --- Sinulla voi olla upea auto, huipputyö, tunnet itsesi
tärkeäksi, mutta et jaksa nauttia näistä kuitenkaan, varsinkin jos sisäinen tunnemaailmasi ja ihmissuhteesi kumisevat tyhjyyttään.” (Leena)
”Loppujen lopuksi ihminen tulee hyvin vähällä toimeen. Sitä vain halutaan aina
lisää ja lisää. Tämä toi mukanaan sen, että voi itsekin olla tyytyväinen pienistäkin asioista.” (Veera)
Vaikka olosuhteet olivat köyhät, olivat paikalliset ihmiset iloisia ja vieraanvaraisia. Vapaaehtoiset kokivat, että meillä länsimaalaisilla on paljon opittavaa kehitysmaiden ihmisiltä. Köyhyys ei aina tarkoita voimattomuutta ja tyytymättömyyttä, vaan elämä voi olla
materiaalisesta köyhyydestä huolimatta rikasta ja antoisaa. Vapaaehtoiset joutuivat pohtimaan uudelleen omaa käsitystään köyhyydestä. Esimerkiksi eräs vapaaehtoisista pohti
köyhyyttä matkapäiväkirjassaan seuraavasti:
”Kadehdin Maya-yhteisöjen luonnon läheisyyttä – he elävät sen rytmissä. Mietin, voiko olla köyhyyttä, joka ei olekaan voimatonta selviytymistä päivästä toiseen. Onko maailmantuskani turha? –- Ajattelen, miten eri tavoin ihmiset voivat
elää → näkemäni köyhyys ei tunnu nyt pahalta. Koen, että intiaaneilla on jotakin mitä minulla ei ole: selvyys elämästä ja miten se pitää elää.” (Seija)
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Matkan jälkeen sama vastaaja kirjoitti, mikä oli matkalla mieleenpainuvinta, seuraavaa:
”Köyhien vuoristokylien elämä, josta huokui eräänlainen olemisen ja elämisen
tasapaino. Kun sitä vertaa meidän netissä surffailuun ja ylensyöntiongelmiin
sekä mielenterveyspulmiin, on pakko kysyä kumman elämä on sisäisesti rauhaisampaa. Vaikka elämä on rankkaa ja tietyt parannukset suotavia, käynti vuoristokylissä vähensi tiettyä hätää, jota olen kollektiivisesti tuntenut maailman köyhien takia.” (Seija)
Vapaaehtoisten kuljettua vuoden kehitysyhteistyön parissa ja kokemuksen muokattua
monen ajattelutapaa, oman elämän suunta tuntui saavan selkeyttä. Vapaaehtoiset miettivät kotiin palattuaan, miten voivat laittaa jatkossakin hyvän kiertämään auttamalla läheisiä niin lähellä kuin kaukana. Kehitysyhteistyö ja vapaaehtoistyö vaikuttivat tulleen
monen elämään jäädäkseen.
”Näiden asioiden eteen haluan edelleen tehdä työtä. --- Tämä on prosessi, joka
jatkuu ja uskon sen kehittävän kaikkia meitä kapuajia ihmisinä. Ymmärrämme,
että voimme ojentaa auttavan kätemme ja saada pienin askelin etenevää kehitystä aikaiseksi” (Veera)
”Tiedän nyt, että haluan tehdä jotain vastaavaa jatkossa, mutta missä, mitä, miten ja milloin, se on vielä avoinna.” (Meeri)
Toisenlaisen todellisuuden ja Guatemalan alkuperäisväestön luonnonläheisen intiaanikulttuurin kohtaaminen sai vapaaehtoiset pohtimaan omaa länsimaista kulttuuriamme.
Vrasti (2013) toteaa, että länsimaissa ihmiset ovat kyllästyneitä olemaan moderneja. Haluamme laajentaa kulttuurista horisonttiamme, olla autenttisesti yhteydessä paikallisten
ihmisten kanssa ja löytää uudelleen kadoksissa olleen läheisyyden luontoon (Vrasti
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2013, 72). Vapaaehtoisten kokemuksista oli selvästi löydettävissä vahvistusta näille käsityksille.

5.5 Vapaaehtoiskokemuksen pysyvät vaikutukset
Vapaaehtoiskokemuksen pysyviä vaikutuksia osallistujien elämänkulkuun ja ajatteluun
kartoitin tutkimuksessani seurantakyselyllä, jonka tein vapaaehtoisille vuosi ja kolme
kuukautta matkan jälkeen, heinäkuussa 2014. Heti matkan jälkeen tuntemukset ja kokemuksen herättämät ajatukset olivat vapaaehtoisilla vielä pinnalla ja tuoreena mielessä.
Seurantakyselyn tavoitteena oli kartoittaa, olivatko heti kotiinpaluun jälkeen havaitut
muutokset ajattelussa ja toimintatavoissa pysyviä, vai palaako vapaaehtoisten elämä ja
arki pidemmällä aikajänteellä samoille raiteille, kuin ennen vapaaehtoiskokemusta.
Kaikki vapaaehtoiset ilmoittivat oppineensa kokemuksen johdosta jotakin, mutta oppimisen sisällöt vaihtelivat. Vapaaehtoiskokemus kehitysyhteistyön parissa oli selvästi
vaikuttanut vapaaehtoisten ajatteluun ja toimintaan. Kestävimpiä muutoksia oli pitkällä
aikavälillä havaittavissa kulutuskäyttäytymisessä, suhteessa kehitysyhteistyöhön ja elämisen taidossa. Vaikka vapaaehtoisturismi tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää ammatillisia taitoja ja työllistymismahdollisuuksia (Vrasti 2013, 121), ei tämä kuitenkaan korostunut vastauksissa. Tähän voi vaikuttaa tutkimuksen kohteena olleiden vapaaehtoisten ikärakenne. Kaikki vapaaehtoiset olivat jo työelämässä pitkään olleita, ja osa oli jo
työuran loppupuolellakin. Nuorilla ja opiskelijoilla ammatilliset taidot ja työllistymiskysymykset olisivat ehkä painottuneet enemmän.
Vapaaehtoiskokemuksen aikaansaamien vaikutusten tarkka jäljittäminen on vaikeaa, sillä mahdollinen muutosprosessi on voinut saada alkunsa jo ennen hankkeeseen mukaan
hakeutumista, ja vuosi Kapuan matkassa on vahvistanut uutta suuntaa tai uusia arvoja,
joita elämälle on tietoisesti tai ehkä tiedostamatta haettu. Samoin muutosprosessi voi
olla saanut alkusysäyksen hankkeeseen osallistumisesta, joka puolestaan on haastanut
79

tarkastelemaan omaa elämää ja omia arvoja uudesta näkökulmasta. Seurantakyselyn aineiston perusteella jaottelin kansainvälisen vapaaehtoiskokemuksen pysyvät vaikutukset
yksilötasolla kolmeen luokkaan:
1) Henkilökohtainen kasvu
•

tyytyväisyys omaan elämään, suhtautuminen vastoinkäymisiin, itsekkyyden väheneminen

2) Kulutuskäyttäytymisen muutos
•

Kulutuksen vähentäminen, eettinen kuluttaminen

3) Kehitysyhteistyöhön sitoutuminen
•

Kehitysyhteistyön edistäminen, aktiivinen vapaaehtoistoiminta

Onnistumisen kokemukset niin varainhankinnassa, vieraassa kulttuurissa toimimisessa
kuin vuorivaelluksellakin vahvistivat pysyvästi vapaaehtoisten uskoa itseen ja omiin
voimavaroihin. Hankkeeseen sisältynyt varainhankinta kasvatti vapaaehtoisten verkostoja ja ihmisten lähestyminen tuli helpommaksi vuoden aktiivisen varainhankintakokemuksen tuloksena. Eräs vapaaehtoisista jopa ilmoitti ajattelevansa ihmisistä positiivisemmin varainhankinnasta saamansa kokemuksen jälkeen. Vapaaehtoisten kokema yhteisöllisyyden tunne ryhmän sisällä ja kohdemaassa koettu paikallisten ihmisten yhteisöllisyys herättivät ajatuksia itsekkyydestä, jonka eräs vastaaja ilmoittikin vähentyneen.
Vapaaehtoiset kertoivat olevansa tyytyväisempiä vähempään, ja turhasta valittaminen
oli heidän kokemuksensa mukaan vähentynyt. Guatemalassa paikallisten ihmisten materiaalisesti köyhä, mutta sisällöllisesti ja yhteisöllisesti rikas elämä sai pohtimaan omaa
elämää ja arvoja uudella tavalla.
”Olen opetellut elämään enemmän tätä päivää enkä ”sitten joskus” tai ”silloin
ennen”. Olen huomannut kasvaneeni ihmisenä.” (Veera)
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”Elämisen taito – se on kyllä muuttunut, ja positiiviseen suuntaan. --- Guatemalan matka oli ehkä paras harjoitteluleiri niissäkin taidoissa. Suomeen palaamisen jälkeen arkiset pikkumurheet asettuivat ihan eri kategoriaan, kun oli nähnyt
miten vähällä ihmiset tulevat toimeen ja kuinka suurella työllä suurin osa maapallon asukkaista elantonsa hankkivat.” (Elina)
”Opin uutta itsestäni, kasvoin ihmisenä ja opin arvostamaan hyviä asioita omassa elämässäni. –- Sain onnistumisen kokemuksia, kun sain uusia lahjoittajia mukaan tekemään hyvää kanssani. Opin myös näkemään asioita eri perspektiivistä,
enää en nurise pienestä.” (Riina)
Vapaaehtoisten kulutuskäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset, jotka olivat havaittavissa heti matkan jälkeen tehdyssä kyselyssä, jäivät tutkimuksen mukaan pysyviksi. Seitsemästä seurantakyselyyn vastanneesta vapaaehtoisesta neljä ilmoitti muuttaneensa kulutustottumuksiaan vuoden aikana, osa mainitsi tämän olleen merkityksellisin hankkeen
mukanaan tuoma muutos. Vapaaehtoiset ymmärsivät omien kulutusvaikutustensa olevan
vain pisara meressä, mutta vapaaehtoiskokemuksen johdosta oli helpompi havaita laajempi kokonaisuus, johon jokaisen meistä valinnat vaikuttavat. Henkilökohtaisen kulutuksen vähentämiseen vaikutti Guatemalassa syntynyt oivallus siitä, miten onni asuu lopulta ihan muissa asioissa, kuin materiassa ja rahassa. Kulutuksen ohella elämästä siivottiin myös muita turhia asioita matkan jälkeen, kuten vanhentuneita asenteita ja pinnallisia ystävyyssuhteita.
”Köyhyyden katsominen silmästä silmään Guatemalassa toi perspektiiviä omiin
rahahuoliin. Meillä on niin valtavan paljon! Matka toimi eräänlaisena sysäyksenä karsia elämästä ns. turhia asioita (esimerkiksi shoppailu tai ”pinnalliset”
ystävyyssuhteet).” (Roosa)
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”Siinä [kulutuksessa] on kyllä tullut huomattava asennemuutos ja se on myös
toimintaani vaikuttanut. Katson hyvin paljon kriittisemmin niin hiilijalanjälkiä
kuin ekologista kuluttamista ja omilla valinnoilla ja toimilla pyrin välttämään
kulutusta. Kun on omin silmin nähnyt köyhän maan köyhiä ihmisiä ja heidän
elämäänsä, niin nykyään tekee pahaa katsoa ökyilyä, pois heittämistä ja esim.
suorastaan ruoan tuhlausta.” (Elina)
”Olen täysin muuttanut suhtautumistani siihen [kulutukseen]. Tärkeätä itselleni
on kuluttaa eettisesti ja vähemmän. Yleensäkään en hae kulutuksella itselleni
iloa tai nautintoa. Tämä on ehkä se merkityksellisin muutos.” (Leena)
Kehitysyhteistyö ja kansainvälinen vapaaehtoistyö tuli monen vapaaehtoisen elämään
jäädäkseen, muodossa tai toisessa. Kerran kapuaja, aina kapuaja, kuten eräs vapaaehtoisista kirjoitti. Kahden vuoden sisällä Guatemalan matkasta yhdeksästä tutkimukseen
osallistuneesta vapaaehtoisesta kaksi lähti Kapua-hankkeen jälkeen puoleksi vuodeksi
vapaaehtoistöihin globaaliin etelään ja yksi vapaaehtoisista osallistui Oma Kapuan kautta uudelleen kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Joka kolmas vapaaehtoinen oli siis hakeutunut kahden vuoden sisällä hankkeen päättymisestä uudelleen aktiiviseksi toimijaksi kehitysyhteistyön pariin. Tämä on prosentuaalisesti merkittävä tulos, vaikka otos tutkimuksessa toki on pieni.
”Kehitysyhteistyöhön suhtaudun nykyään kyllä täysin eri tavalla! Se kiinnostaa
enemmän ja nyt kun tietää miten asiat hoidetaan, siihen suhtautuu paljon myönteisemmin.” (Elina)
”Edelleenkään en tiedä miten maailma pelastetaan, mutta tämä matka vahvisti
uskoa siihen, että pienillä teoilla on merkitystä.” (Roosa)
Kansainvälinen vapaaehtoisuus vaikuttaa siis olevan osallistujille merkittävä kokemus,
jonka jäljet kantavat vielä pitkään vapaaehtoiskokemuksen päätyttyä. Eräs Kapuaan
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aiemmin osallistuneista vapaaehtoisista muotoilikin asian hauskasti: ”Kapua – elämänmuutoksia jo vuodesta 2006”. Tämä tutkimus on vahvistanut tätä vuosien varrella havaitsemaani ja monien vapaaehtoisten itsekin kertomaa muutosta elämänkulussa kansainvälisen vapaaehtoiskokemuksen jälkeen.
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6 VAPAAEHTOISTURISMIN VASTUULLISUUS
Kansainvälisiä vapaaehtoistyömatkoja tarjoaa maailmanlaajuisesti yhä useampi taho, ja
vapaaehtoisturismi, jonka tunnusomaisena piirteenä on turistivirtojen liikkuminen etenkin globaalista pohjoisesta etelään, on matkailualan nopeiten kasvava sektori (Vrasti
2013). Tässä luvussa peilaan tutkimukseni tuloksia suomalaisesta vapaaehtoisturismista
aiempaan kansainväliseen tutkimustietoon ja tarkastelen alati kasvavaa vapaaehtoisturismin alaa erityisesti toiminnan eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Pyrin
kartoittamaan vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kiteyttämään,
mitä vapaaehtoisturismin vastuullisuutta arvioitaessa ja toiminnan eettisyyttä edistettäessä olisi huomioitava. Vapaaehtoisturismin vastuullisuus on avainkysymys, joka herättää yhä suurempaa kiinnostusta niin turismin alalla, mediassa kuin akatemiankin parissa (Taplin, Dredge & Scherrer 2014, 877). Vapaaehtoisturismin tutkimusala onkin nyt
ehkä ajankohtaisempi, kuin koskaan aiemmin. Alati kasvavan ja kaupallistuvan vapaaehtoisturismin alalta tarvitaan uutta tietoa, jotta vapaaehtoisturismin parissa toimivat organisaatiot osaavat arvioida toimintansa vastuullisuutta paremmin, ja jotta vapaaehtoiset
pystyvät arvioimaan valitsemansa järjestäjäorganisaation toimintaa ja työn eettisyyttä
kohdemaassa realistisesti.
Vapaaehtoisturismin suosion kasvu on havaittavissa myös Suomessa, vaikka vapaaehtoisturismi onkin maassamme vielä melko vähäistä. Myös suomalainen media on viime
aikoina kiinnostunut vapaaehtoisturismista ja toiminnan vastuullisuudesta. Esimerkiksi
Helsingin Sanomat uutisoi tutkimusta viimeistellessäni vapaaehtoisturismin kaupallistumisesta otsikolla ”Orpokoteihin mennään kuin huvipuistoon – vapaaehtoistyöstä tuli
bisnes” (12.4.2015). Vapaaehtoisturismiin ja ilmiön kasvuun liittyy useita eettisiä kysymyksiä. Toiminnan vastuullisuus ja alkuperäinen tarkoitus voivat hämärtyä alan kaupallistuessa vapaaehtoisten määrän ja matkanjärjestäjien tulojen kasvaessa. Ääriesimerkkinä tästä voidaan pitää vapaaehtoisturismin parissa toimivien orpokotien bisnestä esimer-
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kiksi Nepalissa ja Kambodžassa, jossa lapset päätyivät orpokoteihin, vaikka heidän vanhempansa olisivat olleet elossa. Orpojen kysyntä synnytti tarjontaa. (Berner 2015)
Vapaaehtoisturismin potentiaalisten negatiivisten vaikutusten lista on pitkä. Vapaaehtoisturismi voi laiminlyödä paikallisten intressejä, haitata paikallisten työntekoa ja aiheuttaa huonolaatuista työnjälkeä. Vaikutukset voivat olla negatiivisia paikalliseen talouteen, vapaaehtoisturismi voi vähentää paikallisen työvoiman tarvetta kasvattaen riippuvuutta, se voi edistää ”toiseuden” käsitettä ja järkiperäistää köyhyyttä (Guttentag
2009, 537). Turismi voi kärjistää olemassa olevia, hyväksikäyttöön perustuvia suhteita,
ja turistien oikeutta matkustamiseen pidetäänkin usein tärkeämpänä, kuin paikallisyhteisöjen oikeuksia (Cole & Eriksson 2010, 109). Vastuullisuus on avainasemassa vapaaehtoisturismissa samoin, kuin se on laajemmassa kontekstissaan kehitysyhteistyössä. Ilman syvempää ja laajempaa ymmärrystä ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä voi
vapaaehtoisturismi kääntyä tulovirtojen kasvun ohjatessa toimintaa pahimmillaan jopa
täysin alkuperäistä tarkoitustaan vastaan.
Vapaaehtoisturismi on yleistynyt etenkin maissa, joissa välivuoden pitäminen opiskelusta on suosittua, kuten Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Iso-Britanniassa (Lyons ym.
2011, 367). Vaikka Suomessakin opintoihin sisältyvää työharjoittelua suoritetaan jonkin
verran vapaaehtoistyössä globaalissa etelässä, houkuttaa kansainvälinen vapaaehtoistyö
tutkimukseni mukaan Suomessa myös selvästi varttuneempaa, työelämässä ja jo eläkkeelläkin olevaa väestönosaa. Luvussa 3.2 käsittelin kansainväliseen vapaaehtoisuuteen
osallistumisen motiiveja vapaaehtoistyön (Yeung 1999, 2004, Nylund 2000), kehitysyhteistyön (Alho 1980, Leinikki 2005) ja vapaaehtoisturismin (Wearing ym. 2013, Otoo &
Amuquandoh 2014) näkökulmasta, jotka kaikki koskettavat tutkimukseni kohteena olevaa kansainvälistä vapaaehtoisuutta. Motiiveja tarkastelemalla huomataan, että motiivit
ovat suurelta osin samankaltaisia. Itsekkäitä ja altruistisia motiiveja löytyy kaikkien
jaottelujen taustalta. Vapaaehtoisena toimimisessa näyttääkin olevan kaksi toisiinsa kietoutunutta lähestymistapaa, altruistinen toisten auttaminen ja individualistinen mahdollisuus omaan henkiseen kasvuun (Nylund 2000, 34-40).
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Tutkimukseni tulokset tukevat vapaaehtoisuuden taustalla vaikuttavien kahden päämotiivin, altruististen ja individualististen motiivien liittoa. Vapaaehtoisten motiivit osallistumiselle ovat tutkimukseni mukaan usein kietoutuneet toisiinsa, ja kaikilla tutkimukseen osallistuneilla vapaaehtoisilla oli taustalla useampi, kuin yksi motiivi. Kaikkia tutkimukseen osallistuneita motivoi vapaaehtoisturismin alkuperäiseen ideologiaan pohjautuva altruistinen halu auttaa ja tehdä hyvää. Epäitsekkääseen motiiviin oli usein kietoutunut itsekäs motiivi, kuten halu oppia, kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Osalla vapaaehtoisista oli myös muita, kuten kohdemaan kulttuuriin tai ryhmään liittyviä sosiaalisia
motiiveja osallistumispäätöksen takana. Tutkijat jaottelevat motiiveja hieman eri tavalla,
mutta vastaavia motiiveja oli löydettävissä aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta niin vapaaehtoistyön, kehitysyhteistyön kuin vapaaehtoisturisminkin parista.
Yhä useampien vapaaehtoisten ollessa motivoituneita osallistumaan kansainväliseen vapaaehtoistyöhön, on vapaaehtoisturismi kasvanut merkittävästi viime vuosina etenkin
globaalissa pohjoisessa. Kehitysmaat kiinnostavat eksoottisena ja erilaisena matkakohteena, ja matkailijavirrat kasvavat nopeiten juuri köyhimmissä maissa (Spenceley &
Myer 2012, 299). Myös Suomessa vaihtoehtoinen matkailu ja kansainvälinen vapaaehtoisuus kiinnostaa yhä useampia. Samalla vapaaehtoistyömatkoja tarjoavien organisaatioiden, kuten kansalaisjärjestöjen ja yritysten määrä on kasvussa. Suosion kasvaessa
vapaaehtoisturismi toimii yhä kaupallisemmalla alalla, joka uhkaa vapaaehtoisturismin
alkuperäistä ideologista pohjaa (Mostafanezhad 2013, 163). Vapaaehtoismatkaa pidetään polkuna globaaliin kansalaisuuteen, mutta neoliberaali konteksti, jossa vapaaehtoisturismi nopeasti lisääntyy, ei kuitenkaan edistä suvaitsevaisuutta (Lyons ym. 2011, 361).
Vapaaehtoisturismin alalta puuttuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pedagogiikka, jolloin ilman laajempaa ymmärrystä globaalista epätasa-arvosta ja globaaleista voimasuhteista vapaaehtoisteollisuus ylläpitää kuvaa kehitysmaiden ”toiseudesta”, jota hallitsee
yksinkertainen ”me ja muut” kahtiajako (Simpson 2004, 690). Ilman asianmukaista vapaaehtoisten valmentamista kehitysmaan arjen kohtaamisesta voi vapaaehtoisturistien
käytös vaikuttaa myös negatiivisesti paikallisyhteisöjen kulttuuriin ja loukata paikallisia
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ihmisiä (McGehee & Andereck 2008, 22). Koulutuksen avulla pyritään välttämään kulttuurien yhteentörmäyksiä ja turismin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Koulutuksen
myötä lisääntyvä tietoisuus kehityskysymyksistä ja sen yhdistyminen matkalla eriarvoisuuden kohtaamiseen silmästä silmään voi aikaansaada syvemmän ymmärryksen globaaleista voimasuhteista ja vallitsevasta epäoikeudenmukaisuudesta. Tietoisuuden kasvu
lisää vapaaehtoisten sitoutumista sosiaaliseen muutokseen (McGehee 2002). Samoilla
linjoilla on Mary Mostafanezhad, jonka mukaan vapaaehtoisten tunnistaessa epäoikeudenmukaisuuden ja lähtiessä hakemaan siihen ratkaisua, voi vapaaehtoisturismi toimia
siltana sosiaaliselle muutokselle ja globaalien valtarakenteiden muuttamiselle (2013,
163-164). Vapaaehtoisten koulutusta voidaankin pitää yhtenä tekijänä, jonka avulla on
mahdollista edistää vapaaehtoisturismin vastuullisuutta ja toiminnan rakentumista kestävälle pohjalle.
Vapaaehtoisturismin vaikutuksia osallistujiin itseensä ei ole tutkittu kovinkaan kattavasti
(Wearing & McGehee 2013, 126). On kuitenkin havaittu, että kansainvälinen vapaaehtoisuus edistää muun muassa vapaaehtoisten henkilökohtaista kasvua ja monikulttuurista ymmärrystä (Alexander 2012, Wearing 2001), se voi vaikuttaa osallistujien kulutuskäyttäytymiseen (Leinikki 2005) sekä edistää vapaaehtoisten urakehitystä ja antaa sosiaalista pääomaa osallistujille (Vrasti 2013), kuten luvussa 3.3 toin esiin. Tutkimusaineistoni perusteella jaottelin vapaaehtoiskokemuksen välittömät vaikutukset kolmeen
luokkaan, joita olivat 1) itseluottamuksen vahvistuminen (voimaantuminen, parempi itsetuntemus), 2) kulutustottumusten ja köyhyyskäsityksen haastaminen (eettinen kulutus,
köyhyyden uudelleen arviointi) sekä 3) elämän suunnan selkeytyminen (oman polun
löytäminen). Itseluottamuksen vahvistuminen vaikutti tutkimukseni mukaan pidemmällä tarkasteluvälillä vapaaehtoisten kokemaan henkilökohtaiseen kasvuun, joka oli yksi
vapaaehtoiskokemuksen pysyvistä vaikutuksista. Tulokset tukivat siten aiempia tutkimustuloksia vapaaehtoisten kokemasta henkilökohtaisesta kasvusta, ja myös oman kokemukseni myötä syntynyttä ennakkokäsitystä asiasta. Vapaaehtoiskokemuksen myötä
motiivien synnyttämät odotukset henkisen kasvun osalta vaikuttivat konkretisoituvan.
Vapaaehtoiset tunsivat tehneensä oikein ja olleensa mukana hyvän kierteessä, joka poiki
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uudenlaista hyvää myös heille itselleen. Paikallinen kulttuuri ja alkuperäisväestön elämäntavat kiehtoivat erilaisena, ja läntiselle yhteiskunnalle vieraana. Vapaaehtoiset kokivat, että paikallisilla intiaaneilla on jotain, mitä heillä ei ole. Sopusointu elämän ja luonnon kanssa sekä yhteisöllisyys olivat vahvoja arvoja, jotka saivat vapaaehtoiset pohtimaan omaa elämää ja omia arvojaan uudesta näkökulmasta.
Pysyviä muutoksia oli havaittavissa vapaaehtoisten henkilökohtaisen kasvun lisäksi kulutuskäyttäytymisessä ja suhteessa kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyöstä ja globaalista eriarvoisuudesta oppiminen koulutuksen ja vapaaehtoiskokemuksen myötä voi tutkimukseni mukaan johtaa kulutustottumusten haastamiseen, eettiseen kuluttamiseen ja
kehitysyhteistyöhön sitoutumiseen. Osa vastaajista nimesikin kulutuskäyttäytymisen
muutoksen kaikkein merkittävimmäksi osallistumisen aikaansaamaksi muutokseksi. Vapaaehtoisturismin vaikutuksista vapaaehtoisten kulutuskäyttäytymiseen ei ollut kattavasti aiempaa tutkimustietoa saatavilla. Leinikki (2005, 132) havaitsi kuitenkin tutkimuksessaan kehitysmaissa työskennelleiden henkilöiden suhtautuvan kriittisesti kulutuksen kasvuun ja kulutuksesta onnen etsimiseen Suomeen paluun jälkeen. Tutkimukseni mukaan sama vaikutus olisi lyhyemmällä vapaaehtoiskokemuksella kehitysmaasta.
Vastaajat olivat vähentäneet tietoisesti kulutustaan ja tekivät kulutusvalintojaan eettisemmin. Kulutuskäyttäytymisen lisäksi selvä muutos oli tapahtunut kehitysyhteistyöhön
sitoutumisessa. Kontinen (2005, 49) toteaakin, että kehitysmaa-aktivismiin liittyy usein
kulutuskriittisyys sekä ajatus luonnonmukaisen elämäntavan suositeltavuudesta. Muutos
kulutuskäyttäytymisessä ja aktiivisuus kehitysmaa-asioissa vaikuttavatkin kulkevan käsi
kädessä. Kulutuskäyttäytymisen muutos on merkittävä yksilötason tulos, sillä ihmisten
muuttaessa kulutuskäyttäytymistään, on lopulta yritystenkin muutettava toimintaansa
yhä eettisemmälle pohjalle asiakkaiden tullessa tietoisemmiksi kulutusvalintojensa vaikutuksista globaalilla tasolla. Vapaaehtoisturismin toivo piileekin osaltaan eettisessä kuluttamisessa (Illouz 2007, 66-67).
Tutkimukseni kohteena oleva vapaaehtoisuus Kapua-hankkeissa on perinteistä vapaaehtoisturismia moniulotteisempaa. Vapaaehtoisuuteen sisältyy vapaaehtoistyömatkan li88

säksi globaalikasvatusta kehitysyhteistyöstä tiedottamisen muodossa Suomessa sekä varainhankintaa järjestöjen tekemälle kehitysyhteistyölle. Lisäbonuksena on matkalla
koettava vuorivaellus ja sen mukanaan tuomat itsensä voittamisen kokemukset. Kapuaan sisältyvä varainhankinta on usein tärkeää järjestöille, joiden voi olla haastavaa
hankkia institutionaalisen rahoituksen edellyttämää omarahoitusosuutta kehitysyhteistyöhankkeilleen. Kehitysyhteistyöhankkeeseen tutustuminen kohdemaassa on taas tärkeä kokemus vapaaehtoisille, sillä tuen saajien kohtaaminen antaa merkityksen vuoden
kestäneelle kampanjoinnille ja varainhankinnalle Suomessa. Vapaaehtoisten lyhyestä
kohdevierailusta johtuen vapaaehtoisten työpanoksella ei vaikuta olevan Kapua-hankkeissa juurikaan hyötyä paikallisyhteisölle. Suurempi vaikutus on sitä vastoin vapaaehtoisten keräämillä varoilla, joilla voidaan taata järjestön tekemän kehitysyhteistyön jatkuvuus alueella. Vapaaehtoisuuden vaikutus ei rajoitu siten pelkkään matkaan, vaan vapaaehtoisten varainhankinnan myötä vaikutus on pitkäkestoinen ja turvaa kohdemaissa
tehtävää kehitysyhteistyötä parhaimmillaan vuosiksi eteenpäin. Vapaaehtoisturismin
vastuullisuutta voidaankin pyrkiä edistämään sitouttamalla toiminta osaksi järjestöjen
tekemää pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, jolloin matka on osa isompaa kokonaisuutta,
eikä sen tavoitteet jää irrallisiksi.
Vapaaehtoisturismin positiiviset vaikutukset osallistujiin vaikuttavat olevan kiistattomia,
mutta vastuullinen vapaaehtoisturismi tarkoittaa muutakin, kuin positiivisten vaikutusten mahdollistamista vapaaehtoisille itselleen. Vaikka kokemus tuo usein etuja vapaaehtoisille, on vapaaehtoisturismin perimmäinen tarkoitus tukea paikallisyhteisöä kohdemaassa. Ilman todellista hyötyä paikallisyhteisölle on vapaaehtoisturismi vaarallisella ja
kestämättömällä pohjalla. Tarkastelin luvussa 3.3 Vrastin (2013) käsitettä vapaaehtoisturistien etuoikeutetusta subjektiudesta, jonka mukaan vapaaehtoiset toistavat globaaleja
köyhiä auttaessaan juuri niitä asioita, joita etuoikeutettu subjektius edellyttää: kykyä toimia kaukaisissa paikoissa, halua sosiaaliseen muutokseen ja kiinnostusta testata itseä ja
ympäröivää maailmaa. Samaan aikaan avun vastaanottajat ovat erotettu tästä mahdollisuudesta, ja heidän on pysyttävä passiivisina uhreina tai ajattomina objekteina (Vrasti
2013, 10-22). Sen lisäksi, että vapaaehtoisturismin hyödyt voivat konkretisoitua vain
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yhtenä sulkana vapaaehtoisten hatussa heidän kotiin palattuaan, voi vapaaehtoisturismilla olla myös suoraan negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Vapaaehtoisturismi
sekä turistien kohteessa tekemät aktiviteetit voivat muun muassa heikentää paikallisten
asukkaiden omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta (McGehee & Andereck 2008, 22). Vapaaehtoisohjelmien suunnittelu yhteistyössä paikallisjärjestön kanssa on siten tärkeää.
Toiminnan rakentuminen paikallisyhteisön lähtökohdista käsin, huomioiden paikallisten
asukkaiden tarpeet ja toiveet, luo perustuksen koko vapaaehtoisturismille vahvistaen toiminnan vastuullisuutta ja rakentumista kestävälle pohjalle.
Kapua-hankkeissa vapaaehtoisten matkaohjelma kohteessa suunnitellaan yhteistyössä
paikallisen järjestön kanssa. Kapua 2013 Guatemala -hankkeessa ohjelman suunnittelivat paikallisjärjestön nuoret aktiivit, jolloin nuorille annettiin vastuuta ja he osallistuivat
siten myös itse innostuneesti ohjelmaan. Kuten luvussa 5.2 toin ilmi, johtaa tämä kuitenkin usein kokemukseen kunniavieraana olosta. Vaikka vapaaehtoisten halua työskennellä ”kädet mullassa” korostetaan, voi paikallisten olla vaikea suhtautua vieraisiin laittamalla heidät töihin. Usein kaukaisten vieraiden kunnioittaminen ja tilanteen juhlistaminen voi olla luontevampaa. Lopputulos onkin yleensä jotakin näiden välistä, hieman
työtä ja osallistumista erilaisiin aktiviteetteihin, ja lopulta myös osallistumista kyläjuhliin, esityksiin tai vastaaviin juhlallisuuksiin. Paikallisten halu esitellä omia taitojaan ja
omaa toimintaansa tasapuolistaa paikallisten ja vapaaehtoisten välisiä voimasuhteita.
Paikallisyhteisöt siirtyvät passiivisesta avun vastaanottajasta aktiivisiksi toimijoiksi.
Parhaimmillaan vapaaehtoisten vierailu mahdollistaakin kansainvälisen kokemisen sekä
verkostojen kasvattamisen puolin ja toisin. Sosiaalisen median yleistyessä globalisoituvassa maailmassamme verkostoilla voi olla tulevaisuudessa odottamattomiakin vaikutuksia myös paikallisyhteisön jäsenille. Lopulta myös juhlallisuudet, jotka voivat olla
odottamattomia vapaaehtoisille, ovat kuitenkin ainutlaatuisia kokemuksia matkalla, jotka osoittavat hienolla tavalla paikallisten osaamista ja aktiivista toimijuutta.
Vastuullisen turismin suunnittelussa ja johtamisessa toiminnan monitorointi ja evaluointi ovat keskeisiä asioita. Sisällyttämällä monitorointi ja evaluointi osaksi kokonaisval90

taista kestävän turismin johtamista voidaan arvioida hyödyttävätkö vapaaehtoisturismiohjelmat paikallisyhteisöjä ja ympäristöä, ja vastaavatko ne tärkeimpien sidosryhmien
tarpeisiin. (Taplin ym. 2014, 874) Vapaaehtoisturismiorganisaatioiden sitoutuminen aktiviteettien ja palveluiden monitorointiin ja evaluointiin on keskeistä arvioitaessa hyötyvätkö paikallisyhteisöt todella näistä aktiviteeteista vai ei (Taplin ym. 2014, 877; Raymond 2011, 77; Simpson 2008, 15). Monitoroinnin ja evaluoinnin avulla saadaan myös
tietoa siitä, mitä toiminnassa tulisi muuttaa, jos toiminnassa ilmenee muutostarpeita tai
kehitettävää. Vapaaehtoisturismin parissa toimivien organisaatioiden olisikin hyödyllistä
ottaa käyttöön menetelmä, jossa vapaaehtoiset voivat arvioida omaa vapaaehtoiskokemusta. Vapaaehtoisilta saatavaa tietoa voidaan siten hyödyntää vapaaehtoisille tarjottavien palveluiden suunnittelussa vastaisuudessa. Vastaavasti paikallisyhteisön jäsenille
on annettava mahdollisuus arvioida projektikokemusta ja sitä, miten vapaaehtoiset antavat panostaan yhteisön hyödyksi. (Taplin ym. 2014, 878) Vapaaehtoisturismin vastuullisuuden arvioinnissa toiminnan monitorointi ja evaluointi ovatkin avainasemassa.
Vapaaehtoisturismin vastuullisuutta ja kestävyyttä arvioitaessa sekä toiminnan eettisyyttä edistettäessä on siis hyvä kiinnittää huomiota toiminnan perustuksiin, joiden varaan
vapaaehtoisturismi rakentuu. Toiminnan rakentuminen paikallisyhteisön tarpeista ja lähtökohdista käsin on kaiken perusta. Kun vapaaehtoisturismi on tämän lisäksi liitetty
osaksi pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, on toiminnan perusajatus jo kohdallaan. Vastuullisuutta voidaan edistää vapaaehtoisten asianmukaisella koulutuksella ja toiminnan
oikeaa suuntaa voidaan tarkastaa hankkeiden monitoroinnilla sekä vaikutusten evaluoinnilla. Näin toimimalla voidaan pyrkiä kohti vastuullisempaa vapaaehtoisturismia, joka
pohjautuu eettisille arvoille ja ajaa muitakin etuja, kuin järjestäjäorganisaation taloudellisia intressejä ja vapaaehtoisten henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen pyrkimyksiä.

91

7 YHTEENVETO JA TULEVAISUUDEN TUTKIMUS
Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuotta vietettiin vuonna 2011. Kymmenen vuotta aiemmin vietettiin YK:n järjestämää kansainvälistä vapaaehtoisuuden vuotta. Euroopan komission järjestämän teemavuoden tavoitteena oli tuoda esille vapaaehtoistyön yhteiskunnallista merkitystä ja kannustaa entistä useampia osallistumaan vapaaehtoistyöhön.
(Euroopan komissio 2013) Vapaaehtoistyöllä, jota lähes joka toinen suomalainen tekee,
on paljon hyviä vaikutuksia. Vapaaehtoistyö tuo etuja niin yhteiskunnalle kuin vapaaehtoiselle itselleen. Vapaaehtoistyö edistää yhteiskunnan yhtenäisyyttä rakentamalla luottamusta ja vastavuoroisuutta kansalaisten keskuudessa. (UNV 2008) Yksilötasolla vapaaehtoisuuden hyödyt konkretisoituvat muun muassa uuden oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun muodossa (Wearing 2001).
Kansainvälinen, pohjoisesta etelään suuntautuva vapaaehtoisuus on ollut alusta asti osa
kansalaisjärjestöjen toiminta. Suomessa kansainvälisen vapaaehtoisuuden juuret ovat
löydettävissä jo 1800-luvun lopun lähetystyön parista (Suomen ev. lut. kirkko 2013).
Kansainvälinen vapaaehtoisuus on pieni, mutta kasvava osa vapaaehtoistyön laajassa
kentässä. Se on vaativa, mutta myös antoisa tapa osallistua vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisturismi on yhdistelmä kehitysyhteistyötä, opetusta ja turismia (Keese 2011, 258).
Vapaaehtoisturismin käsite on laaja, ja kätkee sisäänsä monenlaista turismia. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä oli erityisesti varainhankinta-seikkailuturismin pariin hakeutuneet vapaaehtoiset. Tutkimuksen tulokset tukivat aiempia tutkimustuloksia kansainvälisen vapaaehtoisuuden motiiveista ja antoivat arvokasta lisätietoa vapaaehtoiskokemuksen vaikutuksista osallistujiin.
Kehitysyhteistyön parissa toimiva vapaaehtoisuus kiinnostaa tutkimuksen mukaan niin
nuoria kuin työelämässä ja jo eläkkeelläkin olevia henkilöitä. Osallistumispäätöksen
taustalta löytyy toisiinsa kietoutuneita motiiveja, jotka yhdessä laukaisevat päätöksen
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hakeutua mukaan toimintaan. Osa motiiveista on epäitsekkäitä, puhtaaseen auttamishaluun liittyviä ja osa itsekkäitä, kuten oppimiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä
motiiveja. Taustalta voi löytyä myös muita, kuten kohdemaahan liittyviä kulttuurisia
sekä ryhmään liittyviä sosiaalisia motiiveja. Kansainvälinen vapaaehtoisuus lisää kulttuurien välistä kokemista ja tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. Kehitysmaan arjen kohtaaminen voi avata silmät vallitsevalle globaalille eriarvoisuudelle ja
vaikuttaa positiivisesti osallistujien kulutuskäyttäytymiseen eettisen kuluttamisen ja kulutuksen vähentämisen muodossa. Kokemus voi siten sitouttaa vapaaehtoisia toimimaan
globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi myös vastaisuudessa.
Vapaaehtoisturismilla on monia mahdollisuuksia toimia tietoisuuden lisäämiseksi globaalista epäoikeudenmukaisuudesta ja siten herättää vapaaehtoisia toimimaan olemassa
olevien globaalien voimasuhteiden muuttamiseksi. Kansainvälinen vapaaehtoisuus voi
toimia siltojen rakentajana globaalin pohjoisen ja etelän välillä. Vapaaehtoisturismin käsite on kuitenkin laaja ja moniulotteinen, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan kasvaessa ja kaupallistuessa sen vastuullisuuteen. Vastuullinen vapaaehtoisturismi
ei rakennu vain perinteisen turismin kaupallisille arvoille, eikä siitä saatava hyöty saa
olla vain yksipuolista, globaaliin pohjoiseen kertyvää taloudellista etua järjestäjäorganisaatiolle ja vapaaehtoiselle itselleen koituvaa sosiaalista pääomaa urakehityksen ja henkilökohtaisen kasvun muodossa. Vaikka henkilökohtainen oppiminen ja kasvaminen on
tärkeää yksilöstä kumpuavan muutosvoiman aikaansaamiseksi, vapaaehtoisturismin
taustalla olevaa ydintä, kaukana asuvan lähimmäisen tukemista ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämistä ei saa unohtaa. Ilman tätä ydintä vapaaehtoisturismi on vain
osa yksipuolista kapitalistista ja imperialistista järjestelmää, ja uudenlaista kolonialismia.
Vapaaehtoisturismin vastuullisuutta voidaan pyrkiä edistämään kiinnittämällä huomiota
ainakin neljään tekijään, joita käsittelin luvussa kuusi. Ensimmäinen ja tärkein tekijä on
toiminnan rakentuminen vastaanottavan paikallisyhteisön lähtökohdista ja tarpeista käsin. Kehitysyhteistyöhankkeissa tämä on jo yleinen käytäntö, ja hankkeet suunnitellaan
93

yhteistyössä kohdejärjestön kanssa, heiltä nouseviin tarpeisiin vastaamalla. Kehitysyhteistyön parissa toimivan vapaaehtoisturismin ohjelmat olisi niin ikään pyrittävä suunnittelemaan yhteistyössä paikallisjärjestön kanssa. Vapaaehtoisturismin kaupallistuminen voi heikentää alan ideologista pohjaa ja suunnata toimintaa paikallisyhteisölle vaikutuksiltaan jopa negatiiviseksi toiminnaksi, mikäli turismia ohjaa vain rahan valta.
Toiminnan sitouttaminen osaksi pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä on toinen vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tähän liittyy vapaaehtoistyöjakson pituus, mutta vapaaehtoistyön aikajänne ei koske vain kohdemaassa tapahtuvaa vapaaehtoisuutta. Yhdistämällä vapaaehtoistyömatka osaksi järjestön pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä voidaan edistää turismin vaikuttavuutta ja toiminnan kestävyyttä. Sitouttamalla
vapaaehtoiset toimimaan järjestön kehitysyhteistyöhankkeen edistämiseksi myös kotimaassa, palvelee vapaaehtoisturismi kehitysyhteistyön pitkän aikavälin tavoitteita. Vapaaehtoisia voidaan sitouttaa toimintaan esimerkiksi varainhankinnan, kehitysyhteistyöhankkeesta tiedottamisen tai muun vapaaehtoistyön muodossa kehitysyhteistyön pitkäaikaisten päämäärien edistämiseksi.
Vapaaehtoisturismin vastuullisuutta ja toiminnan eettisyyttä voidaan edistää myös sisällyttämällä vapaaehtoisten koulutus osaksi vapaaehtoisohjelmaa. Vapaaehtoisturismi voi
toimia siltana sosiaaliselle muutokselle ja globaalien valtarakenteiden muuttamiselle,
kun vapaaehtoiset tunnistavat epäoikeudenmukaisuuden ja lähtevät hakemaan siihen ratkaisua (Moustafanezhad 2013, 163-164). Koulutus yhdistettynä vapaaehtoiskokemukseen kohdemaassa voi saada aikaan kipinän muutosprosessille. Koulutuksen avulla vapaehtoiskokemuksesta muodostuu myös vapaaehtoisille itselleen kasvattavampi kokemus. Koulutuksen työkaluna voidaan käyttää menettelyohjeistoa, jonka avulla varmistetaan, että vapaaehtoinen on ymmärtänyt häneen kohdistuvat odotukset ja häntä koskevat
kulttuuriset ohjeistukset. Näin toimimalla pyritään välttämään yhteentörmäyksiä paikallisen kulttuurin kanssa ja minimoimaan vapaaehtoisten paikallisyhteisöä mahdollisesti
loukkaava tai paikallista ympäristöä tuhoava käytös.
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Neljäs ja viimeinen tekijä vapaaehtoisturismin vastuullisuuden kehittämisessä on toiminnan evaluointi ja monitorointi. Vapaaehtoisohjelmien monitoroinnin ja turismin vaikutusten evaluoinnin avulla voidaan vaikuttaa kestävämmän vapaaehtoisturismin suunnitteluun ja johtamiseen. Seuraamalla hankkeita ja arvioimalla niiden tuloksia on mahdollista saada arvokasta tietoa kehittämiskohteista, joihin voidaan kiinnittää huomiota
toiminnan jatkoa suunniteltaessa sekä onnistumisista, jotka voidaan monistaa. Toiminnan tulosten arviointi on tärkeää selvitettäessä vapaaehtoisturismin todellisia vaikutuksia paikallisyhteisöille. Mahdollisuus vapaaehtoistoiminnan tulosten arviointiin tuleekin
antaa myös paikallisyhteisöjen edustajille.

Tulevaisuuden tutkimus
Tämä tutkimus on käsitellyt vapaaehtoisturismin motiiveja ja vapaaehtoiskokemuksen
välittömiä sekä pysyviä vaikutuksia yksilötasolla. Tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä
huomiota vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen osana järjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä. Tutkimuksen lopuksi käsittelen vielä sitä, mihin kysymyksiin tutkimuksella ei
saatu vastauksia ja mihin teemoihin vapaaehtoisturismin tutkimuksessa olisi suositeltavaa kiinnittää huomiota jatkossa.
Tutkimuksessa keskityttiin vapaaehtoisturismin motiiveihin ja vaikutuksiin yksilötasolla, sekä toiminnan vastuullisuuteen. Erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen näkökulma vapaaehtoisturismiin olisi tutkia turismin vaikutuksia vastaanottavan paikallisyhteisön
osalta. Tämä on aivan oma, erittäin olennainen, mutta laaja ja moniulotteinen tutkimusaihe, joka rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tieto vapaaehtoisturismin vaikutuksista paikallisyhteisöihin on ensiarvoisen tärkeää määriteltäessä tarkemmin vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mitkä ovat todelliset kehitysvaikutukset
vastaanottavalle paikallisyhteisölle, vai jäävätkö vapaaehtoisturismin hyödyt lopulta
kuitenkin vain globaaliin pohjoiseen, jossa vapaaehtoiset kasvattavat sosiaalista pääomaansa keinoilla, jotka ovat poissuljetut globaalin etelän ihmisiltä? Voiko vapaaehtois95

turismi todella tuoda tuloja ja etuja paikallisyhteisöille, toimien sillanrakentajana globaalin pohjoisen ja etelän välillä myös paikallisyhteisön näkökulmasta tarkasteltuna?
Näihin kysymyksiin olisi ensiarvoisen tärkeää paneutua tulevaisuuden tutkimuksessa.
Vapaaehtoisturismin yleistyessä myös ilmiön laajempaa yhteiskunnallista merkitystä
niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessa olisi hyödyllistä tutkia. Mikä rooli kansainvälisellä vapaaehtoisuudella on yhteiskunnassa niin Suomessa, kohdemaassa kuin globaalissakin kontekstissa?
Tutkimuksen aikajänne yksilötason pysyvien muutosten kartoittamiseksi oli kohtalaisen
lyhyt, noin puolentoista vuoden ajanjakso alkaen matkan odotustunnelmista ja päättyen
seurantajaksoon reilun vuoden jälkeen matkasta. Tutkimuksella ei saatu aikataulusta
johtuen vastauksia kokemuksen vaikutuksista vapaaehtoisten elämänkulkuun pidemmällä aikavälillä. Olisi mielenkiintoista seurata, jäivätkö seurantakyselyssä havaitut pysyvät
vaikutukset todella osaksi vapaaehtoisten elämää ja näkyykö vapaaehtoiskokemus vielä
esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden aikajänteellä vapaaehtoisten elämänkulussa.
Säilyvätkö vuoden aikana pysyviksi jääneet muutokset kulutuskäyttäytymisessä ja sitoutumisessa kehitysyhteistyöhön vuosien saatossa? Jos kokemuksella on kauaskantoisia
vaikutuksia, ovatko ne samoja, joita havaitsin tapahtuneen vapaaehtoisten ajattelussa
runsaan vuoden aikana? Konkretisoituuko henkilökohtaisen kasvun kokemus jollakin
tavalla vapaaehtoisten elämänkulussa myöhemmin ja vaikuttaako kokemus vapaaehtoisten urapolkuihin? Pitkittäistutkimus antaisikin mielenkiintoista tietoa vapaaehtoisturismin vaikuttavuudesta tai vaikuttamattomuudesta vapaaehtoisten elämänkulussa.
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LIITTEET
Liite 1: Kapua 2013 Guatemala -ryhmän matkaohjelma

Päivä
5.4.
6.4.

Paikka

7.4.

Guatemala/
Antigua
Antigua/ Panajachel

8.4.

Panajachel

9.4.

Panajachel

10.4.

Santa Clara la
Laguna

Ohjelma
Lento Helsingistä Madridiin, jossa yöpyminen.
Saapuminen Guatemalaan. Siirtyminen Antiguan kaupunkiin.
Tutustuminen Antiguaan, jonka jälkeen kolmen tunnin
bussimatka Panajachelin kaupunkiin Atitlan-järven rannalle.
Tutustuminen PAMI:n työhön, nuorisoverkoston jäseniin
ja toimintaan. Aamupäivällä kantaaottavan seinämaalauksen maalaaminen koulun muuriin yhdessä nuorten kanssa.
Keskipäivällä veneristeilyn aikana kapuajat tutustuivat
nuoriin, heidän arkeensa ja suunnitelmiinsa. Mukana oli
15 nuorta. Iltapäivällä nuorisoverkoston nuoret järjestivät
kunnan tiloissa keskustelutilaisuuden, jossa esiteltiin nuorisoverkoston historiaa ja toimintaa. Puheenvuoron saivat
myös kunnan edustaja sekä nuorten vanhemmat.
Tutustuminen PAMI:n ylläpitämään Semilla-kouluun. Aamupäivällä tutustuminen kaikkiin luokkiin, koulun johtajaan ja muuhun henkilökuntaan, kuten psykologiin, joka
kertoi koulun palveluista. Iltapäivällä ohjelmassa oli lasten tanssi- ja kulttuuriesityksiä, joiden jälkeen kapuajat
pelasivat koulun oppilaiden kanssa jalkapalloa sekä opettivat suomalaisia leikkejä ja pelejä. Illalla kapuajat tapasivat PAMI:n toiminnanjohtajan, joka kiitti ryhmää tuesta
Guatemalan nuorille ja esitteli PAMI:n historiaa sekä toimintaa. Illalla kaksi kapuajaa osallistui Tarkvärkki ry:n
edustajan ja Kapua-koordinaattorin kanssa paikallisen tvaseman nuorten ohjelman kuvaukseen. Ohjelmassa puhuttiin vapaaehtoistyön merkityksestä ja vaikuttamistyöstä.
Kahden tunnin bussimatka Santa Clara la Lagunaan. Tutustuminen paikallisen lasten ja nuorten organisaation CONAC:n toimintaan, kouluvierailu ja osallistuminen koululla nuorten vetämään seinämaalaustempaukseen. Keskipäivällä tapaaminen kunnanjohtajan ja -sihteerin kanssa, jotka esittelivät kunnan lasten ja nuorten asemaa parantaneita
investointeja.

I

11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.

San Marcos

Matka jatkuu San Marcosiin, josta alkaa vaellus Tajumulco-tulivuoren (4223m) huipun tuntumaan. Tajumulco on
Guatemalan ja koko Keski-amerikan korkein vuori.
Tajumulco/
Aikainen herätys ja nousu Tajumulcon huipulle ihasteleQuetzaltenango
maan auringonnousua. Palaamme alas vuoren rinnettä ja
siirrymme Quetzaltenangon kaupunkiin.
Santa Maria
Aloitamme matkan kohti Santa Marian aktiivista tulivuorta (3772m).
Santa Maria/
Kapuamme varhain aamulla tulivuoren huipulle, jonka jälQuetzaltenango
keen palaamme takaisin Quetzaltenangon kaupunkiin.
Quetzaltenango Aloitamme vaelluksen Guatemalan keskiosan vuoriston
Panajachel
läpi kohti Atitlan-järveä. Patikoimme läpi kuvauksellisen
maaseudun ja perinteisten intiaanikylien.
Quetzaltenango Matkareittimme etenee pitkin Nahualán laaksoa, jonka jälPanajachel
keen nousemme laakson pohjalta takaisin ylätasangolle.
Iltapäivällä laskeutuminen Payatza-joen laaksoon.
San Pedro la Laguna Patikoimme näköalapaikkaan lähelle Atitlan-järveä, josta
- Panajachel
laskeudumme vuorten rinteitä alas kuuluisaa Intiaaninnenä-polkua pitkin. Venekuljetus järven yli Panajacheliin.
Panajachel
Matkustamme iltapäivällä La Auroran lentokentälle ja jätämme hyvästit Guatemalalle.
Saapuminen Helsinkiin.

II

Liite 2: Guatemalan kartta

III

Liite 3: Kysymykset vapaaehtoisille ennen matkaa

Perustiedot:
 Ikä
 Ammatti
 Kotipaikka
 Sukupuoli
 Koulutustaso
Taustatiedot:
 Oletko matkustanut aikaisemmin ulkomailla? Jos, niin missä maissa/alueilla?
 Oletko matkustanut aiemmin kehitysmaissa? Jos, niin missä?
 Miksi lähdit mukaan vapaaehtoistyöhön?
 Oletko tehnyt aiemmin vapaaehtoistyötä? Jos, niin mitä?
 Mitä vapaaehtoistyö merkitsee sinulle?
 Miksi valitsit Kapuan tavaksi osallistua vapaaehtoistyöhön?
 Mikä on ryhmän merkitys sinulle osallistuessasi Kapuan kautta vapaaehtoistyöhön?
 Mitä odotat kohtaamiselta paikallisten kanssa?

IV

Liite 4: Kysymykset vapaaehtoisille matkan aikana ja heti matkan jälkeen
MATKAN AIKANA:
 Mikä oli päivässä mieleenpainuvinta?
 Kirjoita vapaasti päivän tapahtumista.

HETI MATKAN JÄLKEEN:
 Mitä odottamatonta tai odotettua matkan aikana tuli vastaan?
 Vastasiko matka odotuksiasi?
 Mikä oli matkalla mieleenpainuvinta?
 Koetko oppineesi matkalla jotain?
 Kirjoita vapaasti Kapua-kokemuksestasi.

KUUKAUSI MATKAN JÄLKEEN:
– Näkyykö Kapua-kokemus jollakin tavoin arjessasi?
– Onko kokemus vaikuttanut ajatteluusi tai toimintaasi jollakin tavoin? Pohdi mm.
seuraavia teemoja:
– kulutus
– naisten asema
– kehitysyhteistyö
– eriarvoisuus
– korruptio
– elämisen taito
– Kirjoita vapaasti Kapua-kokemuksestasi kuukausi matkan jälkeen.

V

Liite 5: Seurantakysymykset vapaaehtoisille vuosi matkan jälkeen

 Mikä oli sinulle kohokohta hankkeessa vapaaehtoisena toimiessasi?
 Onko kokemus vaikuttanut jollakin tavalla elämääsi kuluneen vuoden aikana?
 Onko kokemuksesta ollut sinulle jotain hyötyä tai koetko oppineesi jotain
uutta?
 Onko kokemus vaikuttanut ajatteluusi tai toimintaasi jollakin tavoin? Jos on,
osaatko sanoa, mikä on aiheuttanut muutoksen? Pohdi mm. seuraavia teemoja:
 vapaaehtoistyö
 kulutus
 naisten asema
 kehitysyhteistyö
 eriarvoisuus
 korruptio
 elämisen taito
 Kirjoita vapaasti Kapua-kokemuksestasi vuosi matkan jälkeen.
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