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1 Johdanto
Kansainvälinen vapaaehtoistyö on monimuotoinen ilmiö, joka hakee muotoaan ja omaa
selkeää määritelmäänsä nykymaailmassa, jossa on mahdollista lähteä ulkomaille vaikka
vain viikoksi suojelemaan kilpikonnia tai vaihtoehtoisesti viettää YK:n vapaaehtoistöissä
kaksi

vuotta.

Laajuutensa

ja

monimuotoisuutensa

takia

vapaaehtoistyön

tutkimustraditiokin on luonteeltaan poikkitieteellinen. Mikään tieteenala yksin ei
”omista” vapaaehtoistyötä tutkimuskohteena. Sitä on tutkittu niin sosiologian,
teologian, politiikan ja psykologian lähtökohdista (Marjovuo 2014, 14, ks. myös Salmi
2016). Kansainvälinen vapaaehtoistyö ilmiönä lisää tutkimuksen mahdollisuuksia eri
aineissa. Tämä näkyy myös esimerkiksi siinä, missä aineissa kansainvälistä
vapaaehtoistyötä on käsitelty viime vuosien pro gradu -tutkielmissa Suomessa. Aihetta
on

tutkittu

niin

matkailututkimuksessa

kehitysmaatutkimuksessa

(Timonen

2012,

(Viljanen

2008,

Simkute

Aarnio

2015)

kuin

2017),

alue-

ja

kulttuurintutkimuksessakin (Salmi 2016).
Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia paikallisten kokemuksia kansainvälisestä
vapaaehtoistyöstä. Tutkimus on tehty yhdessä bolivialaisessa järjestössä, joka tekee
työtä haavoittuvassa asemassa olevien lasten eteen ja ylläpitää koteja heille useissa
kaupungeissa ympäri Boliviaa. Tutkimus on toteutettu haastatteluilla, joita tein
yhteensä yhdelletoista järjestön työntekijälle. Lisäksi haastattelin myös kolmea
vapaaehtoista, jotka olivat olleet töissä jo vähintään puoli vuotta Boliviassa.
Vapaaehtoisten kokemuksia on tutkittu laajemmin, mutta harvemmissa tutkimuksissa
mennään ”toiselle puolelle” eli puhutaan paikallisten kokemuksista.
Esittelen johdannossa aineiston ja tutkimuskysymykset sekä käsittelen aikaisempaa
tutkimusta. Luvussa kaksi keskityn kansainvälisen vapaaehtoistyön määrittelyyn, sen
suhteeseen vapaaehtoisturismiin ja näihin liittyvään problematiikkaan. Luvussa kolme
avaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä sekä käytettyjä metodeja. Käyttämäni
teoreettiset käsitteet ovat Pierre Bourdieun luomat pääomat ja toiminnan kentän
käsitteet sekä kulttuurienvälisen oppimisen käsite. Luku neljä kertoo taas puolestaan
bolivialaisista järjestöistä, jotka ovat olleet oleellisesti tutkimuksessani mukana. Luvussa
viisi käsittelen aineistoani tutkimuskysymysten perusteella jaettujen otsikoiden alla, ja
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luvussa kuusi avaan tutkimustuloksiani syvemmin ja linkitän niitä teoriaan, jota olen
avannut ensin luvussa kolme. Viimeinen, eli seitsemäs luku kokoaa vielä lyhyesti yhteen
tutkimuksessa käsiteltyä ja esittelee ideoita jatkotutkimukselle.
Tutkimukseni on tehty yhteistyössä Maailmanvaihto ry -nimisen järjestön kanssa.
Maailmanvaihto ry:n toiminta keskittyy pitkäaikaisten vapaaehtoisten lähettämiseen
ympäri maailmaa ja ulkomaalaisten vapaaehtoisten vastaanottamiseen Suomeen.
Järjestö kuuluu osaksi kansainvälistä International Cultural Youth Exchange (ICYE) verkostoa, jonka päämaja on Saksassa. ICYE syntyi vuonna 1949, kun sodanjälkeisissä
tunnelmissa haluttiin palauttaa ja kasvattaa luottamusta Saksan ja USA:n kansalaisten
välillä. Ajatus oli, että sen minkä sota tuhosi, voitaisiin uudestaan rakentaa nuorten
tekemillä vaihdoilla toisessa maassa. Ensin lähti 50 saksalaista nuorta vaihto-oppilaiksi
Yhdysvaltoihin, ja pian vaihtoa tapahtui myös toiseen suuntaan. Pikkuhiljaa ohjelma
alkoi kasvaa useampiin maihin, ja nykyään 68-vuotiaalla ICYE:llä on 38 jäsenmaata ja
kolme kumppanimaata ympäri maailmaa. (ICYE 2017.)
1.1

Aineisto ja tutkimuskysymykset

Aineistonani toimivat haastattelut, joita tein La Pazissa ja sen lähialueilla syyslokakuussa 2016. Kaikki paikalliset työntekijät, joita haastattelin, työskentelivät samassa
järjestössä, sen kolmessa eri toimipaikassa. En itse päättänyt, keitä haastattelen, vaan
haastatteluun osallistujat päätettiin työnantajan taholta. Olimme vain päättäneet
yhdessä johtajan kanssa, kuinka monta haastattelua ja missä asemassa toimivia
työntekijöitä haastattelisin. Selitin kuitenkin haastattelun alussa jokaiselle, mistä
haastattelussa on kyse ja pyysin heitä allekirjoittamaan suostumuksen haastatteluun
osallistumiseen (ks. liite 3). Tämä haastateltavilta pyydetty suostumus on oleellista
erityisesti ihmistieteissä, ja sen tärkein tarkoitus on saada haastateltavat ymmärtämään,
mihin he suostuvat ja miksi ja mihin tutkimusaineistoa kerätään (Kuula 2006, 104).
Lisäksi korostin, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä nauhoituksia
käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tutkimuksellisiin. Tutkimukseen
osallistumisen vapaaehtoisuus on hyvin vahva normi ihmisiä tutkittaessa. Tämä ei
tarkoita vain osallistumisen vapaaehtoisuutta vaan myös sitä, että tutkittavalla on
oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koska tahansa. Hänellä on myös oikeus
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jättää vastaamatta haastattelukysymyksiin, jos ne tuntuvat hänestä esimerkiksi liian
arkaluontoisilta (Kuula 2006, 109–110). Voi tietysti pohtia sitä, kuinka hyvin
tutkimuksessani toteutuu vapaaehtoisuus, sillä haastateltavat valittiin työnantajan
puolesta, enkä tiedä, kuinka paljon työnantaja korosti heille tutkimukseen
osallistumisen vapaaehtoisuutta. Kukaan ei kuitenkaan ilmaissut minulle, etteivätkö he
olisi halunneet osallistua. Lisäksi osallistumisen kynnys oli matala myös sen takia, että
haastattelut tehtiin työajalla ja niihin kului aikaa haastateltavasta riippuen yhteensä
minimissään puoli tuntia ja maksimissaan 50 minuuttia. Myöskään haastatteluissa
kysytyt asiat eivät olleet varsinaisesti arkaluontoisia. Kuula (2006, 135–136) toteaa, että
arkaluontoisuuden voi määritellä nojaamalla esimerkiksi lain määritelmään, jossa
”arkaluontoisia asioita ovat tutkittavien sosiaalietuuksia, rikoksia, terveydentilaa,
uskonnollisuutta, poliittisia asenteita ja seksuaalista suuntautumista koskevat asiat”. On
kuitenkin muistettava, että arkaluontoisuus on myös ihmisestä riippuvaa, ja yksi saattaa
määritellä itselleen arkaluontoiset aiheet toisella tavalla kuin joku toinen. (Kuula 2006,
135–136.)
Työntekijöiden haastatteluja on yhteensä 10 mutta haastateltavia 11, sillä yhdessä
toimipaikassa

haastattelin

kahta

ihmistä

samaan

aikaan

eräänlaisena

ryhmähaastatteluna ajanpuutteen takia. Alun perin haastateltavia piti olla 12, mutta
viimeistä

haastattelua

ei

saatu

onnistumaan

aikatauluongelmien

vuoksi.

Haastateltavista kolme on miehiä ja kahdeksan naisia. Haastateltavien iät vaihtelevat 24
vuodesta 62 vuoteen, keski-ikä on 41 vuotta. He edustavat organisaatiossa eri asemassa
toimivia,

koordinaattoreista

kasvattajiin.

Haastateltavista

kolme

työskentelee

organisaatiossa koordinaattoreina, yksi sosiaalityöntekijänä, yksi psykologina ja kuusi
kasvattajana. Haastattelurunko esitellään liitteessä 1. Viittaan tekstissä haasteltaviin
vain yleisellä kirjaimella T (työntekijä) ja numerolla 1-11. Haastateltavien suhteellisen
vähäisen määrän vuoksi erottelulla esimerkiksi miehiin ja naisiin (miehiä on vain kolme)
tai erottelulla ammatin mukaan jättäisin liikaa mahdollisuuksia haastateltavien
henkilöllisyyden selvittämiseen.
Käytän sanaa työntekijä siksi, että osan aineistostani muodostaa myös haastattelut
vapaaehtoisille, joita tein yhteensä kolme. Kaikki vapaaehtoiset olivat viettäneet jo
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vähintään puoli vuotta Boliviassa, ja heidän vapaaehtoisjaksonsa kestää yhteensä
vuoden. Kaikki olivat Boliviassa ICYEn kautta. Pääasiallinen huomioni kiinnittyy
nimenomaan paikallisten kokemuksiin vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoisista, mutta
halusin ottaa myös ”vastapuolen” kokemukset esiin ja saada näin suurimmaksi osaksi
samoihin kysymyksiin (hieman vain muokattu vapaaehtoistyöntekijöille tarkoitetuiksi,
ks. liite 2) myös toisen näkökulman. Paikalla ei lokakuussa ollut enempää vapaaehtoisia,
jotka olisivat olleet töissä jo tarpeeksi pitkään, että heiltä olisi mielekästä kysellä
kokemuksista. Suurin osa ICYEn vapaaehtoisista olivat tulleet Boliviaan elokuussa, ja he
olivat

vasta

aloittamassa

vapaaehtoistyöpaikoissaan.

Viittaan

vapaaehtoisiin

haastattelunäytteissä kirjaimella V (vapaaehtoinen) ja numeroilla 1-3.
Tutkimusongelmani on: Millaisia kokemuksia paikallisilla on kansainvälisestä
vapaaehtoistyöstä? Kuinka paljon kokemukset eroavat vapaaehtoisten kokemuksista?
Kokemus toimii tavallaan yläkäsitteenä tässä työssä, ja kokemuksen kautta nousee
tarkentavia tutkimuskysymyksiä: Minkälaista hyötyä ja haittaa vapaaehtoistyöstä on ja
miksi? Mitä eri osapuolet (työntekijät, vapaaehtoiset, projektin lapset) oppivat
toisiltaan? Minkälainen vaikutus vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuudella on lapsiin?
Miksi vapaaehtoistyön kestolla on merkitystä?
1.2

Aikaisempi tutkimus
“There is no overt criticism of volunteer tourism in the literature, in part because little

research has been undertaken on this topic, but also because its laudable character and
outcomes may render it more resistant to critical scrutiny” (Weaver 2006, 46)

Tämä lainaus kertoo paljon olennaista kansainvälisen vapaaehtoistyön tutkimuksesta.
Ilmiöstä alettiin puhua ja sitä alettiin tutkia suuremmissa määrin vasta 2000-luvun
alussa, ja alkuvaiheissa sävy oli varsin positiivista eikä tutkimusta lainauksen
kirjoittamisen aikoihin vielä ollut merkittävää määrää. Tämä on muuttunut kuitenkin
selkeästi 2010-luvulle tultaessa. Vuonna 2015 tilanne näytti vapaaehtoismatkailututkija
Angela Bensonin mukaan hyvin erilaiselta: julkaistuja artikkeleita oli silloin reilusti yli
500,

ja

tutkimusten

sävy

oli

muuttunut

kriittisemmäksi

kyseenalaistaen

vapaaehtoismatkailun kunnioitettavan luonteen ja sen eettisyyden (Benson 2015, 100).
Palaan tarkemmin vapaaehtoistyön kohtaamaan kritiikkiin luvussa kaksi.
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Kansainvälisen

vapaaehtoistyön

tutkimus

on

keskittynyt

useammin

vapaaehtoistyöntekijään: hänen motivaatioonsa, kokemuksiinsa, syihin lähteä
vapaaehtoistyöhön ja siitä saatavaan henkilökohtaiseen hyötyyn. Esimerkiksi
Södermanin ja Sneadin (2008, ks. myös Salmi 2016) artikkeli kertoo brittinuorten
motivaatioista tehdä vapaaehtoistyötä Latinalaisessa Amerikassa ja Brownin (2005, ks.
myös

Viljanen

2008)

vapaaehtoistyöntekijän

motivaatiotekijöistä.1

Myös

opinnäytetyötasolla on käsitelty vapaaehtoistyöntekijään liittyviä aspekteja: Suvi
Aarnion

(2015)

kehitysmaatutkimuksen

pro

gradu

käsittelee

suomalaisten

vapaaehtoisten motivaatiota osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyöhön sekä
vapaaehtoistyön vastuullisuutta. Anna Viljasen pro gradu -tutkielma vuodelta 2008
käsittelee

teoreettisella

tasolla

vapaaehtoisturismin

etiikkaa

ja

sen

vaihtosuhdejärjestelmää vapaaehtoisten näkökulmasta.
Tutkimuksissa

käsiteltiin

aiemmin

harvemmin

paikallisten

kokemuksia

vapaaehtoistyöstä. Wearingin ja McGeheen (2013, 124) mukaan varsinkin 2000-luvun
alkuvuosina tutkimus keskittyi vapaaehtoisturismin promootioon ja keskusteluun siitä,
miten tämä matkailun muoto voisi olla potentiaalisesti hyödyllistä paikallisille. Kyseessä
oli siis usein vain vasta ideaali liittyen siihen, kuinka vapaaehtoistyö nähtiin
vaihtoehtoisena turismin muotona, jolla on mahdollisuus tuoda positiivista muutosta,
eikä sillä ollut vielä paljoakaan empiiristä tutkimusta pohjallaan (Sin 2010, 983).
Empiirisen tutkimuksen puutteeseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota joitakin
vuosia sitten, ja vaikka edelleen keskitytään enemmän vapaaehtoisen kokemukseen, on
myös paikallisyhteisöjen näkökulma nostettu vahvemmin esiin. Myös paikallisten ja
vapaaehtoisten suhteesta toisiinsa on tehty kasvavassa määrin tutkimusta. McGehee ja
Anderick (2009) huomasivat paikallisten asukkaiden ja vapaaehtoisten suhteita
käsittelevässä tutkimuksessaan, että paikalliset, jotka hyötyivät tästä matkailun
muodosta ja olivat suoraan tekemisissä vapaaehtoisten kanssa, suhtautuivat
huomattavasti myönteisemmin ilmiöön kuin he, joilla ei ollut suhdetta vapaaehtoisiin.
Vrasti

1

(2013)

tutki

puolestaan

vapaaehtoisturismin

ilmiötä

ja

kohtaamisia

ks. motivaatioon ja lähtösyihin liittyvää tutkimusta myös esimerkiksi Lyons et al. 2012, Tiessen 2012 ja
Rehberg 2005.
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vapaaehtoisten ja työntekijöiden välillä Guatemalassa ja Ghanassa. Hän osallistui itse
vapaaehtoistyöprojekteihin saaden näin syvällisen näkökulman ilmiöstä.
Guttentag (2009, ks. myös Aarnio 2015) oli yksi ensimmäisiä, joka käsitteli
vapaaehtoismatkailun mahdollisia negatiivisia vaikutuksia nimenomaan paikallisten
kannalta. Sin (2010) taas haastatteli Kambodzhassa paikallisten järjestöjen työntekijöitä,
jotka olivat ottaneet vapaaehtoisia tekemään esimerkiksi rakennusprojekteja.
Paikallisten kokemukset osoittautuivat sekä negatiivisiksi että positiivisiksi. Klaver
(2015)

otti

tutkimuksessaan

Guatemalasta

huomioon

kaikki

tapauksensa

vapaaehtoistyön osapuolet: vapaaehtoiset, projektien henkilökunnan ja lapset. Hyvä
esimerkki suomalaisesta opinnäytetyöstä aiheeseen liittyen on Timosen (2012)
kehitysmaatutkimuksen pro gradu, joka keskittyy Sambiaan. Kirjoittaja teki kenttätyötä
paikallisessa lastenkodissa ja tutki paikallisten ja vapaaehtoisten kohtaamisia.
Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa tehdyssä pro gradu -tutkielmassa Salmi (2016)
käsitteli kansainväliseen vapaaehtoistyöhön osallistumisen syitä ja työn vaikutuksia
hyötyineen ja haasteineen Ecuadorin kontekstissa. Hän otti tutkimuksessaan mukaan
sekä vapaaehtoisten että projektien työntekijöiden näkökulmat.

7

2

Kansainvälinen vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyötä on monenlaista, ja sitä on tarjolla eri-ikäisille ihmisille eripituisia aikoja
ja erilaisilla motiiveilla. Työtä voi tehdä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tässä
tutkimuksessa

keskitytään

erityisesti nuorille

suunnattuun

pidempikestoiseen

ulkomailla tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön, joka usein on esimerkiksi välivuoden
viettämistä uudessa ympäristössä. Nuoret (18–30 -vuotiaat) ovat Maailmanvaihto ry:n
kohderyhmää

vapaaehtoisjaksoille.

Vapaaehtoisuus

voidaan

määritellä

yksinkertaisimmillaan esimerkiksi näin: ”palkaton, vapaasta tahdosta kumpuava
yleishyödyllinen toiminta, joka useimmiten on organisoitu jonkin tahon avustuksella”
(Nylund ja Yeung 2005, 14). Nylund (2008) käyttää termiä vapaaehtoistoiminta hänen
mielestään ongelmallisen vapaaehtoistyö-termin sijasta, sillä vapaaehtoistyö liitetään
useammin keskusteluun palkkatyön ja vapaaehtoistyön rajoista. Hän näkee
vapaaehtoistoiminnan laajempana terminä (Nylund 2008, 26). Itse käytän läpi
tutkimuksen termiä vapaaehtoistyö, sillä tutkielma käsittelee nimenomaan palkkatyön
kaltaista työtä, jota ulkomaalaiset vapaaehtoiset Boliviassa paikallisissa järjestöissä
tekevät.
YK:n yleiskokouksessa vuonna 2001 määriteltiin kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja
laadittiin tälle kolme peruskriteeriä: työn kuuluu olla täysin vapaaehtoista, taloudellinen
hyöty ei ole tärkein motivaatio ja vapaaehtoinen ei ole ainut työstä hyötyvä (Devereux
2008, 358–359). Useimmiten kansainvälisessä vapaaehtoistyössä vapaaehtoinen
maksaa lähettävälle organisaatiolle ja/tai paikallisjärjestölle työnteostaan. Useat
järjestöt ja vapaaehtoistöitä järjestävät matkatoimistot ottavat vapaaehtoisilta yhden
kokonaissumman,

joka

kattaa

mm.

majoituksen,

täysihoidon,

vakuutukset,

mahdollisesti alkuleirin lähtö- sekä kohdemaassa ja kielikurssin maan kielestä.
Esimerkiksi

Maailmanvaihto

ry:llä

tämä

summa

on

vuoden

mittaisessa

vapaaehtoistyössä Latinalaisessa Amerikassa 4950 euroa (Maailmanvaihto ry 2017a).
Joihinkin

ohjelmiin

voi

kuulua

myös

pieni

korvaus,

esimerkiksi

YK:n

vapaaehtoisohjelmaan ja EU:n tukemaan European Voluntary Service (EVS)
vapaaehtoisuuteen. Molemmissa ohjelmissa osallistujille korvataan kulut ja maksetaan
pientä ”taskurahaa”, mutta rahallinen korvaus ei ole merkittävä.
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Kansainvälinen vapaaehtoistyö on houkutellut perinteisesti nuoria, usein esimerkiksi
välivuoden viettäjiä, mutta nykyään myös useammat työssäkävijät ovat kiinnostuneita
sapattivapaan mahdollisuudesta (Lager et al. 2009, 13). Suvi Aarnio (2015) toteaa
kehitysmaatutkimuksen pro gradu -tutkielmassaan, joka käsittelee vastuullisen
vapaaehtoisturismin ilmiötä kehitysyhteistyön kontekstissa, että keski-ikäiset ja
eläkeikäiset ovat nouseva ryhmä kansainvälisen vapaaehtoistyön parissa. Lapset on
saatu jo lähetettyä pois kotoa, taloudellinen tilanne on vakaa ja asuntolainat maksettu.
Vuorotteluvapaita käytetään enemmän kuin ennen, ja näin unelmia voidaan usein
toteuttaa jo työuran aikana. Myös yhä useampi eläkeläinen on hyvässä kunnossa ja aikaa
on enemmän kuin työelämässä ollessa, mikä mahdollistaa aktiivisen tekemisen. (Aarnio
2015, 13.)
Kansainvälistä vapaaehtoistyötä kutsutaan Suomessa usein uudeksi vapaaehtoistyön
muodoksi, vaikka sen juuret ovat jo 1800-luvun lähetystyössä. Ensimmäinen
lähetysjärjestö, Suomen lähetysseura perustettiin vuonna 1859, ja 1870-luvulta alkaen
suomalaisia lähetettiin ympäri maailmaa, ensimmäiseksi Namibian Ambomaalle
(Suomen lähetysseura 2016; Aarnio 2015, 11). Kansainvälisen vapaaehtoistyön
tekemistä ovat lisänneet globaalit ihmiskuntaa koskettaneet katastrofit, kuten
ensimmäinen ja toinen maailmansota. Myös syyskuun 11. päivän terrori-iskut USA:ssa
vaikuttivat vapaaehtoistyön kysynnän nousuun. (Lager et al. 2009, 10.) Myös
Tapaninpäivän 2004 tsunami Kaakkois-Aasiassa vaikutti vahvasti vapaaehtoisturismiin ja
synnytti uusia projekteja alueelle vauhdilla (Tomazos & Butler 2009, 8).
Suomalainen vapaaehtoistyö kehitysyhteistyössä alkoi suuremmalla mittakaavalla
toisen maailmansodan rauhan- ja jälleenrakennustyöllä (Lager et al. 2009, 14).
Ulkoministeriö lähetti Suomen ensimmäisen vapaaehtoisista koostuvan kehitysjoukon
Tansaniaan 1960-luvun lopulla (Virtanen 2013, 35). Vastaavalla idealla oli perustettu
Yhdysvaltain rauhanjoukot (US Peace Corps) vuonna 1961 kylmän sodan aikana, jolloin
nähtiin hyvin oleellisena siltojen rakentaminen kulttuurien välillä. Ajatus oli
yksinkertainen: yhdysvaltalaisia meni kehitysmaihin paikallisiin yhteisöihin tekemään
työtä ja jakamaan samalla yhdysvaltalaisia arvoja ja kulttuuria. Sen jälkeen he toivat
takaisin kotiin mukanaan ymmärryksen muista maista, kulttuureista ja ihmisistä. Tämä
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nähtiin silloin ja nähdään edelleen hyvänä tapana ihmisten väliseen ruohonjuuritason
diplomatiaan. 2000-luvun alkuun mennessä yli 168 000 yhdysvaltalaista oli
työskennellyt rauhanjoukoissa yli 136 maassa ympäri maailmaa. (Benhold-Samaan
2004, 363.)
Myöskin 1960-luvulla ensimmäiset suomalaiset osallistuivat Kuubassa solidaarisuuden
osoituksena nk. ”prikaatimatkoille”. Prikaattien alkuperäisenä ajatuksena oli tukea
Kuuban vallankumousta Yhdysvaltojen asetettua maan kauppasaartoon. Vuonna 1963
perustettu Suomi-Kuuba-seura on järjestänyt suomalaisia prikaatimatkoja aina näihin
päivin asti, uusimmalle matkalle lähdetään kesäkuussa 2017 (Prikaatimatka Kuubaan
2017). Alun perin matkoilla oltiin kuukausi ja työskenneltiin enemmän kuin nykyisin,
nykyään matkat yhdistävät enemmän myös tutustumista kuubalaiseen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan. Kaikkiaan suomalaisia on ollut näillä vapaaehtoistyömatkoilla vuosien
varrella yli tuhat. (Suomi-Kuuba-seura 2017.) Nicaraguaan on myös tehty samantyylisiä
matkoja.

Myös aiemmin

suomalaisia

oli

osallistunut

hieman

erityyppiseen

”vapaaehtoistyöhön”, kun Espanjan sisällissotaan osallistui noin 240 suomalaista
vapaaehtoista, taistellen ja toimien lähinnä tasavaltalaisten puolella. Noin 70 heistä
kaatui taisteluissa. (Juusela 2003, 119.)
1990-luvulta alkaen on alkanut uusi kasvuaalto kansainvälisen vapaaehtoistyön
suosiossa, mihin ovat vaikuttaneet esimerkiksi matkustamisen helpottuminen ja
halventuminen ja kasvava kiinnostus globaaleihin kysymyksiin. Internet on tehnyt
maailmasta pienemmän ja tarjonnut foorumin niin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille
kuin heille palveluita tarjoavillekin. (Lager et. al 2009, 10.) Tämän voi huomata myös
yksinkertaisella Google-haulla: hakiessa sanaparilla ”international volunteering”
tuloksia tulee lähes 57 miljoonaa (ks. myös Simkute 2017, joka teki matkailututkimuksen
pro gradu -tutkielmaansa varten saman haun vuonna 2016 saaden 55 miljoonaa
hakuosumaa) (Google 2017).
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2.1

Suomalaiset toimijat – Maailmanvaihto ry

Vapaaehtoistyötä maailmalla suomalaisille tarjoavat monenlaiset toimijat. Mukana on
puhtaasti kaupallisia toimijoita, jotka ovat joko keskittyneet vain vapaaehtoistöiden
tarjoamiseen tai sitten se on osana tarjontaa. Kaupallisia toimijoita ovat esimerkiksi
Kilroy Travels, Projects Abroad ja Go Explore. Kilroy Travels tarjoaa lyhyitä
vapaaehtoistöitä osana maailmanympärimatkaa tai muuta matkaa maailman ääriin ja
on keskittynyt erityisesti nuorten, seikkailullisten matkailijoiden tarpeisiin. Projects
Abroad on keskittynyt nimenomaan vapaaehtoisprojektien tarjoamiseen, ja Go
Explorella vapaaehtoistyöt ovat osa toimintaa.
Toinen ”kategoria” kansainvälisten vapaaehtoistöiden tarjoajina ovat järjestöpohjaiset
ja kehitysyhteistyöhön keskittyvät toimijat. Toimijoita on runsaasti, ja vapaaehtoistöitä
tarjotaan aina lyhyistä leireistä, joilla monista maista tuleva ryhmä vaikkapa korjaa
vanhaa linnaa tai järjestää jonkin tapahtuman, vuoden kestäviin vapaaehtoistöihin asti.
Järjestöillä voi olla myös jokin tietty fokus toiminnassaan ja vapaaehtoistoiminta liittyä
siihen. Tästä esimerkkinä Kapua-hanke, joka kerää rahaa erilaisilla tempauksilla aina
vuosittain vaihtelevaan kohteesee, ja keräys huipentuu siihen, että aktiiviryhmä lähtee
kyseiseen maahan kiipeämään vuorelle ja tutustumaan projektiin, jolle rahat menevät
(www.kapua.fi).
Vuonna

2012

samanmieliset,

kansainvälistymismahdollisuuksia

pitkän

historian

tarjoavat

omaavat,

toimijat

erityisesti

loivat

nuorille

Kansainvälisen

vapaaehtoistyön KaVa -verkoston. Ryhmään kuuluu nykyisin kolme jäsentä:
Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT, Allianssin nuorisovaihto ja Maailmanvaihto ry –
ICYE Finland. Suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö Kepa
ry:n hallinnoima Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo oli verkoston neljäs jäsen, mutta Etvo
jouduttiin ajamaan alas vuonna 2015 hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistamien
leikkauksien takia. Etvo oli 20 toimintavuotensa aikana ehtinyt lähettämään maailmalle
647 suomalaista vapaaehtoista noin vuoden pituisiin työjaksoihin. (Etvo 2015.) KaVaverkoston tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä ja toimia vertaistukena toisilleen.
Nämä järjestöt loivat yhdessä laatukriteerit, jotka määrittelevät laadukkaan
vapaaehtoistyön.

Laatukriteereihin

kuuluvat

monet

läpinäkyvyyteen

ja
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oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Verkostoon kuuluvilla järjestöillä kuuluu olla
selkeä tavoite ja omat arvot, joiden perusteella toimitaan. Toiminnalla ei tavoitella
taloudellista hyötyä. Tiedotuksen on oltava avointa ja realistista ja hakuprosesseista
tiedotettava selkeästi, minkä lisäksi vapaaehtoisille on tarjottava tukea niin lähtö- kuin
kohdemaassakin. (Maailmanvaihto ry 2016.)
Maailmanvaihto ry on vuonna 1958 perustettu järjestö, jonka sen aikainen nimi oli ICYE
Suomi ja joka perustettiin kristilliseksi vaihto-oppilasjärjestöksi. ICYE (International
Christian Youth Exchange, nykyään Christian -sana järjestön nimessä on Cultural) oli
perustettu vuotta aikaisemmin tarkoituksenaan saada nuoria sodan runtelemasta
Euroopasta vaihto-opiskelijoiksi Yhdysvaltoihin. Vuosikymmenten kuluessa ICYE
Suomen vaihtokohteina olevat maat lisääntyivät, samoin kuin vaihto-opiskelijamäärät.
Kristillisyys jäi vuosien aikana enemmän taka-alalle, vaikka seurakunta-aktiivisuus oli
pitkään etu hakijoiden joukossa, ja 1980-luvulla leireillä pidettiin edelleen iltahartaus ja
laulettiin

ruokavirsi

ja

lähtörituaaleihin

kuului

jumalanpalvelus.

Vaihto

oli

kaksisuuntaista; suomalaiset nuoret lähtivät maailmalle, ja samoista maista tuli nuoria
Suomeen. Kouluiän ylittäneet lähtivät ICYE Suomen kautta myös vapaaehtoistöihin.
Bolivia tuli mukaan yhteistyömaana 1970-luvulla. 1990-luku oli suurta muutosten aikaa
ICYE Suomelle, kun kristillisyys jätettiin lopullisesti taka-alalle ja järjestön nimi
muutettiin Maailmanvaihto ry:ksi. Suomalaisia ei myöskään lähetetty enää
kouluvaihtoihin (2000-luvulla loppui myös vaihto-oppilaiden vastaanottaminen
Suomeen,) vaan keskityttiin vapaaehtoistyöhön niin Euroopassa uuden EU:n tukeman
EVS-vapaaehtoisohjelman kautta kuin muuallakin maailmassa. (Maailmanvaihto ry
2009.) Nykyään Maailmanvaihto ry lähettää ja vastaanottaa vapaaehtoistöihin noin 30–
40 nuorta aikuista (18–30 -vuotiaita lähinnä, joihinkin ohjelmiin ei ole yläikärajaa)
vuosittain.
2.2

Vapaaehtoisturismin ja kansainvälisen vapaaehtoistyön ero – onko sitä?

Käsite vapaaehtoisturismi (myös turismivapaaehtoisuus, ks. Nylund & Yeung 2005),
englanniksi volunteer tourism tai myös yleisesti käytettävä voluntourism on aiheuttanut
minulle kovasti päänvaivaa, sillä vaikka sitä yhä useammin käytetään tutkimuksissa ja
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lehtiteksteissä tarkoittamassa kaikkea ulkomailla tehtävää vapaaehtoistyötä, ei se ole
neutraali termi. Käsitettä käytti tiettävästi ensimmäisenä Stephen Wearing (2001),
australialainen (eko)matkailun tutkimukseen keskittynyt professori, joka näki tarvetta
määritellä vapaaehtoismatkailu omaksi matkailun muodokseen, sillä sitä ei ollut
aikaisemmin tehty. Hänen mukaansa vapaaehtoisturismi viittaa niihin matkailijoihin,
jotka osallistuvat lomamatkallaan johonkin organisoituun toimintaan, jonka nähdään
auttavan yhteisöä tai luontoa. Nämä matkailijat etsivät kokemusta, joka olisi
vastavuoroisesti hyödyllinen sekä itselleen että myös kohdeyhteisölle ja/tai
ympäristölle. Vapaaehtoismatkailijat melkein aina maksavat kokemuksestaan, ja tämä
maksu saattaa olla enemmän kuin mitä ”normaali” turisti joutuisi maksamaan matkasta
samaan paikkaan. Tässä matkailun muodossa on myös tarkoitus päästä kanssakäymisiin
paikallisten kanssa ja ymmärtää itseään ja haastaa itsensä ja oma ajattelunsa enemmän
kuin tavallisella lomamatkalla tulisi tehtyä. (Wearing 2001, 1-3.) Sally Brownin (2005)
mukaan

vapaaehtoismatkailijat

voidaan

jakaa

kahteen

eri

alaryhmään:

”vapaaehtoisuusmielinen” (volunteer-minded) ja ”lomamielinen” (vacation-minded).
Vapaaehtoisuuteen panostavalle vapaaehtoistyö on matkan päätarkoitus jo alusta
alkaen. Lomailuun keskittyvälle vapaaehtoistyö on osa lomamatkaa, mutta sitä
tekemällä ei vietetä koko aikaa. Tällaiseen vapaaehtoisuuden muotoon viitataan
englannin kielessä usein termillä ”voluntourism”. Matkantarjoavat järjestävät näitä
lyhyitä vapaaehtoistyöpätkiä, vierailuja tai tapaamisia paikallisten kanssa osana
lomamatkaa, ja kyselyiden mukaan nämä usein ovat turistien huippuhetkiä lomallaan.
(Brown 2005, 3.)
Vapaaehtoismatkailu ei ole pysynyt kuitenkaan neutraalina terminä. Pitkään sillä on
ollut positiivinen kaiku vaihtoehtoisena turismina, jossa ollaan vuorovaikutuksessa
paikallisten kanssa ja joka on paljon eettisempää kuin massaturismi. Tässä mielessä
vapaaehtoismatkailu on mennyt samaan kategoriaan muiden ”uusien” matkailun
muotojen kanssa, joita ohjaa eettisyys ja ekologisuus (esim. ekoturismi) ja jotka
asettavat itsensä ”vanhaa” turismia, lähinnä massaturismia, vastaan (Butcher 2003, 6-7;
Vrasti 2013, 72). Tämä positiivinen kaiku on viime aikoina vaihtunut yhä
negatiivisempaan sävyyn, kun vapaaehtoisturismina tarjotaan kaikenlaista, enemmän ja
vähemmän eettistä toimintaa. Uutisiin on päätynyt tarinoita orpokodeista, joihin on
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laitettu lapsia, jotka eivät oikeasti ole orpoja, sillä länsimaalaiset turistit ovat valmiita
maksamaan päästäkseen edes pieneksi ajaksi töihin auttamaan näitä lapsia.
Auttamisesta on tullut useissa tapauksissa liiketoimintaa, ja vapaaehtoisten maksamista
kalliista maksuista suurin osa päätyy matkantarjoajan taskuun. Vapaaehtoismatkailijan
haaveet työstä, jota päästäkseen tekemään hän on maksanut paljon rahaa, eivät aina
kohtaa todellisuutta. Useilla toimijoilla vapaaehtoistyöpaikkoja luodaan sitä mukaa, kun
maksavia ihmisiä on, eikä mennä paikallisten tarpeiden mukaan, ja tämä on luonut
ongelmia.

Helsingin

Sanomat

(Berner

2015)

teki

laajan

lehtikirjoituksen

vapaaehtoisturismin ongelmista, ja uutisen kommenttikenttäkin toistaa puhetta ilmiön
negatiivisuudesta ja siitä, kuinka länsimaalaiset ihmiset menevät globaaliin etelään
tavallaan ostamaan itselleen puhtaampaa omaatuntoa ja naiivisti pelastamaan
maailmaa.
Kuten mitkään asiat maailmassa, ei myöskään vapaaehtoisturismi ole vain mustaa tai
valkoista.

On

paljon

toimijoita,

jotka

toimivat

epäeettisesti

ja

puhtaasti

voitontavoittelun kannalta. On kuitenkin myös paljon toimijoita, jotka pyrkivät
kulttuurienväliseen oppimiseen ja ymmärryksen luomiseen ja tavoittelevat sitä, että
molemmat osapuolet saavat vapaaehtoistyöstä jotain itselleen. Ongelma tulee siinä,
että nämä kaikki toimijat niputetaan helposti samaan pakettiin vapaaehtoisturismiksi, ja
tästä järjestöt pyristelevät pois. Järjestöt haluavat identifioida itsensä nimenomaan
kansainväliseksi vapaaehtoistyöksi ja erottaa itsensä vapaaehtoisturismista. Lager et al.
(2009) puhuvat aiheesta näin: ”Vapaaehtoisturismin suosion ja palveluntarjoajien huima
kasvu on saanut jotkut erityisesti pitkäaikaisempaa vapaaehtoistyötä organisoivat,
voittoa

tavoittelemattomat

järjestöt

huolestumaan

vapaaehtoisturismin

haittavaikutuksista. Myös kaupallisen toiminnan lisääntyminen on herättänyt
huolestusta hyödystä ja haitoista.” (Lager et al. 2009, 14.) Humanistiselle
ammattikorkeakoululle tehty opinnnäytetyö erottaa KaVa-verkostoon kuuluvien
järjestöjen työn vapaaehtoismatkailusta sillä perusteella, että verkoston järjestöjen työ
on aatteellista, ja sen keskiössä on kulttuurienvälinen ja molemminpuolinen oppiminen,
kun taas vapaaehtoismatkailussa haetaan yksilöille elämyksiä (Vuorinen & Yli-Koski
2015, 10). Opinnäytetyö on tehty KaVa-verkoston tilauksesta, joten tässä
vapaaehtoisturismi/kansainvälinen vapaaehtoistyö -dikotomiassa huomaa, että aihe on
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verkostolle tärkeä. Puhuin myös Maailmanvaihto ry:n pääsihteeri Anni Koskelan kanssa
tästä erottelusta, ja hän sanoi heille olevan tärkeää identifioida itseään erilaiseksi kuin
vapaaehtoisturismi. Tämä on yksi syy, miksi he haluavat tutkimusta, jotta he voisivat
tehdä eroa järjestönsä ja kaupallisten toimijoiden välille. (A. Koskela, henkilökohtainen
kommunikointi, Helsinki, 7.3.2016.)
Sympatisoin tätä eronteon halua ja olen samoilla linjoilla siinä, että 6-12 kuukauden
asuminen vieraassa maassa, samalla paikkakunnalla koko ajan, paikallista kieltä
käyttäen ja paikallisessa työpaikassa on paljon enemmän kuin matkailua. Lisäksi
matkailussa keskeistä on elämys ja Maailmanvaihdon tekemässä työssä keskeistä
kulttuurienvälinen oppiminen, nimenomaan vahvasti molemminpuolisena oppimisena,
ja järjestö näkee nimenomaan tämän suurena erona vapaaehtoisturismiin (A. Koskela,
henkilökohtainen kommunikointi, Helsinki, 16.2.2017).

YK:n alainen Maailman

matkailujärjestö UNWTO on pyrkinyt kuvaamaan matkailua yhdellä määritelmällä, mikä
on hankalaa näin laajalle ilmiölle. Tämä kansainvälinen määritelmä on käytössä myös
Tilastokeskuksen suomalaisten matkailuun liittyvissä tilastoissa. Matkailun sanotaan
olevan toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle ja
oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden (12 kuukautta) ajan vapaaajanvieton tai liikematkan takia, tai muussa tarkoituksessa. (Veijola et al. 2013, 18.)
Matkailijan määrittelyssä on tärkeää kohteessa vietetty aika. Jotta on matkailija, täytyy
viettää kohteessa vähintään yksi yö; päiväkävijät ovat erikseen. Maantieteilijä KaiVeikko Vuoriston määritelmä siitä, keitä ei lasketa matkailijoiksi on lähempänä omaa
näkemystäni tässä vapaaehtoistyöntekijöiden määrittelyssä. Hän sanoo, ettei
matkailijoiksi lasketa esimerkiksi pakolaisia, diplomaatteja, rajatyöläisiä, tilapäisiä tai
pysyviä maahanmuuttajia eikä armeijan joukkoja (Vuoristo 2003, 16–17, kursivoinnit
minun).
Käytän tässä työssä omasta tutkimuksesta puhuessani termiä kansainvälinen
vapaaehtoistyö tiedostaen, että myös vapaaehtoisturismi -termi on olemassa ja että sitä
käytetään useassa tutkimuksessa. Tarve erontekoon on tullut vasta viime vuosina, kun
vapaaehtoisturismin hyvä maine vaihtoehtoisena turismin muotona on kärsinyt, ja
samalla palveluntarjoajia on koko ajan enemmän. Ne tutkimukset joissa eronteko
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tehdään, viittaavat vapaaehtoisturismiin pahimmillaan kolonialismin jatkeena,
länsimaalaisten itsekkäänä retkenä, jolta haetaan vain elämyksiä ja työkokemusta ja
kansainväliseen vapaaehtoistyöhön potentiaalisemmin maailmaa rikastuttavana
kokemuksena (ks. Devereux 2008).
2.3

Ajankohtaiset keskustelut kansainvälisen vapaaehtoistyön eettisyydestä

Kuten edellisessä luvussa jo viitattiin, on kansainvälinen vapaaehtoistyö julkisen debatin
keskellä niin akateemisessa kuin mediakeskustelussakin, eikä sitä nykyään enää nähdä
vain automaattisesti hyvää tuovana vaihtoehtoisena turismin muotona. Tosin tässä voi
taas huomata eron kansainvälisen vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisturismin välillä, sillä
useimmat tässä luvussa mainitsemani keskustelut liittyvät nimenomaan lyhytkestoiseen
vapaaehtoisturismiin. Julkisuuteen on noussut orpokoteja, joihin tuodaan lapsia, jotka
eivät edes ole orpoja, sillä länsimaissa on kysyntää orpokodeissa työskentelyyn (Berner
2015; Suikkanen & Tihveräinen 2014; Suutari 2016). Vapaaehtoistyöntekijät maksavat
usein hyvät rahat siitä, että he saavat osallistua lasten auttamiseen jossain kaukana
kotona kahden viikon ajan. Toiminnan kestävyys on ollut huomion alla, sillä on hieman
kyseenalaista, että lapset jotka ovat muutenkin joutuneet kestämään elämässään
jättäviä aikuisia, kohtaavat nyt uusia aikuisia aina muutaman viikon välein, ja nämäkin
aikuiset katoavat pian (Richter & Norman 2010). Tutkielmani liittyy näin ollen isompaan
keskusteluun, sillä kyseessä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten koti, johon
vapaaehtoiset tulevat avustamaan. Nämä vapaaehtoiset ovat lasten elämässä tietenkin
enemmän kuin pari viikkoa, yleensä 6-12 kuukautta, mutta onko tämä lopulta sen
parempi? Käsittelen tätä kysymystä luvuissa 5.3 (vapaaehtoisten vaihtuvuuden
merkitys) ja 5.4 (vapaaehtoistyön keston merkitys).
Muitakin ongelmia on löydetty vapaaehtoisturismissa. Vapaaehtoisilla saattaa olla
tietynlainen romanttinen haave saada mahdollisimman autenttinen kokemus ja tähän
usein kuuluu ajatus, että köyhissä oloissa voi löytää onnellisen elämän, joka on
kulutuskeskeisessä maailmassamme mahdotonta. Tässä saattaa käydä niin, ettei
vapaaehtoistyökohde ole vapaaehtoisten mielestä “tarpeeksi köyhä”, että he pääsisivät
toteuttamaan herkkätunteisuuttaan ja pääsisivät kokemaan sen “autenttisen
kokemuksen”, mitä he odottavat (Vrasti 2013, 56, ks. myös Aarnio 2015). Saman
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huomasi Sin (2010) tutkiessaan paikallisten kokemuksia vapaaehtoisturismista
Kambodzhassa: yhteisön oli vaikutettava epätoivoiselta ja puutteenalaiselta, että se
vaikuttaisi tarpeeksi ansaitsevalta vapaaehtoisturismin kohteelta. Yksi kylä ei saanut
koulun remontoimisprojektia, sillä kylä ei ollut “tarpeeksi köyhä”, joten se ei olisi
täyttänyt vapaaehtoisturistien odotuksia hyvin köyhästä ja autenttisesta kylästä. Sinin
haastateltava totesi tähän, että “Miten voin kertoa heille [kyläläisille] etteivät he ole
tarpeeksi köyhiä kun heillä jo valmiiksi on niin vähän?’”. Vapaaehtoisturistien odotukset
saattavat johtaa siihen, että yhteisöissä esiinnytään mahdollisimman tarvitsevina ja
säälittävinä, jotta saataisiin apua. (Sin 2010, 990.) Tämä ei tietenkään ole hyvä suunta
yhteisön oman toimijuuden ja vahvuuden kannalta. On myös huomattu, että
lyhytaikainen kriisiapu on suositumpaa avunantajilla kuin pitkäaikainen ja kestävä työ
ongelmien parantamiseksi (Linderberg & Bryant 2001, Sinin 2010 mukaan). Tämän näki
myös Sin tutkimuspaikallaan, kun vuonna 2005 Kambodzhassa peruutettiin monia
projekteja, sillä vapaaehtoisturistit suuntasivat Acehin alueelle Indonesiaan ja Sri
Lankaan tsunamin jälkimaininkeihin auttamaan (Sin 2010, 990).
Yksi

keskustelu

liittää

vapaaehtoistyötä

ja

kehitysyhteistyötä

yhteen.

Maailmanlaajuisesti puhutaan kehitysyhteistyön hyödyttömyydestä, ja vapaaehtoistyö
kehitysmaissa nähdään samana yhdensuuntaisena apuna, jota pahimmillaan jotkut
tutkijat ajattelevat jopa kolonialismin jatkeena (Palacios 2010, 862). Suomessakin
kehitysapua ja sen hyödyllisyyttä on kritisoitu. Paljon keskustelua herätti eläkkeellä
olevan suurlähettilään Matti Kääriäisen teos Kehitysavun kirous (2013), jossa kritisoitiin
Suomen tekemää kehitysyhteistyötä kovin sanoin. Kääriäinen näki, että kehitysapua on
annettu vuosikymmenien ajan, mutta mikään ei ole muuttunut. Apu on usein ollut
tuloksetonta, mutta hänen mielestään epäonnistumisia ja väärinkäytöksiä ei ole otettu
tarpeeksi vakavasti. Monet kehitysyhteistyön toimijat vastasivat kritiikkiin esittäen
todisteita siitä, että muutostakin on saatu aikaan, mutta se ei tapahdu hetkessä
(Lappalainen, 2015). Hieman tämän keskustelun jälkeen Suomen hallitus myös leikkasi
järjestöjen kautta annettavaa kehitysapua 43 prosentilla. Moni järjestö joutui ajamaan
hankkeita vauhdilla alas, pettämään lupauksiaan ja jättämään luvattuja projekteja
toteuttamatta (Laine 2016).
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Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä tuntuu elävän kaksi eri diskurssia. Ensimmäinen on
se diskurssi mitä käyttävät toimistot, jotka ”myyvät” vapaaehtoistyötä; sekä kaupalliset
toimijat että myös voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Toinen diskurssi puolestaan on
tutkijoiden luoma, yhä useammin kriittinen tapa puhua vapaaehtoistyöstä. Esimerkiksi
Kilroy Travels käyttää usein markkinoinnissaan vapaaehtoistyömahdollisuuksia
mainostaen niitä esimerkiksi kuvauksella ”Ikinä harkinnut erilaista lomaa?” ja
aihetunnisteilla (hashtageilla) #koekulttuuri, #koeuutta, #traveltheworld, #staycurious,
#explorelife

(kilroyfinland

Instagramissa,

kuva

julkaistu

9.2.2017),

jolloin

vapaaehtoistyöt nähdään lomana, jossa on myös uusia ja ainutkertaisia kokemuksia
mukana. Vapaaehtoistyön markkinointi voidaan nähdä jopa viherpesuna, jossa
käytetään lauseita, kuten ”tee työtä jolla on tarkoitus”. Tätä tehdään samaan tapaan
kuin korostetaan matkakohteiden kestävyyttä ja vastuullisuutta joskus jopa
valheellisesti, koska tällä yritetään tavoittaa itsensä vastuulliseksi mieltävä nykyaikainen
kuluttaja. (Font & Smith 2014, 946.) Tämä markkinointi erityisesti kaupallisilta toimijoilta
ei kuitenkaan korreloi sen kanssa, minkälaisen kuvan nykytutkimus ja edellä
mainitsemani käynnissä olevat keskustelut vapaaehtoistyöstä antavat.
Kansainvälistä vapaaehtoistyötä moititaan usein myös siitä, että se suuntautuu vain
pohjoisesta etelään, kuten myös perinteisesti kehitysapu. Tässä jätetään huomioimatta
se, että on olemassa vapaaehtoistyötä, joka suuntautuu myös etelästä pohjoiseen,
kuten ICYEn tapauksessa. Salmi (2016, 36) huomioi tutkimuksessaan, jossa kontekstina
oli Ecuador, että vaihto on kaksisuuntaista, sillä ecuadorilaisia lähtee länsimaihin töihin
ihan yhtä lailla kuin länsimaista tullaan Ecuadoriin. Samalla lailla bolivialaisia menee
vapaaehtoistyöhön samoihin maihin, mistä tullaan Boliviaan töihin. ICYE pyrkii siihen,
että vaihto olisi myös tasapuolista: jos Suomeen lähtee kaksi bolivialaista töihin
vuodeksi, samaksi ajaksi pyritään lähettämään vastavuoroisesti kaksi suomalaista
Boliviaan töihin (N. Ballesteros, henkilökohtainen kommunikointi, La Paz, 25.10.2016).
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3

Teoriaa ja metodologiaa
Tutkimus on laadullinen, ja metodina toimivat puolistrukturoidut haastattelut, joita on
yhteensä 14. Kenttätyötä tein yhteensä seitsemän viikkoa Boliviassa, La Pazin
kaupungissa ja sen lähialueilla sijaitsevissa lastenkodeissa. Haastattelut on analysoitu
sisällönanalyysia käyttäen. Keskeistä tässä tutkimuksessa on ilmiön paikallinen
selittäminen.

Tämä

on

ehkä

tärkein

yhteys

laadullisen

tutkimuksen

ja

kulttuurintutkimuksen välillä: molemmissa selittäminen perustuu ymmärtävään
selittämiseen, eikä mallien oleteta esittävän universaaleja lainalaisuuksia (Alasuutari
2011, 55). Laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Havaintoja
yhdistetään yhteisiä piirteitä etsimällä, mutta sieltä ei ole tarkoitus etsiä
keskivertoyksilöitä, tyyppitapauksia tai tilastollisia todennäköisyyksiä (Alasuutari 2011,
43). Aineisto ei usein ole niin suuri, että voisi ajatella asian edustavan jonkinlaista
”yleistä mielipidettä”, mutta yleisyyden hakeminen ei olekaan tarkoituksenmukaista
vaan ennemminkin syvällisempi ymmärrys ilmiöstä paikallisesti. Näin tämä ilmiö voi
toimia esimerkkinä siitä, kuinka tapauksessa ei ehkä toimikaan joku aikaisemmin luotu
”yleismaailmallinen” näkemys.
Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä kerätä aineistoa, joka tekee mahdolliseksi
monenlaiset tarkastelut. Tarkoituksena on lisäksi usein käännellä ja katsella ilmiötä
monelta kantilta, jolloin on hankalaa valita jo etukäteen teoria ja metodit (Alasuutari
2011, 84). Tähän valitsemaani lähestymistapaan sopii hyvin Glaserin ja Straussin (1967)
luoma käsite grounded theory. Käsite tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että teoria
löydetään aineiston ja aineiston analyysin kautta. Aikaisemmin oli keskitytty lähinnä
siihen, miten teorioita voidaan todentaa ja teorioiden luominen oli jätetty toissijaiseksi.
Heidän mukaansa grounded theoryn avulla voidaan käyttää teoriaa, joka sopii parhaiten
tutkimuksen tarkoitukseen. Teorian tulee sopia luonnollisesti aiheeseen, olla sen
kannalta relevanttia ja pystyä selittämään kyseessä oleva aihe. Kategoriat löytyvät
aineistoa tutkimalla. (Glaser & Strauss 1967, 1-3.) Tutkimuksessani on kyse tästä
lähestymistavasta. Aineistona toimiva haastattelurunko luotiin teemojen perusteella, ja
teemat puolestaan perustuivat aiheisiin, jotka Maailmanvaihto ry näki oleellisina työnsä
kannalta ja sellaisina, joista ei ollut keskusteltu paikallisten projektien kanssa. Teemat
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eivät olleet kuitenkaan missään tyhjiössä, jolloin ne eivät olisi liittyneet mihinkään
aikaisemmin tutkittuun tai todettuun. Tiukasti määriteltynä nimittäin aineistolähtöinen
analyysi tarkoittaa sitä, että ”aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla
tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai
lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä” (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 95). Tämä on hyvin hankalaa ja, kuten mainittu, omissa lähtökohdissani
vaikutti kuitenkin jollain tasolla se, mitä vapaaehtoistyöstä jo tiedetään ja mitä lisää siitä
haluttiin saada selville, joten näin kyseessä on teoriaohjaava analyysi. Tässä
analyysityypissä analyysiyksiköt tulevat myös aineistosta, mutta analyysissa myös näkyy
aikaisemman tiedon vaikutus, ja tämä tieto ohjaa ja auttaa analyysissa (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 96).
3.1

Teoreettinen viitekehys

Teoreettisella

viitekehyksellä

voidaan

tarkoittaa

yksinkertaisesti

sitä,

kuinka

tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan tietystä, määritellystä näkökulmasta. Tätä
näkökulmaa nimitetään teoreettiseksi viitekehykseksi. (Alasuutari 2011, 79.) Tärkeimpiä
näkökulmiani ovat Pierre Bourdieun tunnetuksi tekemät erilaiset pääomat ja toiminnan
kenttä sekä kulttuurienvälisen oppimisen käsite. Esittelen näkökulmia seuraavissa
alaluvuissa tarkemmin.
Pierre Bourdieun tunnetuksi tuomat erilaiset pääomat toimivat tutkimukseni
kontekstissa hyvin. Paikallinen järjestö ja lapset saavat taloudellista pääomaa siitä, että
vapaaehtoiset saattavat kokemuksensa jälkeen kerätä kotimaassaan järjestölle rahaa, ja
he myös usein lähtiessään ostavat lapsille lahjoja. Sosiaalista pääomaa oppimisen ja
statuksen kautta saavat niin vapaaehtoinen, työntekijä kuin lapsikin. Työpaikka toimii
toiminnan kenttänä, jossa mukana ovat aktiivisesti vapaaehtoiset, paikalliset työntekijät
sekä lapset. Maailmanvaihto ry ja monet muutkin järjestöt, jotka lähettävät
vapaaehtoisia

maailmalle

haluavat

nähdä

toimintansa

yhtenä

tärkeimpänä

”saavutuksena” kulttuurienvälisen oppimisen. Otan tämän käsitteen myös mukaan ja
tarkastelen kansainvälisen vapaaehtoistyön kokemusta oppimisen ja kulttuurisen
ymmärryksen kannalta.
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3.1.1 Pääomat ja toiminnan kentät
Pierre Bourdieun määritelmän mukaan pääoma jakautuu ensin kahteen pääluokkaan,
symboliseen ja taloudelliseen. Se voi esiintyä kolmessa eri muodossa: se voi olla joko
taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista ja se voi muuttua muodosta toiseen.
Taloudellinen pääoma on muunnettavissa rahaksi ja omistusoikeuksiksi. Kulttuurinen
pääoma voidaan tietyissä tilanteissa muuntaa taloudelliseksi pääomaksi, erityisesti sen
institutionaalisissa muodoissa, joita ovat esimerkiksi yliopistotutkinnot. Tietyn
oppiarvon saavuttaneen henkilön työ on tietyn arvoista taloudellisen pääoman
mittarilla. Sosiaalinen pääoma taas koostuu sosiaalisista yhteyksistä, ja se voidaan myös
tietyissä tilanteissa muuttaa taloudelliseksi pääomaksi, joka näyttäytyy esimerkiksi
titteleinä tai säätynä. (Bourdieu 1986, 243, ks. myös Salmi 2016.)
Kulttuurinen pääoma on olemassa kolmessa eri muodossa. Ensimmäinen muoto on
ruumiillistunut. Kulttuurisen pääoman kasvattaminen vaatii työtä ja aikaa, johon
jokaisen kulttuurista pääomaansa kasvattavan on investoitava, eikä työtä ja itsensä
parantamista (self-improvement) voi delegoida kenellekään toiselle. Tätä ei voi
myöskään siirtää lahjana tai perintönä nopeasti toiselle (toisin kuin voi tehdä rahan,
omistusoikeuksien tai jopa aatelisarvojen kanssa) eikä ostaa tai vaihtaa. Toisessa
muodossa pääoma esiintyy objektivoituneena eli kulttuuristen tuotteiden muodossa
(esim. kirjat, sanakirjat, instrumentit). Tätä pääoman muotoa voi ostaa tai siirtää
toiselle. Kolmantena muotona se esiintyy institutionaalisena eli esimerkiksi oppiarvoina
ja tutkintoina. (Bourdieu 1986, 243–247.)
Sosiaalinen pääoma liittyy ryhmään kuulumiseen ja tämän ryhmän kautta sen jäsenet
saavat kollektiivista pääomaa. Ryhmään kuuluvien ihmisten väliset suhteet
muodostuvat materiaalisista ja symbolisista vaihtokaupoista. Tietyn ihmisen sosiaalisen
pääoman määrä liittyy hänen verkostonsa suuruuteen ja siihen määrään pääomaa
(taloudellista ja symbolista) mitä hänellä itsellään ja hänen verkostollaan on.
”Sosiaalinen pääoma on niiden aktuaalisten ja potentiaalisten resurssien summa, joka
yksilöllä (tai ryhmällä) on sen perusteella että hänellä (sillä) on luja verkosto enemmän
tai vähemmän institutionalisoituneita keskinäisiä tuttavuus- ja arvostussuhteita”
(Bourdieu 1995, 149).

Ryhmään kuulumisesta

saatavat hyödyt kasvattavat
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solidaarisuutta, ja solidaarisuus tekee ryhmien olemassaolon mahdolliseksi. Hyödyt
voivat olla niin materiaalisia kuin symbolisia.
Jokaisella ryhmällä on jonkinlainen tapa delegoida sosiaalista pääomaa ryhmän sisällä,
usein niin, että joku ryhmän jäsen edustaa ryhmää ja puhuu sen puolesta. Ryhmän
tehtävä on myös puolustaa mahdollisesti heikompia jäseniä ryhmässä. (Bourdieu 1986,
248–251.) Kuten aiemmin mainittiin, sosiaalista pääomaa on mahdollista muuttaa
taloudelliseksi, mutta vaihto onnistuu myös toisinpäin. Se vaatii työtä, ajan käyttöä ja
välittämistä. Näin esimerkiksi lahjasta tulee henkilökohtaisempi, eikä kyse ole enää vain
taloudellisesta vaihdosta (Bourdieu 1986, 253). Tämä vaihto näkyy vapaaehtoistyössä:
vapaaehtoinen vaihtaa taloudellista pääomaansa sosiaaliseen, sillä hän ei anna lahjaa
vain hyväntekeväisyytenä eli taloudellisena, vaan hän menee paikan päälle tekemään
työtä ja näin kerää itselleen sosiaalista pääomaa työllään.
Bourdieun käsite kentistä on määriteltävissä suhteiden verkostoksi, ja nämä suhteet
ovat objektiivisia, ne ovat olemassa yksilön tietoisuudesta ja tahdosta riippumatta.
Yhteiskunnat koostuvat lukuisista kentistä, joissa jokaisessa on niille ominainen logiikka.
Esimerkiksi taiteen, uskonnon tai talouden kentät noudattavat kaikki omaa
erityislogiikkaansa, ja näissä kaikissa eri pääoman lajien arvojärjestys vaihtelee kenttien
mukaan. (Bourdieu 1995, 123–126.) Kentän rajat on vaikea määritellä, sillä rajat ovat
jatkuvan kilpailun kohteena, ja kentän sisällä olevat toimijat haluavat erottautua
lähimmistä kilpailijoistaan. Näin ollen kentillä on usein pätevyyskriteerit ja sanattomat
ehdot sinne pääsyyn, ja kentän aktiiviset voimat määrittelevät kentän spesifin pääoman
ja sen, kuinka pääomien lajien arvostus järjestyy. (Bourdieu 1995, 128–129; Bourdieu
1998, 133.)
Vapaaehtoistyö tutkimassani järjestössä voidaan nähdä toiminnan kenttänä. Jokaisella
tässä kentässä mukana olevalla on illusio kyseiseen kenttään. Illusio on peliin, eli myös
pelin kentälle astumista ja siihen mukaan tempautumista ja uskomista siihen, että peli
maksaa vaivan ja on osallistumisen arvoista (Bourdieu 1998, 131). Jos haluaa sisäistää
pelin rakenteet, täytyy olla kenttään sopiva habitus, jolloin kenttä vaikuttaa
päivänselvältä, eikä edes herää kysymys siitä, onko peli vaivan arvoista. Sisääntulijoilta
varmistetaan illusio-suhde kenttään ennen kuin sinne päästetään, joten siihen on
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uskottava, eikä kenttiin tai siellä käytävään peliin voi suhtautua välinpitämättömästi.
Kentällä olevilla on sanaton sopimus siitä, että siellä pelattavista asioista kannattaa
taistella. (Bourdieu 1998, 131–132.) Tähän kenttään sopiakseen täytyy siis olla
vapaaehtoisen tai työntekijän habitus, jolla on sydäntä ja halua tehdä töitä lasten
puolesta. Kenttä on usein myös oma maailmansa, joka on autonominen ja jolla on omat
lait. Niissä toimivat periaatteet ja kriteerit eivät välttämättä toimi toisissa maailmoissa
(Bourdieu 1998, 139). Tätä omaa maailmaa voi täysin ymmärtää vain, jos on ollut osana
sitä intensiivisesti.
3.1.2 Kulttuurienvälinen oppiminen
Kulttuurienvälisessä oppimisessa oleellista ovat positiivinen asenne ja uteliaisuus
kulttuurieroja kohtaan, ja valmius kokea ja oppia näitä eroja ja heijastaa niitä omaan
kulttuuriin. Näillä lähtökohdilla ihminen on vastaanottavainen parantamaan omia
kulttuurienvälisiä kompetenssejaan sekä ymmärtäväisyyttä. Samalla nämä edellä
mainitut ja myös muutamat muut (tieto, tietoisuus, asenteet, arvot, kyvyt ja
käyttäytyminen) eivät ole vain lähtökohtia vaan myös kompetensseja. Ne ovat siis
samalla edellytyksiä kulttuurienväliselle oppimiselle mutta myös sen tuloksia. (Pelkonen
2005, 84, 73.) Kulttuurienvälisen ymmärryksen kompetensseja ja niiden oppimista on
usein käytetty yritysmaailman kontekstissa; onhan selvää, että ihminen, joka tietää
kohdemaan kulttuurista selviää helpommin ilman suuria väärinymmärryksiä, ja
kommunikointi sekä kanssakäyminen ovat mukavampia. Tällaiseen kanssakäymiseen on
luotu useita opaskirjoja, joissa kerrotaan hyvinkin yleistäen, minkälaista kohdemaan
kulttuuri on, ja mitä siellä saa ja ei saa tehdä. Joskus yleistämisen ja stereotypioiden
välinen raja on näissä tilanteissa hämärä, ja tämän tyylinen oppiminen voi jäädä hyvinkin
triviaaliksi tiedoksi, jos kulttuurinen tilanne vaihtuukin. (Pelkonen 2005, 70.) Siitä syystä
edellä mainittu ”opaskirjaoppiminen” on vain pieni osa oppimista. On helppo oppia
paikallisista ruoista, pukeutumisesta ja tavoista, mutta syvemmälle päästäkseen on
tärkeä ymmärtää myös pinnan alla olevaa: ymmärtää arvoja, normeja, uskoja ja
asenteita (Pelkonen 2005, 71). Tähän syvempään ja myös molemminpuoliseen
oppimiseen

tähdätään

tutkimukseni

kohteena

olevassa

kansainvälisessä
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vapaaehtoistyössä ICYE:n ihanteiden mukaan. Oppiminen on hienovaraisempaa, ja
siihen on vaikeampaa tehdä pätevää opaskirjaa.
Kulttuurienväliset kompetenssit, joita saavutetaan oppimalla toisista kulttuureista, ovat
kovin oleellisia tänä päivänä. Ihmiset eivät ole vain yhdessä ympäristössä, vaan
liikkuminen ympäristöstä toiseen (erityisesti länsimaalaisille) on hyvin mahdollista ja
normaalia. Monilla nykypäivän ihmisillä on monikulttuurinen tausta, heillä on kontakteja
muihinkin maihin kuin vain omaansa, he matkustavat ja viimeistään media tuo
maailman koteihin, vaikka ei matkustaisikaan. (Jokikokko 2005, 90.) Tarvitaan myös
kulttuurista itseymmärrystä, joka toimii usein avainkohtana myös suhtautumiseen
muihin kulttuureihin (Pelkonen 2005, 74). Kun ymmärtää omia lähtökohtiaan,
kulttuuriaan ja esimerkiksi mahdollisia ennakkoluuloja, joita omat lähtökohdat
aiheuttavat, on huomattavasti helpompaa lähestyä muita kulttuureja.
Ehkä kuuluisin malli kulttuurisen sopeutumisen kehittymisestä on Milton Bennettin alun
perin vuonna 1986 luoma malli, joka tottelee nimeä ”Developmental Model of
Intercultural Sensitivity” (DMIS-malli). Siinä liikutaan etnokeskeisistä (ethnocentric)
vaiheista etnorelativiisiin (ethnorelative) vaiheisiin. Etnokeskeinen tarkoittaa, että
ihminen käyttää oman kulttuurinsa standardeja ja tapoja arvioidakseen kaikkia ihmisiä,
ja tämä tapahtuu usein alitajuisesti. Toisia kulttuureja saatetaan helposti vähätellä tai
torjua. Etnorelatiivinen on tämän vastakohta: ihmisellä on mukava olo monien
standardien ja tapojen keskellä ja hän osaa mukautua erilaisissa tilanteissa. Hän myös
suhtautuu erilaisuuteen arvostavasti. Päästäkseen etnorelatiiviseen vaiheeseen
ihminen käy läpi kuusi vaihetta: kieltämisen, puolustautumisen, minimalisoinnin,
hyväksymisen, sopeutumisen ja integraation (Bennett 1998, 26).
Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä on osittain nähtävissä samankaltaisia piirteitä kuin
kehitysyhteistyössä. Molemmissa on oleellista se, että molemmat oppivat toisiltaan
(kehitysyhteistyön kontekstista esimerkiksi Alasuutari 2005 ja Bennhold-Samaan 2004),
eivätkä

opetus

ja

oppiminen

ole

vain

yhdensuuntaista.

Nimenomaan

molemminpuolisen oppimisen esimerkkeihin ja kokemuksiin halusin päästä tämän
tutkimuksen haastatteluilla.
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Myös

Salo-Leen

(2009)

tekstissä

käsitellään

kulttuurienvälistä

oppimista.

Maailmanvaihto ry käyttää hänen näkökulmaansa omassa kulttuurienvälisen oppimisen
määritelmässään. Oppimiseen tarvitaan kulttuurista lukutaitoa, jossa on myöskin
pohjalla kulttuurinen itseymmärrys. Tähän päälle lähdetään rakentamaan, ja opitaan
uusia näkökulmia ja lähtökohtia toisiin kulttuureihin. Kulttuurista pääomaa saa tässä
tilanteessa sillä, että ymmärretään paikallisten mielenmaisemaa, ei eksotisoida
monikulttuurisuutta ja osataan toimia uudessa ympäristössä herkästi ja tehokkaasti.
Kulttuurinen

lukutaito

kehittyy

vuorovaikutustilanteissa,

nk.

kulttuurisissa

risteyskohdissa, ja kehittyy sitä helpommin, mitä avoimemmin oppija suhtautuu
erilaisuuteen ja haluaa ymmärtää kaikkien ihmisten erilaisia lähtökohtia. (Salo-Lee 2009,
65–68.)
3.2

Puolistrukturoitu teemahaastattelu ja sisällönanalyysi

Hirsjärvi ja Hurme (2008, 34) kertovat, että haastattelu on yksi käytetyimpiä
tiedonkeruumuotoja. Sen suosiota on perusteltu mm. sillä, että se sopii monenlaisiin
tutkimustarkoituksiin ja koska ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa,
voi haastattelua muokata tilanteen mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34).
Haastattelijalla on myös mahdollisuus toistaa kysymys tai oikaista väärinkäsityksiä, mikä
on

etu

lomaketutkimukseen

nähden

(Tuomi

&

Sarajärvi

2009,

73).

Tutkimushaastatteluita on erityyppisiä, ja erot liittyvät lähinnä haastattelukysymysten
”kiinteyteen”, siihen kuinka tarkasti haastattelukysymykset ja niiden esitysjärjestys on
päätetty ennen haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43).
Itse käytin välineenä puolistrukturoitua haastattelua, jossa haastattelu oli jaettu
kolmeen eri teemaan: paikallisten työ suhteessa vapaaehtoisten työn kanssa,
kulttuurienvälinen oppiminen sekä vapaaehtoistyön vaikutus lapsiin. Eri tutkijat
määrittelevät puolistrukturoitua haastattelua eri tavoilla, minä seurasin tässä Eskolan ja
Suorannan ajatusta siitä, että kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta
vastauksia ei sidota vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat vastaavat kysymyksiin
omin sanoin (Eskola & Suoranta 1998). Perusajatus pysyi kaikkien haastatteluiden aikana
samana, mutta kysymykset elivät hieman haastatteluiden aikana. Kysyin kaikilta samat
peruskysymykset, mutta esitin hieman vaihtelevia lisäkysymyksiä ja vaihtelevan määrän.
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Joiltain haastateltavilta piti kysellä huomattavasti enemmän lisäkysymyksiä, jotta pääsin
aiheeseen enemmän käsiksi ja toiset jakoivat suoraan enemmän.
Haastattelutapani voidaan nähdä myös (väljästi) Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 48)
määrittelemänä teemahaastatteluna, sillä kuten mainittu, keskityn haastatteluissani
kolmeen eri teemaan. Tyylipuhtaasta suorituksesta ei voida kuitenkaan puhua, sillä
kirjoittajien mukaan teemahaastattelussa on yksityiskohtaisten kysymysten sijaan
oleellista, että haastattelu etenee keskeisten teemojen varassa, ja usein lähinnä
haastattelun teema-alueet ovat kaikille samat, mutta kysymykset saattavat vaihdella.
Teemahaastattelu on siitä hyvä, ettei se sido haastattelua niin vahvasti tiettyyn
näkökulmaan eikä ota selkeästi kantaa esimerkiksi siihen, miten ”syvälle” haastattelussa
mennään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) Tuomi ja Sarajärvi (2009, 75) kuitenkin
linkittävät teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun synonyymeiksi
toisilleen ja sanovat, että ”teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen
valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa” (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 75). Käytännössä siis tutkijoiden näkökulma asiaan on sama, mutta
ensiksi mainittujen määritelmä tarkempi.
Esihaastattelu(ja) on tärkeä tehdä ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja, sillä siinä
pystyy testaamaan haastattelurunkoa ymmärrettävyyden, kysymysten järjestyksen ja
ajankäytön kannalta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 72). Itse valmistauduin haastatteluihin
monin muinkin tavoin: jo alusta asti sain haastattelurunkoon kommentteja
Maailmanvaihdolta, ja haastattelukysymysten espanjaksi kääntämiseen sain apua
espanjaa äidinkielenään puhuvalta ystävältäni, joka on myös kirjallisuuden
maisteriopiskelija. Tein yhdessä myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten eteen
työtä tekevässä järjestössä esihaastattelun, ja sain sieltä hyviä huomioita haastattelun
ymmärrettävyyteen ja ajankäyttöön. En valitettavasti saanut enempää ”virallisia”
esihaastatteluja tehtyä ajanpuutteen ja vähäisten vaihtoehtojen vuoksi, mutta tein
toisen harjoitushaastattelun henkilölle, joka oli itse ollut tutkimani järjestön kaltaisessa
paikassa töissä, ja sain häneltä hyviä muokkausehdotuksia kysymyksenasetteluun.
Analysoin haastattelut käyttäen sisällönanalyysia. Se on perusanalyysimenetelmä, jota
voidaan käyttää laajasti laadullisessa tutkimuksessa metodina sekä myös väljänä
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teoreettisena viitekehyksenä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Työssäni se toimii työkaluna,
joka johdatti analysointia. Seurasin Tuomen ja Sarajärven ohjeita ja päätin ensin, mihin
tässä tutkimuksessa keskitytään, minkä jälkeen kävin aineiston läpi ja merkitsin ne asiat,
jotka

sisältyvät tähän tutkimukseen. Tämän

jälkeen teemoittelin

aineiston

alleviivaamalla aineistosta eri väreillä, mikä kohta kuuluu mihinkin teemaan (teemat
olivat muodostuneet jo haastattelutilanteessa ja tutkimuskysymysten hahmottelussa).
Sitten laitoin aineistokatkelmat uuteen tiedostoon teemoittain, jotta voisin käyttää niitä
luonnollisesti osana tuloksien esittelyä ja analyysia. Jokaisen otsikon alla on kaikki, mitä
teemasta on haastatteluissa sanottu, ja siitä on helppo hahmottaa samankaltaisuudet ja
erilaisuudet. Sisällönanalyysi perustuu siihen, että tulkitsemalla ja päättelemällä
siirrytään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä ilmiöstä (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 112). Näin edetään myös tässä tutkimuksessa.
3.3

Refleksiivisyyttä tutkimuksen teossa

Haastattelu saattaa muistuttaa spontaania keskustelua, mutta ei kuitenkaan ole
koskaan täysin sitä institutionaalisuutensa vuoksi. Haastattelussa on selkeät tavoitteet
ja erilaiset roolit haastattelijalla sekä haastateltavalla. Haastattelija ohjaa tilannetta
kysymyksillään ja keskittää sitä tiettyihin teemoihin, ja haastateltava toimii tiedon
antajana. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23.) Haastattelu aloitetaan ja lopetetaan tietyillä
toimilla, ja alussa haastattelija selittää haastateltavalle, mistä tutkimuksessa on kyse ja
miten haastattelu etenee. Usein alussa myös vaihdetaan muutama sana jostain
neutraalista aiheesta, jolloin saadaan jäätä hieman rikottua ja haastateltavalle mukava
olo. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 24.) Olin kuullut useammalta ihmiseltä, että
vastavuoroisuus on Boliviassa tärkeää, ja jonkinlaisen pienen lahjan antaminen
haastattelun alussa voisi helpottaa tilannetta. Toin Suomesta mukanani suomalaista
suklaata sekä heijastimet jokaiselle pienenä tuliaisena ja tämä toimi hyvin, sain
mielestäni tehtyä tilanteesta vähemmän virallisen kun annoin alussa nämä pienet
tuliaiset ja selitin heijastimen merkitystä ja käyttöä. Niin oli helpompi lähteä
institutionaalisempaan osioon, itse haastatteluun.
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Keskeinen käsitteeni/aiheeni on erilaiset kokemukset vapaaehtoistyöstä. Paremmin
sanottu olisi ehkä, että kyse on siitä, miten haastateltavat kertoivat minulle
kokemuksistaan, heidän versionsa kokemuksista. On mahdotonta tietää, kertoivatko
haastateltavat kaiken, mitä heillä oli mielensä päällä täysin sensuroimatta. Huomasin
jossain kohtaa (ja erityisesti litteroidessani), ettei roolini tutkijana ollut ehkä täysin
selkeä. Minun olisi pitänyt kertoa tarkemmin, etten ole varsinaisesti ICYE:n edustajana
paikalla, ja haluan vain kuulla rehellisiä kokemuksia, myös negatiivisista puolista.
Haastateltavat tuntuivat kuitenkin näkevän minut järjestön edustajana. Kenties he
ajattelivat minun voivan vaikuttaa jollain tasolla siihen, paljonko vapaaehtoisia heille
tulee töihin, ja minulla olevan valtaa vähentää tätä määrää, jos he kertovat liikaa
negatiivisista kokemuksista. Lopetin haastattelut sanomalla, ettei minulla ole enää
kysymyksiä, mutta haluaisiko haastateltava kenties lisätä vielä jotain, ja monet lisäsivät
olevansa hyvin kiitollisia vapaaehtoisista ja hyvin mielellään vastaanottavat heitä. Yksi
sanoi ihan suoraankin, että kun edustat ilmeisesti ICYEtä (T9)2, enkä minä tajunnut edes
vastata siihen kunnolla. Tämä epäselvä rooli ja sen mahdollinen vaikutus vastauksiin on
hyvä huomioida, mutta ei tietenkään myös automaattisesti sanoa, että näin oli ja
haastateltavilla olisi varmasti ollut enemmän negatiivista sanottavaa. On myös aivan
hyvin mahdollisia, että he olivat täysin rehellisiä eikä negatiivista sanottavaa vaan
tosiasiassa ollut enempää.
Haastatteluissa tein muutamia virheitä, jotka ymmärsin usein vasta litteroidessani
haastatteluaineistoa. Muutamassa kohdassa oli kyse siitä, että en kysynyt
jatkokysymystä, vaikka siihen olisi ollut ilmiselvä paikka. Esimerkiksi yhdessä
haastattelussa kysyessäni, mikä mahdollisesti vaikeuttaa työtä vapaaehtoisten kanssa,
sanoi haastateltava ”joskus vapaaehtoiset puhuvat asioista, joista ei kuuluisi puhua

2

Olin kysynyt että onko hänellä vielä jotain lisättävää ja vastaus kuului suurin piirtein näin: ”Te taidatte
olla tästä järjestöstä josta he [vapaaehtoiset] tulevat, ei minulla muuta kuin kiittää koko talon puolesta
kaikkia vapaaehtoisia jotka tänne tulevat ja kiitos teille myös kun lähetätte heitä. Meillä tulee aina
olemaan avoimet ovet täällä ja aina otamme heidät vastaan parhaalla mahdollisella tavalla ja yritämme
auttaa kulttuurikontrastien kanssa. Vapaaehtoistyöstä on meille aina apua.”
Alkuperäinen lainaus: “Simplemente no sé, usted debe de ser de su organización de los chicos de que
vienen, solo agradecer a todos los chicos de parte de la casa y que de ustedes también por mandarlos y
que siempre vamos a tener las puertas abiertas aquí y siempre les vamos a recibir de la mejor forma y
tratamos de ayudar en ese proceso que tienen en el contraste de culturas y que siempre se presentan un
apoyo para nosotros.” (T9)
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lasten kuullen” (T3)3. Tässä olisi ilmiselvä paikka kysellä esimerkkejä tästä kokemuksesta
ja siitä, mitkä ovat asioita, joista vapaaehtoiset puhuvat, vaikkei heidän pitäisi. Myös
Alasuutari (2011) kertoo tapauksesta, jossa tutkimusavustaja oli litteroinut Alasuutarin
tekemän haastattelun ja kommentoinut, että haastattelija oli jättänyt ilmiselvän
lisäkysymyksen paikan käyttämättä. Koska kyseessä on inhimillinen tilanne, on aina
mahdollista, että virheitä tapahtuu ja asioita saattaa jäädä epäselviksi. Tämän takia
interaktiotilanne otetaan siis huomioon mahdollisena virhelähteenä (Alasuutari 2011,
142). Muu mahdollinen (erityisesti) aloittelijan virhe on esimerkiksi kykenemättömyys
joustaa tarpeeksi jännityksen takia. Tällöin saattaa helposti keskittyä liikaa lukemaan
kysymyksiä paperista eikä kuuntelemaan kunnolla vastauksia ja tämä johtaa helposti
siihen, että jättää lisäkysymyksen paikan huomaamatta. Kokematon haastattelija
saattaa myös puhua liikaa, koska ei siedä hiljaisuutta, eikä näin anna välttämättä
tarpeeksi aikaa vastauksiin. Hän saattaa myös välillä esittää kysymyksiä sillä tyylillä, että
tietäisi jo vastauksen ja näin johdatella haastateltavien vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme
2008, 124–125.) Näitä kaikkia tapahtui pienissä määrin haastatteluissani, mutta
kuitenkin niin yksittäisinä asioina, etten usko niillä olevan vaikutusta lopputulokseen.
Tärkeä huomioitava asia haastatteluissa on myös se, että toteutin ne muulla kuin
äidinkielelläni. Olen opiskellut espanjaa vuosia ja asunut espanjankielisissä maissa,
mutta kenttätyöjakso oli ensimmäinen kertani Boliviassa. Kaikki haastateltavat puhuivat
kuitenkin hyvin yleistajuista kieltä, eikä minulla ollut ongelmia ymmärtää
haastateltaviani eikä heillä minua. Jos oli joitakin sanoja, joita en ymmärtänyt, saatoin
kysyä heti haastattelutilanteessa, mitä haastateltava tarkoittaa sanalla. Tällaisissa
tilanteissa on hyötyä siitä, että tutkija on itse toteuttanut aineiston keruun juuri tämän
lisäkyselymahdollisuuden valossa (Pietilä 2010, 415).

3

“... a veces hablan cosas que no se deberían hablar enfrente de los niños.” (T3)
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4

Tutkimuksen bolivialaiset kohteet
Käsittelen tässä luvussa tutkimuksessa mukana olleita bolivialaisia toimijoita. Näitä ovat
ICYEn Bolivian toimisto, joka auttoi käytännön asioissa ja joka toimii lähettävänä ja
vastaanottavana järjestönä vapaaehtoisille sekä Fundación Alalay, jossa tutkimus
tehtiin.
4.1

ICYE Bolivia

ICYEn Bolivian toimisto perustettiin alun perin metodistikirkon alaisuuteen vuonna
1964. Aluksi yhteistyötä tehtiin vain Yhdysvaltojen kanssa, mutta jo 1960-luvun lopulla
toimintaa laajennettiin myös Euroopan maiden kanssa tehtäväksi. Alun perin
kansallinen toimisto toimi Cochabambasta käsin, mutta vuodesta 1975 lähtien
päätoimisto on sijainnut La Pazissa. 1970-luvun lopulla poliittisen epävarmuuden vuoksi
suurin osa vapaaehtoisista lähti takaisin kotimaahansa. Paikalle jäi vain kaksi
vapaaehtoista, jotka myöhemmin elvyttivät järjestön toimintaa ja vuonna 1983
järjestöstä tuli itsenäinen (ICYE Bolivia 2017). Järjestöllä on tänä päivänä toimistot
neljässä Bolivian kaupungissa: La Pazissa, Cochabambassa, Santa Cruzissa ja Sucressa.
Nykyään ICYE Bolivia lähettää vuosittain noin 12–15 bolivialaista vuoden
vapaaehtoisohjelmiin maailmalle, lähinnä Eurooppaan ja vastaanottaa noin 24
vapaaehtoista Boliviaan (N. Ballesteros, henkilökohtainen kommunikointi, La Paz,
25.10.2016). 2000-luvun alkuun asti lähtijämäärät olivat huomattavasti korkeampia (n.
30–35 vuodessa Boliviasta maailmalle), mutta nykyään kilpailua ja erilaisia
mahdollisuuksia lähteä maailmalle on paljon enemmän. Vapaaehtoistyö ei tunnu olevan
bolivialaisten nuorten keskuudessa enää yhtä suosittua kuin esimerkiksi erilaiset kielten
opiskeluohjelmat. ICYE Bolivian johtajan Norma Ballesterosin mielestä tämä johtuu
osittain siitä, että ennen oltiin enemmän ”vapaaehtoismielisiä”, esimerkiksi 1990-luvulla
myös ICYE Bolivian toimistolla oli mukana toiminnassa paljon vapaaehtoisia, mutta nyt
kaikki työntekijät ovat palkattuja, sillä paikallisia vapaaehtoisia ei hänen mukaansa ole
helppo löytää. Hänen näkökulmastaan nykyajan bolivialaisten nuorten odotukset ovat
erilaiset, eivätkä he ole enää valmiita tekemään vapaaehtoistyötä samalla lailla kuin
ennen. Samaan aikaan on avattu paljon toimistoja, joilla on sopimuksia esimerkiksi
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kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen kanssa, ja he järjestävät ohjelmia, joilla
bolivialaiset

pääsevät

opiskelemaan

englantia

näihin

yliopistoihin,

ja

tästä

vaihtomuodosta on tullut koko ajan suositumpaa. (N. Ballesteros, henkilökohtainen
kommunikointi, La Paz, 25.10.2016.)
4.2

Fundación Alalay

Kuten on aiemmin mainittu, tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan bolivialaisessa
järjestössä, joka tekee työtä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten eteen.
Säätiö on perustettu vuonna 1990. Perustajan lähtökohtana oli saada lapsia pois kadulta
ja antaa heille mahdollisuuksia samalla parantaen lasten oikeuksia ja heidän
palautumistaan normaaliin elämään. Järjestö tekee työtä kristillisistä lähtökohdista
käsin, ja uskonnolliset arvot ovat työssä tärkeät. (Fundación Alalay 2017a.) Arvot tulivat
esiin myös yhdessä haastattelussani, jossa puhuttiin uskonnon merkityksestä: ”yksi
tärkeä osa on myös uskonnollisuus. [töissä on ollut] paljon protestantteja, on myös
paljon ateisteja ja meidän pohjamme on kristuskeskeinen, joten kunhan he kunnioittavat
meidän perustaamme, mekin kunnioitamme heidän” (T10)4.
Säätiöllä on kaksi eri ohjelmaa: ehkäiseminen ja suojelu (programas de prevención y
protección). Ehkäisevässä ohjelmassa tarjotaan erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja
lapsille sekä esimerkiksi tukiopetusta, koulutusta opettajille ja erilaisia työpajoja
perheille sekä tapahtumia yhteisöille (Fundación Alalay 2017b). Toinen ohjelma on
suojeluohjelma, johon kuuluvat säätiön ylläpitämät talot, joissa tämän tutkimuksen
haastattelut toteutettiin. Suojeluohjelma jakautuu neljään eri etappiin:
1. etapissa jalkaudutaan kaduille ja tavataan lapsia siellä muutaman kerran viikossa ja
keskustellaan heidän kanssaan mahdollisuudesta toisenlaiseen elämään ja kuunnellaan
huolia, lisäksi annetaan lainopillista apua ja terveydenhoitoa.
2. etapissa (riskiasemassa olevat, joko kaduilla asuvat tai lapset, jotka kärsivät
perheensisäisestä väkivallasta tai vanhempien alkoholin- tai huumeidenkäytöstä) lapset

4

”Sí, una de las cosas que creo que es bien importante es la parte religiosa también. Hay mucha gente
protestante, hay mucha gente atea y nuestra base es cristocéntrica, entonces mientras ellos respetan
nuestra base nos respetamos también la suya” (T10)
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otetaan asumaan säätiön taloihin, ja heitä autetaan erityisesti terapialla ja erilaisilla
aktiviteeteilla. Tärkein kohderyhmä ovat 7-13 -vuotiaat lapset, ja tämän etapin on
tarkoitus kestää noin vuosi.
3. etapissa keskitytään terapian sijaan jo enemmän koulunkäyntiin ja elämän haltuun
ottamiseen. Toisessa etapissa lapsia on vieroitettu kaduilla opituista tavoista, ja
kolmannessa etapissa on tarkoitus oppia vahvemmaksi ja luottamaan itseensä
enemmän. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden avulla lapsia kannustetaan keskittymään
taiteellisten ja akateemisten taitojen parantamiseen.
4. etapissa on tarkoitus olla saattamassa nuoria (15 ikävuodesta eteenpäin) itsenäiseen
elämään. Tähän vaiheeseen kuuluvat ammattiopinnot, ja etapissa keskitytään erityisesti
siihen, että nuorella olisi tarpeeksi kykyjä ja itsetuntoa selvitäkseen itsenäisesti ja
saavuttaakseen unelmansa. (Fundación Alalay 2017c.)
Säätiöllä on toimintaa yhteensä yhdeksässä talossa neljässä eri kaupungissa Boliviassa.
La Pazin alueella se ylläpitää kolmea eri taloa, joissa lapset asuvat. Näissä taloissa
toteutin tutkimukseni haastattelut. Yksi talo sijaitsee vajaan tunnin matkan päässä La
Pazista, ja siellä asuu noin 60 lasta ja työskentelee kahdeksan kasvattajaa ja kuusi
hallinnon työntekijää, kansainvälisiä vapaaehtoisia on töissä talossa vuosittain 6-10.
Kaksi muuta taloa sijaitsevat La Pazin kaupunkialueella. Toinen näistä taloista on
tarkoitettu pojille ja toinen tytöille. Poikien talossa asui tutkimuksen kenttätyön aikana
23 lasta ja nuorta, ja siellä on kuuden työntekijän lisäksi töissä 2-3 vapaaehtoista
vuosittain. Tyttöjen talossa asui syksyllä 2016 15 tyttöä, ja töissä oli kolmen kokoaikaisen
työntekijän lisäksi osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja lääkäri. Tässä talossa on vuosittain
kaksi kansainvälistä vapaaehtoista. Kansainväliset vapaaehtoiset tulevat töihin ICYEn
lisäksi toisen samankaltaisen järjestön, AFS:n kautta, minkä lisäksi Alalaylla on sopimus
belgialaisen yliopiston kanssa, ja tätä kautta tulee psykologiopiskelijoita tekemään
työharjoittelua. Järjestöön voi hakea sen internet-sivujen kautta myös suoraan
vapaaehtoistöihin ilman välikäsiä.
Fundación Alalay saa lahjoituksia muutamilta ulkomaalaisilta yhteistyökumppaneilta, ja
mukana tukemisessa ovat vahvasti myös muutamat bolivialaiset yhtiöt, kuten
esimerkiksi Banco Santa Cruz ja Samsung Bolivia. Lisäksi lahjoituksia saadaan myös

32

yksityisiltä ihmisiltä ja esimerkiksi järjestämällä erilaisia aktiviteetteja. Lapsilla on myös
kummeja, sekä bolivialaisia että ulkomaalaisia, ja sydänystäviä (”amigos de corazón”)
jotka auttavat pitkäkestoisesti ja tukevat tietyllä summalla joka kuukausi.
Kansainvälisten vapaaehtoisten lisäksi taloissa tekevät työtä myös paikalliset
vapaaehtoiset, erityisesti erilaisten tempauksien muodossa. Joissakin bolivialaisissa
kouluissa opetukseen kuuluu myös sosiaalista työtä, ja tätä kautta lukiolaiset käyvät
järjestämässä taloissa erilaisia aktiviteetteja. Esimerkiksi La Pazista vajaan tunnin
matkan päässä sijaitsevassa kodissa (mikä on samalla Alalayn isoin ”toimipiste”) oli
käynyt paikallinen lähes 200 nuoren ryhmä siivoamassa koko paikan kuntoon. (T.
Quiroga, henkilökohtainen kommunikointi, La Paz, 27.9.2016.)
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5

Tulokset
Tässä luvussa käsittelen aineistoani, eli haastatteluja ja niissä käsiteltyjä teemoja. Luvut
on jaettu alaluvuiksi tutkimuskysymysten mukaisesti, ja jokainen luku vastaa yhteen
tutkimuskysymykseen. Nämä kaikki teemat yhdessä muodostavat vastauksen
tutkimusongelmaan eli siihen, millaisia kokemuksia paikallisilla on kansainvälisestä
vapaaehtoistyöstä. Tutkimusongelmaan ja siihen liittyviin vastauksiin paneudun
tarkemmin luvussa kuusi.
On tärkeä huomioida, että alkuperäiset haastattelut on tehty (yhtä vapaaehtoisen, V3,
haastattelua lukuun ottamatta, joka tehtiin suomeksi) espanjaksi. Paikallisten
työntekijöiden kohdalla haastattelut tehtiin siis heidän äidinkielellään (mistä ei voi
tietenkään olla täysin varma, sillä haastattelussa ei kysytty, onko tutkittavan äidinkieli
muu kuin espanja, mikä monikielisessä Boliviassa on hyvin mahdollista), ja kahden muun
vapaaehtoisen tilanteessa espanja oli heidän työ- ja käyttökielensä Boliviassa mutta ei
äidinkieli. Yhden vapaaehtoisen haastattelussa käytettiin myös joissakin kohdissa
englantia, kun hän tunsi pystyvänsä ilmaisemaan itseään paremmin englanniksi.
Olen analysoinut ja jakanut haastatteluotteet teemoihin espanjaksi ja kääntänyt ne
vasta siinä yhteydessä, kun olen ottanut otteita tähän lopulliseen tutkielmaan. Oleellista
on, että tutkija tarjoaa lukijalleen mahdollisimman paljon tietoa, joka helpottaa otteiden
tulkintaa. Tämän takia alkuperäiset aineisto-otteet ovat alaviitteissä, joista lukija voi
tarkistaa ne halutessaan. Tämä on yleistyvä tapa, joka tietenkin toisaalta palvelee vain
lukijoita, jotka ymmärtävät (tässä tapauksessa) sekä suomea että espanjaa mutta jättää
edelleen muut lukijat tutkijan esittämien tulkintojen varaan. (Pietilä 2010, 421.)
Nikander (2010) korostaa myös alkuperäisaineiston näkyvyyden tärkeyttä. Hän sanoo
sen tukevan analyysin läpinäkyvyyttä ja validiteettia. Samalla näkyvyys asettaa
kirjoittajan vastuuseen omasta käännöksestään ja antaa kieltä osaaville lukijoille
mahdollisuuden tarkistaa käännöksen (Nikander 2010, 436). On hyvä muistaa, että
näiden aineisto-otteiden kääntäminen perustuu aina tutkijan tekemiin tulkintoihin
aineistosta (Nikander 2008; 2010), kuten tietenkin mikä tahansa tutkimus aina, vaikka
kyse olisikin suomenkielisestä aineistosta.
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Litteroin aineistoni heti haastattelujen teon jälkeen. Litteroitua aineistoa tuli yhteensä
110 sivua ja noin 51 500 sanaa. Aineiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole olemassa
tiukkoja ohjeita, sillä tarkkuus riippuu tutkimustehtävästä. Keskusteluanalyysia tekevät
tutkijat tarvitsevat tarkimmat litteroinnit. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 139–140.) Litteroin
sanatarkasti, mitä haastateltavat olivat sanoneet, mutta jätin joitakin täytesanoja pois
jo litterointivaiheessa. En merkinnyt taukoja ylös kuin vain, jos se oli selkeästi
merkittävän pitkä tai haastateltava epäröi paljon ennen vastaustaan. Kuitenkin minulle
oli oleellisinta, mitä haastateltavat sanoivat, ei niinkään se, miten he sen sanoivat. Tämä
sopii myös käyttämääni sisällönanalyysiin, sillä siinä etsitään tekstin merkityksiä, kun
taas diskurssianalyysi sopisi siihen, miten näitä merkityksiä tuotetaan tekstissä (Tuomi
& Sarajärvi 2009, 104).
Teknisesti otteet alkuperäisaineistosta esiintyvät eri tavoilla. Suorat lainaukset
esiintyvät kursivoituina ja lainausmerkeissä. Aina lainauksen jälkeen on merkitty
haastateltava. Haastateltavat on numeroitu ja jaettu (T) työntekijöihin ja (V)
vapaaehtoisiin (haastateltavat ja heidän ikänsä on lueteltu lähdeluettelon alussa). Osan
alkuperäisaineiston otteista olen avannut suomeksi, jotta teksti olisi luettavampaa eikä
keskeytyisi koko ajan suoriin lainauksiin. Myös näistä avatuista kohdista on merkitty,
kuka niin sanoi, ja alaviitteissä on sama ote espanjaksi, silloin suorana lainauksena. Jos
asia, johon viittaan on vain muutaman sanan pituinen tai mainitsen esimerkiksi yhden
adjektiivin, mitä haastateltava on sanonut tai yleisesti ottaen hyvin lyhyen ja selkeän
kommentin, en ole laittanut espanjankielistä otetta alaviitteisiin. Perässä on kuitenkin
aina suluissa merkintä siitä, missä haastattelussa asia tuli esiin. Tämä puhtaasti sen takia,
että haluan saada haastateltavien äänen selkeästi kuuluviin, joten käytän paljon otteita
haastatteluista, mutta säästääkseni tilaa ja alaviitteitä on mielestäni luonnollista jättää
joitakin hyvin lyhyitä kommentteja pois.
5.1

Vapaaehtoistyön hyödyt ja haitat

Paikalliset selkeästi arvostavat vapaaehtoisten tekemää työtä. Työ nähdään
hyödyllisenä, sillä ”vapaaehtoisilta saa apua ja he osoittavat lapsille kiintymystä ja
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hellyyttä” (T2)5. Monet mainitsivat heti alussa, että vapaaehtoiset auttavat työpaikalla
todella paljon (seitsemän mainintaa). Kansainvälisten vapaaehtoisten työ koetaan
arvokkaaksi myös muistakin syistä: ”He pystyvät näyttämään oman visionsa asioista. Se,
että he tulevat eri puolelta maailmaa auttaa meitä suuresti, koska heidän visionsa
rikastuttaa meidän omaamme, samoin kuin alttius ja halukkuus ja rakkaus jonka kanssa
he saapuvat tänne.” (T6)6 Vapaaehtoisilla nähdään olevan herkkätunteisuutta ja
empatiaa (T7), ja he ovat olennainen osa järjestön toimintaa, sillä ”en todella tiedä mitä
tekisimme ilman vapaaehtoisia.” (T6)7
Vapaaehtoiset ovat mukana kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Vapaaehtoiset ovat
auttamassa ruokailuissa, ja aamulla he katsovat, että kaikki nousevat ylös ja lähtevät
kouluun ja auttavat aamutoimissa. He myös saattavat lapsia lääkärin ja hammaslääkärin
vastaanotoille ja vievät muutenkin sairaalaan, jos jotain sattuu. Iltapäivisin he auttavat
lapsia läksyjen tekemisessä, leikkivät heidän kanssaan ja pelaavat esimerkiksi jalkapalloa
tai opettavat soittamaan jotain soitinta. Iltaisin he ovat usein auttamassa iltapuuhissa ja
lasten nukuttamisessa. Yksi vapaaehtoisista ajattelee heidän toimivan varaäiteinä, jotka
auttavat kaikessa mahdollisessa (V2)8. Näin ajattelevat myös työntekijät, sillä apukädet
ovat tarpeen työssä, jossa yksi kasvattaja on vastuussa vähintään 15 lapsesta:
”koska lapsia on paljon ja esimerkiksi yksi lapsi tulee ja toinen sanoo ”äiti" ja samaan
aikaan muut yrittävät tulla syliin mutta sitten he näkevät vapaaehtoisen ja saavat
hellyyttä myös häneltä. Myös apu jonka he antavat ja auttavat lapsia tekemään
kotitehtäviä. Yksi [kasvattaja] ei pysty tekemään tehtäviä 15 lapsen kanssa, siinä he
auttavat.” (T2)9

Kasvattajat tekevät työtä aina viikon kerrallaan ja ovat sen jälkeen viikon vapaalla.
Työssä ollessaan he todella ovat töissä 24 tuntia vuorokaudessa. Tämän takia on

5

”... porque te ayudan y les dan cariño a los niños y afecto” (T2)
”Ellos pueden mostrarte su visión de las cosas. El hecho de que vengan desde el otro parte del mundo
nos ayuda muchísimo enriquecernos con su visión de las cosas, la disposión, que siempre están dispuestos
y el amor con que llegan.” (T6)
7
”No sé que haríamos sin voluntarios la verdad.” (T6)
8
”Somos como las mamas ayudantes, entonces estamos en todo así” (V2)
9
”Son una cantidad de ellos y una por ejemplo viene y la más pequeña dice “mami” y las otras quieren
venir encima de vós pero ven a la voluntaria y le mandan cariño. Y también por el apoyo que les dan a las
niñas así que les ayudan a hacer sus tareas. Una no puede con 15 niños hacer la tarea y allá entonces les
apoyan.” (T2)
6
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helpottavaa, että välillä voi jättää vapaaehtoisen hetkeksi vastuuseen lapsista, jos
kasvattajan pitää itse mennä käymään hetkellisesti vaikkapa toimistossa tai lääkärissä
(T5)10. Vapaaehtoiset toimivat kasvattajan oikeana kätenä (T9) ja ylimääräisenä
silmäparina,

jotka

voivat

toimia

tietynlaisina

”erotuomareina”

esimerkiksi

tappelutilanteissa.
”Koska kasvattajalla on niin paljon tehtävää koko ajan, ei hänellä ole mahdollisuutta
huomioida kaikkia lapsia. Joten silloin me olemme paikalla antamassa huomiota,
kuuntelemassa heitä, näkemässä kuka löi ketä että pystymme kertomaan kasvattajalle
miten asia oikeasti meni, että rangaistaan oikeaa ihmistä, ei välttämättä molempia.”
(V2)11

Lisäksi yksi työntekijä kertoi, että joskus lapset luottavat vapaaehtoisiin paljon ja
kertovat heille tunteistaan ja ongelmistaan ja tällä tavalla saavat taakkaansa purettua,
eivätkä he välttämättä pysty uskoutumaan kasvattajille samalla lailla (T3)12. Tämä johtuu
luultavasti siitä, etteivät lapset näe vapaaehtoisia samalla lailla auktoriteetteina kuin
kasvattajia, vaan enemmän kavereina, ja kavereille voi tuntua helpommalta avautua.
Näistä esimerkeistä huomaa sen, että kansainvälisen vapaaehtoistyön hyödyt ovat sekä
hyvin konkreettisia (vapaaehtoisten osallistuminen päivän askareisiin, lasten vieminen
lääkäriin, läksyissä auttaminen) että myös kuvainnollisempia (uudenlaisia näkökulmia
kasvatukseen ja hellyyttä lapsille). Haastatteluissa nähtiin hyötynä myös esimerkiksi se,
että vapaaehtoiset ovat hyvin täsmällisiä ja paikassa kuin paikassa aina ajallaan, joten
vapaaehtoisen voi luottaa hoitavan annetun tehtävän (T8)13. Lisäksi vapaaehtoiset
auttavat välillä myös hallinnollisissa tehtävissä. Tehdessäni haastatteluita oli samaan

10

”Por ejemplo si una niña se me accidenta, hay que salir al hospital y qué pasa con las niñas que se
quedan en mi cabaña y tengo que estar encargando la otra educadora pero la otra educadora también
tiene que estar con sus niños. Entonces si tengo voluntaria “por favor que me ves a los niños”, entonces
me voy al hospital más tranquila” (T5)
11
”Porque la educadora está con tantas cosas, no va a poder tener tiempo para darle atención a cada una.
Creo que en eso para darles atención, para escucharles, estar allí para ver quien ha pegado a quien para
poder decirlo a la educadora. Si no estuvieramos nosotros, [la educadora] diría bueno los dos se han
peleado, entonces a las dos les voy a castigar.” (V2)
12
”Que los chicos incluso confiaban en ellos algunos problemas sentimentales les llegaron a contar.
Entonces los chicos descargan su peso hacia los voluntarios que tal vez los educadores no logramos tener
tampoco.” (T3)
13
“Le delegamos algo y sabemos que lo va a cumplir con eficancia porque él va a estar puntual donde
tiene que estar.” (T8)
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aikaan toimipaikan toimistolla yksi vapaaehtoinen tekemässä internet-sivujen
käännöstä

espanjasta

saksaan.

Jotkut

vapaaehtoiset

myös

viettävät

osan

vapaaehtoisjaksostaan työskennellen järjestön keskustoimistolla, sillä he ovat
halunneet tutustua tarkemmin Alalayn tekemään työhön myös hallinnollisella puolella
ja haluavat auttaa niissä työtehtävissä (T7)14. Yksi mielenkiintoinen huomio liittyi siihen,
että näyttää hyvältä, kun järjestöllä on ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Kysyessäni syytä
tähän kuului vastaus:
”meillä ei aina ole karismaa huolehtia omasta väestöstämme. Joten ulkopuolelta joku
näkee [meidän toimintaa] ja sanoo ’Aa, minun pitäisi olla pitämässä huolta näistä
lapsista mutta joku muu tekeekin sen jo’, se on vähän kuin herätys meille itsellemme.
Että täältä kotoisin oleva ihminen ei voi olla antamassa lapselle ruokaa mutta
ulkomaalainen vapaaehtoinen kyllä. Siispä tällä on vaikutusta.” (T1)15

Suurimpana haasteena lähes kaikki haastateltavat näkivät kielitaidon tai pikemminkin
sen puutteen. Suurin osa saapuvista kansainvälisistä vapaaehtoisista ei osaa juuri
ollenkaan espanjaa tullessaan töihin, eivätkä työntekijät tai lapset puolestaan osaa
juurikaan englantia tai vapaaehtoisten äidinkieltä. Kysyessäni, onko jotain mikä
mahdollisesti vaikeuttaa työtä vapaaehtoisten kanssa, seitsemän työntekijää vastasi
epäröimättä ”kielitaito” (T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9).
”En aina ymmärrä mitä he sanovat, saattaa olla että he loukkaantuvat tästä, mutta en
aina ymmärrä ja työskentelen myös elehtimällä” (T4)16
”Kieli on sellainen asia joka todella vie aikaa … Tiedän että tämä aika [kielen
opetteleminen] on sen arvoista koska sen jälkeen he jo tietävät enemmän mutta
minusta olisi ihanaa pystyä säästämään tämä aika” (T6)17

14

“Ha habido algunos voluntarios que querían interiorizarse más sobre el trabajo de Alalay que apoyan
también en la oficina central, le dicen un día y ellos están allí todo el día apoyando en cualquier necesidad
del Alalay.” (T7)
15
“No siempre tenemos esa carisma de atender a nuestra propia gente. Entonces de fuera se ve y se dice
“aa, yo debería estar atendiendo a los niños pero a ver están otras personas atendiendo”, es como una
llamada de atención a nosotros mismos. Que una persona de aquí no le puede estar de hacerle a comer
a un niño pero un voluntario extranjero sí. Entonces eso impacta.” (T1)
16
”A veces no les entiendo que dicen, tal vez se deben enojar pero no le entiendo a veces y con señas
estoy también trabajando.” (T4)
17
”El idioma es algo que la verdad hace que el tiempo se consuma … Sé que ese tiempo vale la pena
porque después ya entran y ya saben pero me encantaría poder ese tiempo ahorrarlo.” (T6)
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”kieli on aina rajoittava asia, joskus on vapaaehtoisia jotka saapuvat ilman
pienintäkään espanjan kielen taitoa, joten sitten pikkuhiljaa ja joskus heillä kestää …
kielitaidon puute rajoittaa paljon, sillä heidän pitää myös tutustua poikiin ja siinä se on
todella suuri rajoite.” (T9)18

Monet olivat sitä mieltä, että kielitaidon puute ja siihen liittyvät ongelmat näkyvät
selkeimmin alkuaikoina, mutta pian vapaaehtoiset oppivat jo puhumaan ja
ymmärtämään espanjaa auttavasti ja joidenkin kuukausien jälkeen käyttävät kieltä
sujuvasti. Yksi haastateltavista sanoi olevansa vaikuttunut siitä, kuinka nopeasti
vapaaehtoiset oppivat espanjan kieltä (T6)19. Hänen mielestään vapaaehtoiset pystyvät
vastaamaan peruskysymyksiin muutamassa viikossa, ja kuukauden tai kahden kohdalla
he hallitsevat kielen jo hyvin (T6)20. Muut arviot siitä, kauanko vapaaehtoisilla kestää
oppia kieltä ainakin auttavasti vaihtelivat kuukaudesta (T7)21 noin kolmeen kuukauteen
(T4)22 ja jopa siihen ääripäähän, etteivät vapaaehtoiset oppisi kommunikoimaan
kunnolla espanjaksi koko vuodenkaan aikana (T9)23. Vapaaehtoiset olivat sitä mieltä,
että kolme kuukautta tuntui olevan tietynlainen ”maaginen raja”, jonka jälkeen
kommunikointi ja erityisesti ymmärtäminen toimi paremmin (V1, V3)24. Yksi
vapaaehtoisista oli oppinut espanjan jo aikaisemmin ja puhui sitä sujuvasti jo
aloittaessaan työt. Yksi työntekijöistä ilmaisi toiveen siitä, että saapuvilla vapaaehtoisilla
olisi jonkinlaista kielitaitoa jo heidän saapuessaan työpaikalle, sillä kielitaidon puute luo
muuria ja vaikeuttaa kommunikointia (T10)25.

18

”El idioma siempre es una limitante, a veces hay voluntarios que llegan así cero de español, entonces
poco a poco y a veces tardan ... un gancho de limitante es el idioma porque también como tienen que
interrelacionarse con los chicos entonces allí es una limitante muy grande.” (T9)
19
”Igualmente me impresiona como ellos aprenden tan rápido el español.” (T6)
20
”Para poder responder cosas básicas tardan dos, tres semanas. Pero ya para dominar el español es
como un mes o dos así que ya hablan, responden, entienden” (T6)
21
”… aunque les ponemos un lapso de un mes y ya están ellos encaminarse” (T7)
22
”… a los tres meses creo que recién allí, recién te van entendiendo” (T4)
23
”En algunas ocaciones que no han aprendido directamente en todo un año creo que muy poco” (T9)
24
”Y después de tres meses creo que entendí más o menos todo lo que estaban diciendo … como después
de cinco meses tal vez podía hablar así bien todo” (V1) “Mä sanoisin, että jonkun kolmen kuukauden
kohdalla rupesi olemaan niin, että mä selviän ja oikeasti pystyn vähän puhumaan ja ymmärrän melkein
kaiken.” (V3)
25
”… pero con un manejo mínimo del español porque después no nos podemos comunicar, es difícil, es
una barrera” (T10)
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Toinen tärkeä asia, mikä nähtiin sekä ongelmana, haasteena että myös täysin
normaalina ja ongelmattomana on vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuus ja sen
vaikutus lapsiin. Käsittelen tätä aihetta omana teemanaan luvussa 5.3. Kielitaidon lisäksi
monet työntekijät eivät nähneet kansainvälisessä vapaaehtoistyössä mitään muita
haittapuolia. Yksi työntekijöistä sanoi: ”[Vapaaehtoistyössä] ei voi olla mitään
haittapuolia, sillä kaikki mitä lasten eteen tehdään on hyödyllistä. Pikemminkin mitä
enemmän meillä on vapaaehtoisia, sitä parempi.” (T1)26. Kaikki haastateltavat eivät
kuitenkaan olleet yhtä optimistisia, ja myös kokemuksia haitoista ja ongelmista
kerrottiin, ja esittelen niitä nyt.
Yksi näistä ongelmista oli vapaaehtoisten tupakointi. Tästä puhui pari työntekijää. Yksi
Alalayn kodeista sijaitsee noin tunnin matkan päässä La Pazista, ja vapaaehtoiset asuvat
siellä viikot. He lähtevät vain viikonlopuiksi kaupunkiin. Näin ollen he ovat viikolla aina
lasten lähellä. Pari työntekijää olivat nähneet yhden vapaaehtoisen tupakoivan (eri
aikoina, eikä haastatteluissa selvinnyt oliko molemmilla kerroilla kyseessä sama
vapaaehtoinen vai eri) ja totesivat tämän olevan todella huono juttu, sillä monia kodissa
asuvia lapsia yritetään vieroittaa esimerkiksi juuri tupakoinnista. Yhdessä tapauksessa
lapsikin oli nähnyt vapaaehtoisen tupakoimassa, ja kasvattaja oli yrittänyt selittää
tilanteen joksikin muuksi. Työntekijät, jotka kertoivat tästä (T4, T5), sanoivat, että
tupakointi ei itsessään ole kiellettyä, kunhan vain lapset eivät näe tätä ja se tapahtuu
tarpeeksi kaukana lastenkodin tiloista. Toinen työntekijöistä oli ilmoittanut esimiehelle
asiasta, ja hänellä oli hieman epävarma olo sen kannalta, että mitäköhän vapaaehtoinen
hänestä nyt ajattelee ja että vapaaehtoinen on varmaankin ärsyyntynyt hänelle (T4) 27.
Tästä

ja

muistakin

haastatteluista

huomasi,

että

työntekijät

eivät

halua

konfliktitilanteita, ja molemmat osapuolet heidän mukaansa yrittävät sopeutua
parhaansa mukaan ja keskustelevat ongelmista. Yksi vapaaehtoinen oli tästä tosin
hieman eri mieltä ja nimesi oikeastaan ainoaksi vapaaehtoistyön huonoksi puoleksi sen,

26

”No puede haber una desventaja, todo lo que se haga por los niños es beneficioso. Más bien que más
voluntarios tengamos, mejor.” (T1)
27
”... debe estar muy molesta que le hemos dicho algo, entonces tal vez de eso se debe llevar mal
conmigo” (T4)
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että kommunikointi työntekijöiden kanssa on välillä hankalaa, ja jos jollakulla on
ongelma, hän ei kerro siitä suoraan vaan puhuu selän takana (V2)28.
Muutamat työntekijät mainitsivat ongelmaksi myös joidenkin vapaaehtoisten luonteet.
Vapaaehtoiset eivät aina välttämättä ole kovin kärsivällisiä (T3)29 tai he ovat
luonteeltaan esimerkiksi hyvin arkoja eivätkä kovin aktiivisia (T4)30. Yksi myös sanoi
joidenkin vapaaehtoisten olevan aika kylmiä, ja silloin on vaikea päästä työhön mukaan.
Jos työntekijöistä tuntuu, etteivät vapaaehtoiset tunne mitään, se luo myös muuria
vapaaehtoisen ja työntekijöiden välille (T10)31. Yhtenä yksittäisenä esimerkkinä
mainittiin myös se, että koska vapaaehtoiset ovat kovin nuoria, saattaa olla, että he
esimerkiksi rakastuvat ja jättävät työpaikkansa. Tämä on hyvin hankalaa, sillä
toimipaikalla on suunnitelmat tehty jo koko vuodeksi, ja jos vapaaehtoinen lähtee
kesken kaiken pois tai on paljon pois töistä, vaikeuttaa se toimintaa (T11)32.
Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä nähtiin siis olevan todella paljon hyötyjä, mutta
myös joitain oleellisia haittoja. Monet haitoista ovat sellaisia, että niitä saataisiin
varmasti vähennettyä vielä kunnollisemmalla perehdytyksellä. Vapaaehtoisille
järjestetään sekä koti- että kohdemaassa alkuleiri, jossa käsitellään työhön liittyviä
asioita. Samoin työpaikalla Bolivian päässä pidetään vapaaehtoisille muutaman päivän
perehdytys työasioihin liittyen. Yksi vapaaehtoinen kuitenkin sanoi, että ensiksi
alkuleirillä kotimaassa oli käsitelty globaaleja teemoja kuten rasismia hyvin yleisellä
tasolla. Myös Bolivian päässä leirillä oli käsitelty erilaisia teemoja, mutta ei varsinaisesti
puhuttu siitä, miten tehdään työtä lasten parissa (V2)33. Tästä syystä vapaaehtoisesta

28

“... la falta de comunicación. Si tienen un problema, no lo hablan sino que están hablando tras tu
espalda” (V2)
29
”O su carácter también a veces no va bien, algunos no tienen paciencia” (T3)
30
”Algunas llegan bien activas pero algunas no, son apagadas” (T4)
31
”Porque a veces sí son muy fríos y es difícil entrar en trabajo ... crea otra barrera cuando son así fríos y
no sienten nada.” (T10)
32
”Cuando son jóvenes, de repente se enamoran, a veces nos dejan plantadas, es decir no vienen … hemos
tenido experiencia donde han tenido que por fiestación retirarse entonces nosotros cuando ya tenemos
una actividad porque nosotros nos aseguramos cuando es un año, sabemos ya que vamos a hacer todo el
año y que va a ser su tarea ... cuando se presenta este tipo de situaciones, nos dejan un poquito
plantados.” (T11)
33
“En mi país en el campamento, más que todo hemos hablado de temas así globales, de racismo, de
muchas cosas hemos hablado. ... de todo en general, pero no hemos hablado de cómo es trabajar con
niños. Fuimos a, hemos llegado a Bolivia y allí tampoco era así que, que el campamento de Bolivia era de
tres días, tampoco hemos hablado mucho de cómo se trabaja.” (V2)
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tuntui työtä aloittaessa siltä, ettei hän ollut kunnolla valmistautunut, varsinkin kun
lapsilla on rankkoja tarinoita taustallaan. Toisaalta yksi työntekijä kommentoi
valmistautumiseen, ettei kukaan ole valmis kuulemaan niitä tarinoita ja kohtaamaan sitä
kaikkea mitä lapset ovat elämässään kokeneet (T6)34. Siinä vaiheessa kun lapset alkavat
avautumaan vapaaehtoiselle, on vapaaehtoisen vain kuunneltava parhaansa mukaan ja
oltava läsnä. Muulla tavoin valmistautumista työhön voisi varmasti vielä lisätä, erityisesti
kieliopintojen kohdalla. Vapaaehtoiset käyvät lyhyen, muutaman viikon espanjan kielen
kurssin saapuessaan Boliviaan, mutta olisi hyvä jos heitä kannustettaisiin opiskelemaan
kieltä jo ennen saapumistaan. Kaksi vapaaehtoista (V1, V3) totesivat jälkikäteen, että
olisi ollut todella hyvä lukea kieltä jo enemmän ennen Boliviaan saapumista, paremmalla
kielitaidolla olisi säästynyt monilta alun hankaluuksilta. Paremmalla kommunikoinnilla
ja valmistautumisella voitaisiin siis varmasti vähentää edelleen tässä tutkimuksessa esiin
tulleita haittatekijöitä ja lisätä hyötyjä, joita kansainväliset vapaaehtoistyöntekijät
työllään tuovat.
5.2

Mitä kaikkea toisilta voi oppia?

Kysyin oppimisesta työntekijöiden haastatteluissa kolmella eri kysymyksellä: mitä he
ajattelevat itse oppivansa vapaaehtoisilta, mitä he uskovat vapaaehtoisten oppivan
heiltä ja mitä he uskovat lasten oppivan vapaaehtoisilta. Keskiössä kysymyksissä oli siis
vapaaehtoinen, sillä en kysellyt työntekijöiden ja lasten välisistä suhteista. Vaikka
minulla ei varsinaisesti ollut kysymystä siitä, mitä lapset opettavat vapaaehtoisille,
antoivat haastateltavat kuitenkin myös tästä esimerkkejä. Otan näitä esimerkkejä esille
myöhemmin tässä luvussa. Jälkikäteen ajateltuna tämä kysymys olisi ollut hyvä
sisällyttää haastattelurunkoon, että myös lapset toimijoina olisivat tulleet vahvemmin
esiin. On tietenkin huomioitava myös se, että haastatteluissani kuuluu työntekijöiden ja
vapaaehtoisten ääni, mutta ei lasten ääni. Tämä oli aika selvä valinta, sillä minulla ei ole
opintoja kasvatustieteellisestä eikä juurikaan kokemusta lasten kanssa olemisesta saati
heidän haastattelemisestaan, minkä lisäksi lasten haastatteluun luvan saaminen olisi

34

”... las historias de los chicos son historias que las películas de ficción quedan cortas al lado de todo lo
que los chicos han vivido. Entonces, me ha tocado de todo. Yo no siento que nadie, ni yo, esté listo para
escuchar todo lo que pasa acá.” (T6)
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ollut paljon vaikeampi ja pidempi prosessi. Muutenkin pääosassa ovat koko ajan
paikallisten työntekijöiden kokemukset ja heidän näkemyksensä haastatteluissa
kysytyistä asioista. Vapaaehtoisilta kyselin samalla tavalla, mitä he uskovat paikallisten
työntekijöiden oppivan heiltä, mitä he itse oppivat työpaikalla ja mitä he uskovat lasten
oppivan heiltä. Tässä vaiheessa viisastuneena lisäsin kysymyksen siitä, mitä lapset ovat
opettaneet vapaaehtoisille.
Erilaisia kokemuksia oppimisesta mainittiin runsain mitoin, ja tärkeänä osana oli se, että
kaikki oppivat toisiltaan jotain. Monet näistä asioista ovat samalla myös kansainvälisestä
vapaaehtoistyöstä saatavia hyötyjä, joten ne voisivat olla myös hyöty-kohdassa, mutta
oppimisluonteensa takia käsittelen niitä tässä alaluvussa. Osa oppimisesta on hyvin
konkreettista ja osa abstraktimpaa.
Työntekijät oppivat vapaaehtoisilta mm. täsmällisyyttä (T8), englannin kieltä (T3, T4)
sekä myös vähän vapaaehtoisten äidinkieliä (T6). Näiden lisäksi vapaaehtoisilta opitaan
uusia näkökulmia ja ideoita (T2) sekä teoreettista osaamista (psykologiopiskelijoilta)
(T6). Yksi työntekijä kertoi, että hän on oppinut arvostamaan vapaaehtoisten
omistautumista työlle ja arvostamaan sitä, että vapaaehtoiset tulevat töihin omilla
rahoillaan ja ilman palkkaa. He myös joustavat työajoissa tullen tarvittaessa töihin myös
viikonloppuisin tai muuten työajan ulkopuolella. (T10)35 Toisellakin haastateltavalla oli
aika samanlaiset ajatukset, hän sanoi pitävänsä hyvin paljon vapaaehtoisten
hyväntahtoisuudesta ja tahdosta tehdä asioita (T1)36.
Kysyessäni vapaaehtoisilta, mitä he ajattelevat työntekijöiden oppivan heiltä, he
mainitsivat osittain samoja asioita. Yksi sanoi, että työntekijät oppivat uusia tapoja
tehdä asioita ja uusia ideoita lasten kanssa, ja he tutustuvat vapaaehtoisten kautta
uusiin maihin (V1)37. Toinen oli sitä mieltä, että työntekijät oppivat eurooppalaisista
tavoista ja kulttuureista, ja he voivat tutustua maailmaan ilman matkustamista (V2)38.
Kolmas oli joutunut alussa todistamaan työpaikallaan, että vaikkei hänellä aluksi

35

“Hemos aprendido a valorar su entrega. El venir aquí sin salario, el venir aquí con sus propios medios ...
ha habido voluntarios que un fin de semana han estado dispuestas o fuera de su horario” (T10)
36
“Lo que me gusta de ellos es la voluntad de hacer.” (T1)
37
“... diferentes maneras de hacer una cosa, nuevas ideas con los niños ... conocer nuevos países” (V1)
38
“... costumbres eureopeos tal vez. ... Pueden conocer el mundo sin tener que moverse.” (V2)

43

ollutkaan kielitaitoa, hän voi silti olla aivan pätevä työhön ja oppia pian työtehtävänsä.
Hän sanoi, että työntekijät ovat oppineet ymmärrystä sellaista ihmistä kohtaan, joka
tulee eikä osaa kieltä ja ymmärrystä sitä kohtaan, ettei ole tyhmyyttä, jos ei osaa kieltä.
Hän sanoi myös työntekijöiden oppineen jotain siitä, että ihmiset tulevat
vapaaehtoisena tekemään töitä ilmaiseksi. He (työntekijät ja vapaaehtoiset) oppivat
hänen mukaansa myös toistensa kulttuureista. (V3)
Vapaaehtoiset oppivat työpaikallaan sekä työntekijöiltä että lapsilta monia asioita.
Konkreettisesti vapaaehtoiset oppivat esimerkiksi tekemään aamupalaa ja keittämään
teetä (T4), siivoamaan ja järjestelemään (T2) ja syömään paikallisia ruokia (T10). Lisäksi
he tietenkin oppivat vapaaehtoisaikanaan puhumaan espanjaa. Työntekijöillä oli
mielenkiintoisia ajatuksia siitä, mitä muuta vapaaehtoiset ovat työnsä aikana oppineet.
Työntekijät puhuivat siitä, kuinka vapaaehtoiset oppivat bolivialaisesta kulttuurista.
Samalla he oppivat myös siitä problematiikasta, mitä on Boliviassa ja monissa paikoissa
ympäri maailmaa, eli lasten oikeuksien puutteesta (T6)39. Vapaaehtoisilla herää myös
usein sosiaalinen tietous maailmasta, kun he tutustuvat monien lasten todellisuuteen:
”he jättävät sivuun tiettyjä tapoja joita heillä on voinut olla kotonaan omissa maissaan
ja he pääsevät sisälle tähän todellisuuteen, jossa istut maahan ja jaat ruokasi
välittämättä siitä jos sairastut” (T7)40. Tämä esimerkki on katutyöstä, jota Alalay tekee
ja jossa vapaaehtoiset ovat myös välillä mukana. Vapaaehtoiset myös näkevät kontrastin
oman maansa ja bolivialaisen kontekstin välillä. Tätä kautta he voivat oppia sen, että
lapset kyllä haluavat päästä eteenpäin ja he haluavat olla kunnossa, mutta samaan
aikaan he tarvitsevat paljon apua (T9)41. Vapaaehtoiset oppivat näin myös asettamaan
itsensä toisen (lapsen) asemaan (T3)42 ja laittamaan toisen ihmisen tarpeet ennen
omiaan (V2)43.

39

“... [aprenden de] la problemática que existe en Bolivia y en muchas partes del mundo, la falta de
derechos de los chicos” (T6)
40
“... ese despertario social en ellos ... Dejan yo creo a un lado también ciertas hábitos, costumbres que
han podido tener en sus casas, en sus países para entrar en esta realidad de pronto sentarte en el piso y
tener que compartir un alimento, no importando si te enfermas y terminas re mal.” (T7)
41
“Han visto un contraste muy separado de lo que deben tener ellos como vivencia en su país. Creo que
pueden aprender aquí que los chicos quieren superarse, quieren estar bien pero al mismo tiempo
necesitan mucho.” (T9)
42
“... y estar en el lugar de otra persona, del niño.” (T3)
43
“... también poner en primer lugar las necesidades de otras personas.” (V2)
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Vapaaehtoiset oppivat myös lapsilta paljon: lasten osoittama rakkaus ja kiintymys ovat
ehdottomia, ja heillä on hyvin vahva toverihenki (T2)44. Vapaaehtoiset oppivat lapsilta
myös näiden arvoja, esimerkiksi solidaarisuutta, sillä lapset ovat hyvin solidaarisia
keskenään ja esimerkiksi peittelevät toistensa tekoja (T1)45. Yksi vapaaehtoisista sanoi,
että oli oppinut lapsilta siitä, kuinka he aina jatkavat eteenpäin huolimatta kaikesta, mitä
heidän elämässään on tapahtunut, ja silti he voivat olla onnellisia. Lapset olivat
muuttaneet vapaaehtoisen tapaa ajatella, ja hän oli erityisen vaikuttunut siitä, miten
lapset voivat olla onnellisia hyvin vähillä tavaroilla ja pelata vaikka kivillä. (V1)46 Tämän
lisäksi vapaaehtoiset olivat omasta mielestään oppineet mm. sitä, miten voi
kommunikoida ilman yhteistä kieltä ja kuinka jos jokin asia on rikki, ei sitä heitetä pois
vaan se korjataan (V1)47. Yksi oli parantunut kärsivällisyydessä ja vastuunottamisessa
(V2)48, ja toinen sanoi, että on ymmärtänyt todella paljon lapsen ajattelumaailmaa ja
osannut ottaa aikuisen roolin (V3).
Lapset puolestaan oppivat vapaaehtoisilta myöskin monia asioita. He oppivat englannin
kieltä (T2), mutta myös vapaaehtoisten äidinkieliä. Haastattelujen teon aikana Alalayssa
oli töissä japanilainen tyttö, ja japanin kieli oli muodissa lasten keskuudessa, kaikki
halusivat oppia sitä. Lapset yrittävät imitoida ja kopioida vapaaehtoisten tapoja (T1)49.
Tässä voi olla positiivisia vaikutuksia: kerran yksi vapaaehtoinen oli hyvin ekologinen ja
esimerkiksi keräili roskia talon alueella, ja lapset ihmettelivät, mistä on kyse ja
haastateltava selitti heille, että vapaaehtoisen maassa on normaalia kerätä roskia. Tästä
joku saattaa ottaa mallia ja alkaa myös kerätä roskia. (T1)50 Yleisesti ottaen lapset ovat
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“El cariño, el amor, el compañerismo que tienen las niñas entre todas.” (T2)
“... pero sí sus valores porque los chicos son muy solidarios. Entre los mismos chicos, cometen algún
acto indebito entre ellos pues lo cobren “yo lo he hecho” (T1)
46
“Siempre seguir adelante con todo lo que está pasando e igual estar feliz o seguir adelante ... han
cambiado mi forma de pensar ... que se puede estar feliz solo con poquitas cosas o con piedras jugar” (V1)
47
“También como puedes comunicar sin el idioma. ... si algo está roto, no lo botes sino que empiezas a
arreglarlo, a hacer cosas para reusarlo” (V1)
48
“Creo que he mejorado mucho en paciencia y en responsabilidad” (V2)
49
“Los chicos tratan de emular o de copiar más bien costumbres de los voluntarios. ... ahora todos quieren
hablar japonés.” (T1)
50
“Tenemos alguna de nuestas voluntarias quien es muy ecologista por ejemplo, siempre está recogiendo
las basuras. Entonces eso es muy bueno, porque los chicos miran eso y preguntan que por qué recoge la
basura: porque en su país es así que si ves basura en la calle, va a recogerla porque eso es lo que se enseña
en su país. Y entonces ya hay una idea y que se puede hacer eso entonces. Alguna vez alguien más se lo
recoge también, entonces copia el modelo.” (T1)
45
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hyvin kiinnostuneita vapaaehtoisten kotimaiden kulttuureista ja heidän elämästään
siellä (ks. myös 5.3). Yksi vapaaehtoisista toi esiin mielenkiintoisen ajatuksen; hänellä on
ystävinään nuoria, jotka ovat kasvaneet Alalayn kodeissa, mutta lähteneet sieltä jo
omilleen. Hänen mielestään näistä nuorista näkee, että heidän maailmankuvansa on
avoimempi

kuin

ulkomaalaisten

kenties

”keskivertobolivialaisen”,

vapaaehtoisten

ympäröiminä.

sillä

Tämän

he

ovat

näkee

kasvaneet
esimerkiksi

suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen, mikä haastateltavan mukaan on yleisesti
ottaen Boliviassa konservatiivisuuden ja uskonnollisuuden takia varsin kielteinen, mutta
hänen Alalayssa kasvaneiden ystäviensä mukaan täytyy kunnioittaa kaikkia ihmisiä, ja
on sääli, että maa on niin konservatiivinen. Lisäksi nämä nuoret ja lapset Alalayssa
unelmoivat matkustamisesta, mikä ei välttämättä haastateltavan mukaan ole
”perinteinen” unelma lapselle joka kasvaa lastenkodissa ja maaseudulla. (V2)51 Tästä
seuraa toisen vapaaehtoisen mukaan myös tällaista:
”kun ne noin nuoressa iässä on jo tommoisessa yhteisössä, missä on ihmisiä kaikista
kansallisuuksista, niin jotenkin ne on tottunut meihin isoihin valkoisiin ihmisiin, jotka pyöritään
siellä ja puhuu eri kieliä ja jotenkin semmonen kulttuurien ymmärrys, joka ei ole täällä mikään
itsestäänselvyys.” (V3)

Monet vapaaehtoisista ovat hyvin täsmällisiä (T1) ja siinä on hyödyllinen oppi lapsille.
Lapset oppivat myös muita käytännön asioita vapaaehtoisilta, kun nämä auttavat lapsia
kotitehtävissä (T2) tai osaavat pelata jalkapalloa, jolloin he voivat opettaa lapsillekin
(T3)52. Lapset oppivat myös kunnioittamaan vapaaehtoisia ja samalla yleisestikin ottaen
vanhempia ihmisiä, mikä nähdään tärkeänä taitona (T5)53. He myös pystyvät näkemään
maailmaa vapaaehtoisten silmin ja oppivat ymmärtämään vapaaehtoisten tapaa ajatella

51

“Yo también tengo algunos amigos que ya han salido del lugar pero que han estado todo su vida allá. ...
Se nota que su forma de pensar es más abierta porque toda su vida han estado con extranjeros que tienen
otra forma de pensar también de un tipo boliviano. Tal vez en temas de homosexualidad por ejemplo,
que hemos discutido con amigos y la mayoria de los bolivianos dicen que – como es un pais muy
conservador y muy cristiano – dicen como “eso no, hay que quemar a los homosexuales”, pero con esos
amigos en Alalay que he tenido, ellos también han dicho “no, para mí no sé” pero han dicho que hay que
respetar y que es una pena que el país piensa así. ... Pero ellos están pensando en el mundo, que tienen
el deseo de también conocer el mundo ... y eso pienso que un niño de wachiyasi tal vez no sería su deseo
número uno” (V2)
52
“Un voluntario que es jovencito juega bien el fútbol ... Siempre le dicen “enseñame a hacer eso”. (T3)
53
“Aprenden a querer, a respetar a los voluntarios. Es bien importante para los niños que sepan respetar
a los personas mayores.” (T5)
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ja nähdä maailma (T9)54. Tämä laajentaa ja syventää lasten maailmankuvaa ja opettaa
heille, että maailma ei ole vain La Paz, vaan se maailma jatkuu paljon pidemmälle (T1)55.
Ymmärrys maailmasta ja maailmankuvasta siis haastattelujen perusteella toimii kaikkiin
suuntiin, vapaaehtoiset näkevät maailman niin lasten kuin työntekijöiden silmin ja lapset
vapaaehtoisten silmin. Tämä laajentaa jokaisen maailmankuvaa ja kulttuurienvälistä
ymmärrystä.
5.3

Vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuuden vaikutus lapsiin

Ensimmäinen kysymys, mitä lapset kysyvät vapaaehtoisilta on “kuinka pitkäksi aikaa jäät
tänne?” (kuusi mainintaa). Tällä kysymyksellä he selvittävät sen, kuinka paljon he
”investoivat” tunteitaan vapaaehtoiseen. ”Lapset kysyvät aina kuinka pitkäksi aikaa
vapaaehtoinen jää. Jos aikaa on vuosi, lapset jakavat enemmän, mutta jos hän sanoo
kaksi tai vaikka kuusi kuukautta, eivät he jaa niin paljoa.” (T4)56 Kysyttyään tämän
kysymyksen alkaa usein muutenkin kysymystulva, jossa kysytään, mistä vapaaehtoinen
on ja minkälaista hänen kotimaassaan on ja minkälainen ihminen tämä uusi
vapaaehtoinen on. Lapset haluavat usein tietää paljon vapaaehtoisesta eivätkä
välttämättä varsinkaan alussa kerro vielä itsestään kovinkaan paljoa (T9)57. Itsekin sain
todistaa tämän ilmiön, kun menin tekemään haastatteluja poikien taloon ja odottelin
koordinaattoria aulassa. Aluksi pari poikaa tuli luokseni ja he kysyivät, osaanko espanjaa
ja kun vastasin kyllä, he innostuivat silminnähden ja alkoivat kysellä mistä olen kotoisin
ja missä se sellainen Suomi oikein on ja onko maani rikas. Pari muutakin poikaa tuli
mukaan keskusteluun, ja kysymystulva jatkui siihen asti, kunnes koordinaattori tuli
paikalle. Lyhyessä ajassa he saivat kysyttyä paljon Suomesta ja esimerkiksi siitä, miten
meillä vietetään joulua. Kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä teen heidän talossaan, mistä
huomasi, että he ovat varsin tottuneita ulkomaalaisiin, joita tulee ja menee.

54

“... a ver la vida con los ojos del voluntario de otra forma, aprenden de su forma de pensar, de ver las
cosas” (T9)
55
“Hay una visión mucho más profunda y amplia del mundo, que el mundo no es solamente La Paz ... y
los chicos han tenido una idea clara de que el mundo no se acaba aqui” (T1)
56
”Siempre les preguntan cuando tiempo se va a quedar y si es un año, allá ya comparten pero si dice dos
meses, seis meses, ya no tanto.” (T4)
57
”… más que todo los chicos quieren saber del voluntario, no quieren compartir mucho de ellos.” (T9)
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Yksi haastateltavista sanoi, että koska useat lapset ovat olleet lähes koko elämänsä
laitoksissa, he ovat tottuneita vapaaehtoisiin ja näiden tuloon ja menoon (T8)58. Uuden
vapaaehtoisen saapuminen on kuin ystävä saapuisi (T9)59, ja on mukava saada joku uusi
taloon, ja lapset ottavat siitä ilon irti (T7)60. Lapset tosiaan ovat hyvin tietoisia siitä, että
vapaaehtoinen ennen pitkää lähtee taas, ja se on yksi syy miksi lapset eivät aina tottele
vapaaehtoisia kunnolla (T4)61. Totella ei aina välttämättä siksikään, että lapset näkevät
vapaaehtoisen enemmän ystävänä ja tasavertaisena kuin auktoriteettina, ja
vapaaehtoisen täytyy tehdä työtä saadakseen tätä auktoriteetin asemaa (T8)62.
Lapset siis tietävät varsin hyvin, että vapaaehtoisia tulee ja aina tietyn ajan jälkeen he
lähtevät pois ja luultavasti tulee uusi tilalle. Mutta miten tämä sitten vaikuttaa lapseen?
Monet sanoivat vaikutuksen olevan suuri, varsinkin kun monilla on jo taustallaan
hylkäämistä vanhempiensa toimesta. Tämä näkyy välillä lasten suhtautumisessa
vapaaehtoista kohtaan, varsinkin kun vapaaehtoinen on lähdössä työpaikasta. Tällöin
lapset tulevat surullisiksi ja saattavat käyttäytyä huonosti vapaaehtoista kohtaan (T3)63.
”Halusi tai ei, uskon että lapsi aina rakastaa vapaaehtoista ja kun vapaaehtoisen täytyy
mennä, lapsi kokee toisenlaisen jättämisen.” (T3)64 He saattavat myös yrittää etääntyä
vapaaehtoisista, varsinkin mitä lähempänä heidän vapaaehtoistyöjaksonsa loppu on
(T9)65. Lasten elämässä on jo paljon menetyksiä ja heille on hankalaa ystävyyssuhteiden
muodostaminen ja kun he luottavat ja luovat suhteen ja vapaaehtoisen täytyy lähteä,
on tämä taas uusi menetys (T10)66. Yksi vapaaehtoisista sanoi huomanneensa
ystävistään, jotka olivat lähteneet jo omilleen Alalayn kodista, että kun jollakulla on
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”… es desde pequeñitos que están en las instituciones y en las instituciones siempre hay voluntarios y
saben que el voluntario viene, va, viene, va.” (T8)
59
”Es como si llegara un amigo” (T9)
60
”Para ellos es siempre lindo tener alguien nuevo por la casa, se aprovechan” (T7)
61
”... y tampoco los niños no le obedecen mucho porque ellos están un tiempito no más y luego se van”
(T4)
62
“Habla como amigos, entonces se confían cosas, eso para adolescentes es super bien. Entonces pero
también para los pequeños, saben que no es autoridad de él, no le hacen caso. Tiene que lucharse él hasta
conseguir de alguna forma la rebeldía de uno de los pequeños.” (T8)
63
”El niño se pone triste y ya muestra su actitud con este y a veces se ponen malcriados.” (T3)
64
”… entonces si quiere o no, creo que siempre llega a querer el voluntario … y cuando se vaya ya siente
otro tipo de abandono también.” (T3)
65
“Cuando saben que se va a ir, entonces tratan de alejarse los chicos, es una respuesta común.” (T9)
66
“Hay muchas perdidas en sus vidas y les cuesta hacer amistad con cualquier persona y cuando logran
hacerlo y se tiene que ir, otra perdida.” (T10)
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tyttöystävä, hän sitoutuu ja kiintyy hyvin nopeasti, ja ajatus suhteen loppumisesta on
mahdoton. Tässä hänen mukaansa huomaa sen, että koko heidän elämänsä ajan ihmiset
ovat tulleet ja menneet. (V2)67 Vaikeus avautua ja osoittaa kiintymystä näkyvät eniten
vanhemmilla lapsilla ja teini-ikäisillä, jotka eivät usein ehkä enää kykene (tai halua)
avautua uusille vapaaehtoisille suojellakseen itseään taas uudelta sydänsurulta. (V2)68
Pienet lapset lähestyvät usein helpommin vapaaehtoisia (V1).
Toisaalta vaikka vapaaehtoisen lähteminen on lapsille hankalaa, he samalla myös
tietävät toisen vapaaehtoisen tulevan pian tilalle. Tämä on aina uusi alku lapsille (T1)69.
Lapset ovat surullisia siitä, että edellinen heille tärkeä vapaaehtoinen lähtee, mutta
samalla he odottavat jo seuraavaa vapaaehtoista, ja tämä piristää (T7)70. Yksi
vapaaehtoisista sanoi, että lapset ovat mielellään uuden vapaaehtoisen kanssa, koska se
on jotain uutta ja he saavat uuden ihmisen, jonka kanssa leikkiä (V1)71. Toisaalta uudelle
vapaaehtoiselle voi olla aluksi vähän hankalaa jos lapset kaipaavat edellistä
vapaaehtoista, ja lapset saattavat myös olla epäystävällisiä uudelle vapaaehtoiselle, jos
he ajattelevat tämän tulleen korvaamaan edellisen (T5)72.
Tähän mahdolliseen epäystävällisyyteen eivät tarttuneet muut haastateltavat, vaan he
pikemminkin sanoivat, että lapset odottavat uutta vapaaehtoista ja ottavat hänet hyvin
vastaan. Vaikka vapaaehtoisten vaihtuminen satuttaakin lapsia, he ovat myös niin
tottuneita siihen, että osaavat ottaa kaiken irti uudesta tulokkaasta. Tämä voi myös
luoda tietynlaisen ”ongelman” vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille vuosi on usein hyvin
erityinen, ja lapsille sama vuosi on yksi kaikista vuosista ja vapaaehtoinen yksi monista
vapaaehtoisista. Yksi haastateltavista vapaaehtoisista nosti esille tämän, kuinka
vapaaehtoiset haluavat välillä jäädä puoliväkisinkin lasten elämään ja haluavat lasten

67

“Cuando tienen sus novias, entonces están con ellas dos tres días y ya dicen que te amo por toda mi
vida, no te puedo dejar, porque si me abandonas me vas a romper el corazón pero de verdad. Y creo que
en eso sí afecta mucho del voluntariado que viene una persona y se va y vienen y van y vienen y van.” (V2)
68
“Pero con los mayores me da cuenta que muchos no se podían ya abrir a los nuevos voluntarios ... una
forma de protección propia para que no lastimen más.” (V2)
69
“para los chicos es siempre empezar de nuevo” (T1)
70
“Sí quedan tristes pero también ya están esperando el otro. Eso los anima.” (T7)
71
“Pero creo que a todos les gusta estar con los voluntarios, me parecía que lo tomaban como algo nuevo
y tener alguien nuevo con quien jugar” (V1)
72
“Pero hay niños que se encariñan con el voluntario y llega el otro y le dicen, por decir en mi caso, “La X
nos ayudaba en todo” y uy por la voluntaria ...” (T5)
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muistavan heidät. He jättävät lähtiessään paljon muistoja lapsille itsestään, esimerkiksi
erilaisia kuvakollaaseja ja lahjoja. Tavallaan odotukset ovat eri osapuolilla erilaiset:
vapaaehtoiset haluavat, että heidät muistetaan ja lapsille olisi varmasti helpompikin,
ettei heidän tarvitsisi muistella ja surra jokaista vapaaehtoista vaan päästä eteenpäin ja
nauttia ajasta seuraavan vapaaehtoisen kanssa. (V2)73 Palaan tähän ilmiöön
taloudellisen pääoman kannalta luvussa 6.1.
Yksi haastateltavista oli hyvin vaikuttunut siitä, miten lapset pystyvät kiintymään aina
uuteen vapaaehtoiseen ainakin jollain tasolla, hyvästelemään tämän ja taas
toivottamaan tervetulleeksi uuden vapaaehtoisen. Hän näkee lasten olevan niin
tottuneita vapaaehtoisiin, että he ovat kehittäneet puolustusmekanismin ja he tietävät
kuinka paljon he pystyvät antamaan itsestään aina uudelle vapaaehtoiselle. He
vastaanottavat vapaaehtoiset rakkaudella ja myös hyvästelevät heidät rakkaudella.
Lapsilla on uskomaton kyky hyvästellä. Tämä ei silti tarkoita, etteikö heitä sattuisi aina,
kun vapaaehtoinen lähtee, varsinkin jos heistä on tullut läheisiä. Haastateltava kuitenkin
ajattelee, että toisaalta lapset ovat pystyneet selviämään vanhempiensakin
hyvästelemisestä, joten miksi ei myös vapaaehtoisen. Hänen mukaansa asian voi nähdä
kahdella kantilta, joko negatiivisesti katsoen sitä, mitä lapset joutuvat kokemaan ja
kuinka monet hyvästit he joutuvat jättämään. Toisaalta asian voi nähdä positiivisesti
ajatellen, että lapset ovat luoneet jotain hyvin vahvaa, kyvyn sanoa aina uudestaan hei
ja jonkun ajan päästä taas hei hei. (T6)74 Kiintymisen takia psykologiopiskelijat (jotka
ovat harjoittelussa aina noin 6-7 kuukautta) eivät tee yksilöterapiaa, koska siinä voi
syntyä vahva side lapsen ja psykologiopiskelijan välillä, minkä jälkeen lapsi voi
hämmentyä pahasti kun ihminen, jolle hän on uskoutunut, lähteekin pian pois. Tämän

73

“Y lo que pasa es que para el voluntario es el año más extraordinario, más especial. Para los niños, es
una de todas. ... Para la voluntaria es como “Ou no, será mi año, quiero que siempre se acuerden de mi
los niños, que siempre esté en sus corazones” y los niños, bueno a veces dicen que me da mucha pena
que la X se ha ido, pero “Yey otra voluntaria! ¿Quien eres tú?” y creo que la desventaja es eso, que es un
poco diferente las expectativas de cada lado. ... Yo pienso que voluntaria va a estar allí un año, va a estar
allí un tiempo para acompañarles en su camino, pero después te retiras.” (V2)
74
“Ellos están tan acostumbrados a los voluntarios que han creado un mecanismo de defensa y saben
hasta donde llegar. ... Los veo así con una capacidad bien fuerte que los reciben con mucho amor y los
despiden con mucho amor también. Ellos tienen una capacidad inmensa de poder decir adiós. Eso no
quiere decir que no les duele. ... tienen tantas cosas en sus corazones, se han podido superar la despedida
de sus padres, por qué no de un voluntario. Hay que verlo de dos lados, de un lado negativo así como
realmente lo están viviendo o de un lado positivo que wau han creado algo muy fuerte.” (T6)
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takia harjoittelijat pitävät vain ryhmäistuntoja ja siinäkin kestää hetken, että lapset
luottavat häneen. (T6)75
Vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuuden vaikutus on edellisten huomioiden perusteella
hyvin monisyistä. Kokemuksen voi nähdä voimavarana, sillä lapset tutustuvat useisiin
ihmisiin, jotka ottavat osaa heidän matkaansa, ja he oppivat näiltä ihmisiltä uusista
kulttuureista ja saavat enemmän välittäviä aikuisia ympärilleen. He myös saavat tietyin
väliajoin uuden leikkikaverin ja ehkä oppivat myös, etteivät jäähyväiset ole
maailmanloppu. Tietysti vaihtuvuus ja aina uusiin ihmisiin kiintyminen on myös erittäin
rankka kokemus lapsille, kuten haastatteluotteistakin näkee. Mutta mitä asialle voi
tehdä? Tästä puhuimme yhden haastateltavan kanssa (T3), että tavallaan suru ja
tietynlainen jättäminen ja kärsimys, mitä lapset kokevat kun vapaaehtoiset lähtevät, on
välttämätön paha. Vapaaehtoisia kuitenkin tarvitaan ja hyvät puolet paikallisten (ja
myös vapaaehtoisten) kokemuksissa selkeästi päihittävät huonot puolet. Vaihtuvuutta
voi hillitä, sillä että vapaaehtoiset olisivat paikan päällä pidemmän ajan, eivätkä lyhyet
muutaman kuukauden pätkät olisi mahdollisia. Lähes kaikki haastateltavat sanoivat
vuoden olevan hyvä aika sen kannalta, että lapsi tutustuu kunnolla vapaaehtoiseen, ja
se on jo selvästi pidempi pysyvyys kuin pari kuukautta. Mutta yksi haastateltava toi esiin
ongelman, jota olen minäkin pohtinut: ”Mutta ei olisi myöskään hyvä, että
vapaaehtoinen jää pitkäksi aikaa, koska silloin lapsi tottuu häneen ja kärsii kun tämä
lähtee.” (T5)76 Pitkässä ajassa suhteesta tulee syvempi ja näin kärsimyskin voi tavallaan
olla syvempi, kuin jos vapaaehtoinen olisi vain hetken aikaa, eikä kumpikaan osapuoli
ehtisi tutustumaan toiseen niin syvällisesti.
Tosin on muistettava, että lapset ovat myös tässä kohtaa aktiivisia toimijoita, eivät vain
passiivisia objekteja. Kuten yksi haastateltava sanoi, lapset ovat luoneet jotain hyvin
vahvaa, kun he osaavat tavallaan säännöstellä tunteitaan ja sitä, kuinka paljon he
antavat itsestään uudelle vapaaehtoiselle. Samalla lailla on nähtävä siis se, että lapsi
kyllä tietää vapaaehtoisen lähtevän, joten hän osaa käsitellä sitä aikaa mitä
75

“Por eso ellas no entran a todo, o sea ellas no hacen por ejemplo terapia individual porque puede crear
un lazo con el niño y luego chao se va y el niño “qué? Por qué haces eso?” pero si hacen así todo en grupo
y aun así tardas en lo que los chicos tengan confianza con ellas. (T6)
76
”... pero después tampoco sería beneficioso que un voluntario se queda mucho tiempo porque el niño
se acostumbra, sufre cuando se va.” (T5)
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vapaaehtoinen on paikan päällä. Tärkeintä olisi varmasti se, että vapaaehtoisten
vaihtuminen tapahtuisi aina tietyllä rytmillä, sillä rytmi ja rutiinit tuovat lapsille
turvallisuudentunnetta. Koska lapset ovat toimijoita, olisi hyvin mielenkiintoista tehdä
tutkimusta myös lasten parissa ja kysyä heiltä itseltään, minkälainen vaikutus
vapaaehtoisten vaihtuvuudella on ja kuinka pitkä aika heidän mielestään olisi sopiva aika
vapaaehtoisjaksolle. Vapaaehtoistyön kestoa käsittelen seuraavassa alaluvussa.
5.4

Vapaaehtoistyön keston merkitys

Kansainvälisen vapaaehtoistyön kesto on asia, jota ei kovin tarkasti määritellä useinkaan
tutkimuksissa. Esimerkiksi Tomazos & Butler (2009) sanovat, että työjaksot voivat
vaihdella muutamasta viikosta useampiin kuukausiin, mutta aika ei kuitenkaan ylitä
vuotta (Tomazos & Butler 2009, 197). Vapaaehtoisturismista puhuttaessa mainitaan
usein, että se on lyhytaikaista ja koska näin on, voivat vaikutukset jäädä vähäisiksi
(Guttentag 2011, 70). Varsinkin jos lyhytaikaisuuteen lisätään vielä puutteellinen
kielitaito ja varsinkin jos tehdään työtä lasten parissa, on vaikuksen aikaansaaminen
hankalaa (Richter & Norman 2010, 224). Kestosta on kuitenkin tärkeä puhua ja sitä on
tärkeä määritellä, sillä kestolla voi olla olennainen merkitys sen kannalta, kuinka paljon
vapaaehtoinen saa aikaan. Maailmanvaihto ry kannattaa aina vähintään puolen vuoden
jaksoa ulkomailla (eivätkä he lähetäkään lyhyemmäksi aikaa), mutta mieluiten vuoden
jaksoa. Vuoden aikana ehtii tutustua kohdemaan kulttuuriin syvällisemmin, ja myös
paikallinen työyhteisö ja (tässä tapauksessa) projektin lapset ehtivät tutustumaan
vapaaehtoiseen paremmin ja rakentamaan yhteyttä hänen kanssaan (Maailmanvaihto
ry 2017b).
ICYE Bolivia vastaanottaa Boliviaan lähinnä vähintään puoleksi vuodeksi tulevia
vapaaehtoisia, ja suurin osa on paikalla vuoden. Heillä on myös lyhytkestoinen ohjelma,
jota kautta on mahdollista tulla töihin. Fundación Alalayn taloihin tullaan töihin monta
eri reittiä, ja osan kautta on mahdollista tulla muutaman kuukauden pätkäksi töihin ja
osan kautta vain pidemmäksi aikaa. Lisäksi esimerkiksi psykologiopiskelijat ovat
harjoittelussa aina noin viisi kuukautta. Alalayssa ja sen työntekijöillä on kokemusta
hyvin eripituisista vapaaehtoistyöjaksoista, aina muutamasta viikosta vuoteen. Heillä on
siis

paljon

kokemuspohjaa

voidakseen

vastata

kysymykseeni

siitä,

onko
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vapaaehtoistyöjakson kestolla merkitystä ja onko vapaaehtoisten työpaikassa viettämä
aika heidän mielestään sopiva.
Mikä sitten olisi haastateltavien mielestä sopiva aika vapaaehtoisen olla paikalla ja
miksi? Vapaaehtoiset kannattavat vuotta, koska:
”Ensin ajattelin että menen vain puoleksi vuodeksi, mutta päätin kuitenkin olla vuoden.
Ja nyt kun katson taaksepäin, se oli hyvä. Koska en osannut alussa sanaakaan espanjaa,
puolessa vuodessa vasta olin oppinut puhumaan sitä ja siksi puoli vuotta olisi ollut
todella vähän aikaa tehdä mitään. Uskon, että kolme kuukautta on enemmän
vapaaehtoiselle kuin työpaikalle koska kolmessa kuukaudessa ei ehdi tehdä juuri
mitään. Ehkä jos osaat jo valmiiksi espanjaa, mutta minusta tuntuu, ettei voi tehdä niin
paljon kuin pidemmässä ajassa.” (V1)77
”Mun mielestä vuosi on, se on mitä ICYE sanoo että vuosi on parempi kun puoli vuotta ja
kun mä tulin tänne niin meinasin ensin ottaa puolen vuoden ohjelman mutta sitten
päätin että kyllä otan sen vuoden. Mä en uskonut siihen eka mutta nyt kun oon ensin
räpiköinyt paniikissa puoli vuotta ja tullut takaisin lomilta ja on jotenkin ihan eri
meininki. Että mä oon oikeasti sitä mieltä että jos olisin lopettanut puoleen vuoteen,
multa olisi jäänyt niin paljon vielä kokematta ja jotenkin se kokemus että oikeasti kuulun
tänne, nää ihmiset tuntee mut, mä tunnen nää ihmiset, osaan olla täällä. Ja ymmärrys
siitä paikasta ja niistä tytöistä menee niin paljon syvemmälle sen puolen vuoden jälkeen.
Että kyllä ehdottomasti sanoisin että pidempi aika on parempi.” (V3)

Myös työntekijät laajana rintamana olivat sitä mieltä, että mitä pidempi aika, sitä
parempi. Jos kyseessä on vain muutaman kuukauden pituinen jakso, eikä vapaaehtoinen
osaa saapuessaan espanjaa, on hankalaa olla hyödyksi. Aluksi kielen opettelussa kestää
muutama viikko, sitten työhön tottumisessa ja lasten tottumisessa vapaaehtoiseen
kestää ja juuri kun vapaaehtoinen on oppinut työn, täytyy hänen jo lähteä. Tässä
tilanteessa työntekijä saattaa jäädä ajattelemaan, tuliko vapaaehtoinen vain oppimaan

77

“Pensaba primero ir solo medio año pero pensé que “aah sí voy por un año”. Y ahora viendo atrás,
estuvo bien. Bueno como yo no sabía ni una palabra en español, medio año recién he podido hablar y
todo y por eso medio año hubiera sido muy poco para hacer algo de verdad. Tres meses no sé, pienso que
tres meses es más para voluntario que para el trabajo porque en tres meses ya no nada. Bueno quizás si
ya sabes español, pero me parece que no puedes hacer tanto como en más tiempo.” (V1)
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espanjaa vai auttamaan lapsia. (T6)78 Toinen sanoi samaa: jos vapaaehtoinen tulee vain
pariksi kuukaudeksi, ei kukaan hyödy kunnolla ajasta, ei työpaikka, ei lapset eikä
vapaaehtoinenkaan välttämättä. Joskus vapaaehtoiset pyytävät saada tulla ihan vain
kokemuksena kuukaudeksi tai pariksi töihin (ottamalla yhteyttä suoraan järjestöön, ei
välittävän järjestön kautta) mutta tätä ei ajatella hyvänä asiana millekään osapuolelle.
(T7)79 Myös työntekijöillä kestää hetki tottua uuteen vapaaehtoiseen ja oppia
tuntemaan hänet, ja pian on kulunut jo yksi kuukausi, ja on enää vähän aikaa jäljellä ja
ajassa ehtii tehdä vain vähän työtä (T10)80. Ja koska kyseessä on vapaaehtoisellekin
sopeutumisjakso, saattaa olla, että he sairastuvat, eivät totu heti ruokaan tai La Pazin
ilmastoon ja lisäksi vapaaehtoisilla on paljon omia tapahtumia, joten lyhyt jakso tuntuu
siltä, että se on vain ”Moi!” ja taas ”Moi moi!” (T11)81.
Työntekijät jakautuivat mielipiteissään heihin, jotka ajattelivat sopivan ajan olevan kuusi
kuukautta (T2, T3), heihin jotka ajattelivat, että vähintään puoli vuotta, mutta
pidempikin on toki parempi aina vuoteen asti (T6, T7, T8) ja heihin, jotka ajattelivat
vuoden olevan sopiva aika (T4, T5, T9). Muutama sanoi myös, että aivan vähintään vuosi
on hyvä aika, mutta aika voisi olla pidempikin (T10, T11) ja yksi sanoi, että vähintään
vuosi, mutta vapaaehtoiset voisivat mielellään olla paikalla kaksikin vuotta (T1). Kirillova
et al. (2015) tutkimuksessa, jossa selvitettiin vapaaehtoisturismin ja kulttuurienvälisen
ymmärryksen

yhteyttä, kyselyyn

vastanneiden 375 vapaaehtoistyöntekijöiden

keskimääräinen paikallaoloaika projekteissa ympäri maailmaa oli 27 päivää (Kirillova et
al. 2015, 390). Ideaali aika ainakin haastateltavien silmissä on siis huomattavasti
pidempi.

78

”Hay voluntarios que vienen un mes, tres meses, y la verdad es que es donde lo que te decía, dos
semanas en aprender el español que los chicos se acostumbran a él y aprendes y ya, me voy. Entonces
vós te quedas así “ ¿has venido a aprender español o ayudar a los chicos?” (T6)
79
”Hay períodos que vienen un mes, dos meses, tres meses que pienso que ni siquiera es beneficioso para
el voluntario porque encima si tienes limitaciones de idioma, no aprovechas ese tiempo y tampoco
nosotros, o los niños que están acostumbrados y de pronto se va. ... Esos tiempos cortos no son muy
saludables. A veces solamente como experiencia piden venir un mes o dos meses pero por eso
consideramos que no es bueno, ni para el voluntario ni para el niño.” (T7)
80
”… porque hasta nosotros tardamos en adaptar en conocernos y de pronto ya ha pasado un mes, solo
le queda dos, poco trabajo” (T10)
81
”Y como es proceso de adaptación se enferman, nuestra comida les hace daño o cualquier cosa pasa
hasta que se adapte al mismo clima y más sumado las actividades que tienen ni está pues, es hola y chao.”
(T11)
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Minkälaisia olivat sitten perustelut vähintään puolen vuoden työssäoloon? Osan olen
maininnut jo: lyhyessä ajassa (erityisesti jos vapaaehtoisella ei ole kielitaitoa) on vaikea
saada paljon asioita tehdyksi, sillä työn opettelemisessa ja ihmisiin tutustumisessa
kestää. Myös työntekijälle on hankalaa, jos hänen täytyy usein selittää samat asiat
uudestaan uudelle vapaaehtoiselle (T5)82. Jos vapaaehtoinen järjestää aktiviteetteja,
lyhyessä ajassa niitä ehditään järjestää vain muutama, ja sitten vapaaehtoisen täytyykin
jo lähteä. Tästä syystä vuosi on hyvä aika olla paikan päällä. (T9)83 Vuosi on vakautta ja
sitoutumista, enemmän työtä ja enemmän tietoa niin vapaaehtoisten kuin
työntekijöidenkin osalta (T10)84. Vuosi tuo myös jatkuvuutta paremmin kuin lyhyempi
aika. Tämä siksi, että vuosi suunnitellaan jo etukäteen ja sen perusteella, että
vapaaehtoinen on koko vuoden paikan päällä. Myös koska vapaaehtoisilla on vuoden
aikana lomansa, oman järjestönsä leirit ja aktiviteetit on tärkeä suunnitella etukäteen ja
tärkeää, että vapaaehtoinen todella on paikalla koko vuoden (T10)85. Puolessa vuodessa
tai vuodessa ehditään myös paremmin hyödyntää kaikkea vapaaehtoisen osaamista, ja
lapset pystyvät myös ottamaan ajasta kaiken irti paremmin, jos vapaaehtoinen on
paikalla pidempään (T7)86.
Edellisen esimerkin lisäksi muutkin mainitsivat perusteluksi vähintään puolen vuoden
työnteon vaikutuksen lapsiin. Ensinnäkin sen kannalta, että kestää hetki ennen kuin
vapaaehtoinen alkaa ymmärtää lapsia ja osaa puuttua tilanteisiin (T1)87. Kestää myös
jonkin aikaa ennen kuin lapset alkavat luottaa vapaaehtoiseen. Vuodessa lapset ehtivät
muodostamaan paremman ja vahvemman ystävyyssuhteen vapaaehtoisen kanssa ja he

82

“... llega otra voluntaria y necesito esa ayuda pero esa voluntaria ya no sabe que tiene que ayudarme a
revisar. Entonces sufro un poquito de volver a indicar “así me lo tienes que revisar” (T5)
83
“Porque en menos tiempo apenas van ambietando y hacen unas dos, cuatro actividades y chao, eso no
está bien. Pero un año es suficiente.” (T9)
84
“Se hacen más estables y más vínculo, más trabajo, más conocimiento de ambos lados.” (T10)
85
“Y más continuidad en lo que se va a hacer ... Un año mínimo es reimportante para nosotros porque
como te decíamos, nosotros planeamos y sabemos que va a estar un año y entonces ya, como también
sabemos que dentro de su año tienen vacaciones, talleres, campamentos, diferentes actividades que
hacen con su fundación” (T11)
86
“Que nos permite poder aprovechar todo el conocimiento del voluntario y también los niños pueden,
o sea aprovechan también ese tiempo con ellos.” (T7)
87
“Pero cuando ya están un año, entienden e intervienen porque se tarda por lo menos un mes, los tres
meses para entender cómo son los chicos.” (T1)
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saavat hyviä esikuvia. Alalayn lapset etsivät hyviä esikuvia, joita seurata ja imitoida (T1)88
ja vapaaehtoiset voivat olla näitä heille. Vuosi olisi täydellinen aika, sillä silloin
vapaaehtoiset pystyvät jakamaan enemmän lasten kanssa ja oppimaan heiltä asioita,
samalla kun lapset pystyvät oppimaan enemmän vapaaehtoisista (T9)89.
Haastatteluissa mainittiin myös, että täytyy ottaa huomioon vapaaehtoisen oma elämä
ja se, kuinka pitkä aika vapaaehtoiselle itselleen on sopiva. Yhden työntekijän mielestä
vuosi voisi olla hänen puolestaan ihanteellinen aika, mutta hän haluaa huomioida myös
vapaaehtoisen aseman ja sen, jos vapaaehtoisen pitää vaikkapa jatkaa opintojaan
kotimaassaan ja hän voi sen takia olla töissä vain puoli vuotta (T5)90. Toinenkin sanoi,
että vuosi olisi ihanteellinen aika, mutta ehkä se on liikaa pyydetty, sillä vuosi on todella
pitkä aika (T9)91. Lopulta kuitenkin monelle on tärkeintä se, että vapaaehtoisia tulee ja
heitä on aina apuna, vaikka sitten lyhyemmän ajan. Yksi sanoi, että totta kai vaikka
viikkokin on apua, ja hän ottaa kaikki vapaaehtoiset kiitollisena ja rakkaudella vastaan.
Olisi kuitenkin mahtavaa, jos kestoa pystyttäisiin määrittelemään tarkemmin, ja
vapaaehtoiset olisivat paikalla aina pidemmän aikaa (T6)92.
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“Que sea mínimo un año porque allí los chicos desarrollarían mejor una amistad, inclusive podrían ver
un mejor modelo de personas. Porque lo que buscan aquí los chicos son modelos de personas a quien
seguir o a quien imitar.” (T1)
89
“... yo creo un año es perfecto, es un tiempo en que puedan compartir con los chicos, aprender de ellos
y que ellos también aprendan de los voluntarios.” (T9)
90
“Para mí puede ser un año pero viendo también la situación que voluntario quiere continuar su estudio,
es perjudical que tal vez como está de seis meses viendo lo del voluntario pero ideal sería un año.” (T5)
91
“Un año es muy, incluso tal vez es pedir mucho porque es harto un año.” (T9)
92
”Pero obviamente así viendo una semana ayuda es ayuda, lo agradezco, lo recibo con amor, sin embargo
si pudieramos cambiar eso, me encantaría que sea más tiempo que están acá.” (T6)
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6

Johtopäätökset
Tässä luvussa käsittelen vapaaehtoistyötä pääomina, toiminnan kenttänä ja
kulttuurienvälisenä oppimisena. Lisäksi vedän yhteen luvun viisi tuloksia palaten
yleiskuvaan siitä, millaisia kokemuksia paikallisilla (ja myös vapaaehtoisilla) on
kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä ja miksi näin on. Tätä kautta määrittelen
kansainvälistä vapaaehtoistyötä sellaisena kuin se tutkimassani tapauksessa esiintyy.
6.1

Vapaaehtoistyö pääomina ja toiminnan kenttänä

Eri toimijoiden (vapaaehtoiset, lapset, työntekijät) voi ajatella saavan kansainvälisestä
vapaaehtoistyöstä sekä sosiaalista, kulttuurista että taloudellista pääomaa. Sosiaalisessa
pääomassa on tärkeää ryhmään kuuluminen ja ryhmän kautta saatava kollektiivinen
pääoma. Lisäksi siihen liittyy vahvasti sosiaalinen verkosto. Kansainvälinen
vapaaehtoistyö luo kaikille osallistujilleen sosiaalisen verkoston, jonka muodostavat
vapaaehtoiset, työntekijät ja lapset. Tämä sosiaalinen verkosto on samalla ryhmä, johon
kaikki edellä mainitut toimijat kuuluvat. Solidaarisuus pitää yllä tätä sosiaalista
verkostoa(/ryhmää) ja vahvistaa sitä. Työntekijät arvostavat kovasti vapaaehtoisten
tekemää työtä, se nähdään hyvin tärkeänä ja arvostettavana työn jokaisella osa-alueella
(T7)93. Tässä arvostuksessa on korkealla nimenomaan solidaarisuus ja omistautuminen.
Työntekijät ajattelevat vapaaehtoisilla olevan paljon näitä ominaisuuksia, kun he
jättävät oman elämänsä toisella puolella maapalloa ja tulevat Boliviaan omilla rahoillaan
tekemään vapaaehtoistyötä (T10)94. Ryhmään kuuluminen tuo sen jäsenille sekä
materiaalisia että symbolisia hyötyjä. Materiaalisia hyötyjä mainittiin haastatteluissa
muutamia: jotkut vapaaehtoiset olivat tehneet yhdessä Alalayn talossa korjauksia ja
rakentaneet uutta materiaaleista, joita olivat löytäneet paikan päältä (T3)95. Lisäksi
jotkut vapaaehtoiset ovat todella myyntihenkisiä, ja heidän avustuksellaan on saatu
myytyä Alalayssa lasten leipomia keksejä (T7)96. Käsittelen muita hyvin kirjaimellisia
93

“Para mí en todos los campos [el trabajo que hacen los voluntarios] es muy valioso.” (T7)
“Hemos aprendido a valorar su entrega. El venir aquí sin salario, el venir aquí con sus propios medios,
el venir a dejar aquí su tiempo” (T10)
95
“Incluso hacen construcciones aquí, que no necesitan dinero pero que alcanzan, tienen modos de
trabajar con el material que hay aquí.” (T3)
96
“A veces hay voluntarios que tienen ese espíritu de poder vender cualquier cosa, entonces
aprovechamos de eso también y ellos nos apoyan en vender las cosas.” (T7)
94

57

hyötyjä ryhmään kuulumiseen ja taloudellisen pääomaan liittyen myöhemmin tässä
luvussa.
Ryhmän jäsenet saavat myös symbolista hyötyä ryhmään kuulumisestaan. Tämä
symbolinen hyöty näkyy esimerkiksi uusista kielistä ja kulttuureista oppimisena. Lapset
ja työntekijät saavat hyötyä esimerkiksi englannin oppimisesta. Lisäksi näyttää hyvältä,
että järjestöllä on ulkomaalaisia vapaaehtoisia (tätä käsittelin luvussa 5.1). Työntekijät
ja lapset pääsevät tutustumaan maailmaan ilman että heidän tarvitsee itse matkustaa
(V2)97. Tämä on tietenkin hyvin globaali näkökulma, että muiden kulttuurien ja maiden
tunteminen olisi automaattisesti sosiaalista pääomaa. Kansainvälisen vapaaehtoistyön
kontekstissa ja ideaaleissa uusista kielistä ja kulttuureista oppimisen ajatellaan olevan
sosiaalista pääomaa kasvattavaa. On kuitenkin ajateltava myös hieman kriittisesti tätä
lähtökohtaa. Onko se automaattisesti statusta tuova asia maassa kuin maassa, että oppii
englantia tai muista kulttuureista? Varsinkin Boliviassa on noussut vahvemmin viime
vuosina oman kulttuurin arvostaminen ja esiintuominen, erityisesti aiemmin
vahvemmin

marginaalissa

olleiden

alkuperäiskansojen

kulttuuristen

tapojen

arvostaminen (ks. Ranta 2014). Vapaaehtoistyö voi kuitenkin lisätä myös oman
kulttuurin arvostamista ja tuoda sosiaalista pääomaa oman kulttuurin sisältä. Lapset
haluavat oppia vieraista kulttuureista vapaaehtoisilta. Samalla he myös ylpeänä
haluavat kertoa omastaan maastaan, ja tekevät huomioita asioista, joita heidän
maassaan on, mutta vapaaehtoisen maassa ei välttämättä ole (T11)98. Näin
vapaaehtoistyöllä voi olla myös oman kulttuurin arvostusta lisääviä piirteitä.
Kaikki osapuolet kasvattavat kulttuurista pääomaansa oppimalla toisista ja lisäämällä
tietotaitoaan maailmasta ja toisista ihmisistä. Tästä hyötyy eniten vapaaehtoinen, joka
saa kulttuurista pääomaa oppimalla sujuvasti uuden kielen ja viettämällä vuoden
uudessa ympäristössä, selviten haastavistakin tilanteista. Vapaaehtoisille tämä kokemus
tuo arvostusta esimerkiksi työmarkkinoilla. Vuoden ulkomaanjaksolla voi olla
erityisarvoa myöhemmin töitä haettaessa (ks. Vuorinen & Yli-Koski 2015). Taloudellisen
pääoman saaminen puolestaan on jotain, minkä en olisi alun perin ajatellut liittyvän
97

”Pueden conocer el mundo sin tener que moverse.” (V2)
“A las chicas les gusta enseñar y mostrar lo que hay en nuestro país. Y en algún momento decir no, en
tu país no hay esto pero en mi país sí.” (T11)
98
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kansainväliseen vapaaehtoistyöhön tässä kontekstissa. Taloudellinen hyöty, mitä
vapaaehtoistyö tuo nousi kuitenkin esiin haastatteluissa sekä hyvässä että pahassa.
Muutamat työntekijät, jotka mainitsivat vapaaehtoisten tuoman taloudellisen hyödyn,
näkivät mahdolliset rahalahjoitukset hyvänä asiana. Yksi haastateltavista puhui siitä,
että vapaaehtoisten tarjoama apu ei lopu vapaaehtoisvuoteen. Vapaaehtoiset pysyvät
yhteydessä työjaksonsa jälkeenkin, ja lapset pysyvät heidän sydämissään. Vapaaehtoiset
saattavat järjestää kotimaassaan keräyksiä Alalaylle tai lähettää järjestölle muuten
rahaa tai lahjoja ja näin jatkaa avunantoa. (T1)99 Toinen työntekijä kertoi, että myös
vapaaehtoisjaksonsa aikana jotkut lahjoittavat järjestölle rahaa, jolla esimerkiksi
korjataan lasten asuintiloja (T7)100. Lahjoituksiin suhtaudutaan ICYE:n suunnalta osittain
kriittisesti, sillä sitä ei nähdä vapaaehtoisen tehtävänä. Vapaaehtoisen tehtävä on antaa
aikaansa, ei rahaa. On myös tärkeää, että vapaaehtoistyön toimijat ovat samanarvoisia
keskenään. Jos vapaaehtoinen lahjoittaa rahaa projektille, voivat roolit vaihtua helposti
liikaa. Normaalistihan vapaaehtoinen (yleisestikin ottaen projektin työntekijä tai minkä
tahansa yrityksen työntekijä) on vastuussa työnantajalle siitä, että hän tekee työnsä
hyvin. Mutta jos vapaaehtoinen lahjoittaa projektille rahaa, vastaa projekti hänelle siitä,
että rahat käytetään tietyllä tavalla. Tämä voi muuttaa rooleja ja myös osittain luoda
riippuvuutta, jos oletetaan vapaaehtoisen lahjoittavan jotain. (ICJA 2014, 16, 39.)
Se, että työpaikka ja erityisesti lapset saavat vapaaehtoiselta taloudellista pääomaa, voi
kääntyä myös vapaaehtoista vastaan. Yksi vapaaehtoisista kertoi ilmiöstä, jota hän oli
todistanut työpaikallaan (viittasin aikaisemmin tähän ilmiöön luvussa 5.3 puhuessani
siitä, kuinka vapaaehtoiset haluavat lasten muistavan heidät, kun taas lapsille olisi ehkä
helpompi siirtyä eteenpäin). Vapaaehtoisille vuosi on todella erityinen, ja he haluavat
lasten muistavan heidät välillä hieman puoliväkisinkin. Kuvakollaasien ja muiden
tunnepuolen muistojen lisäksi moni vapaaehtoinen lisää lähtiessään mukaan rahallisen
puolen ostaessaan lapsille erilaisia lahjoja. Haastattelemani vapaaehtoisen mielestä
99

”Y muchos de los voluntarios que han llegado aquí, están en su país, se colectan fondos y nos mandan.
Una vez que los voluntarios han llegado aquí, toda su vida se sienten parte de los niños, siempre están en
contacto con nosotros, nos mandan dinero, nos mandan algunos regalos, mandan varias cosas para los
chicos. ... No termina la ayuda aquí. ... cuando ya están en su país, piensan que pueden ayudarnos más,
pueden colectar dinero.” (T1)
100
”Han sido gestores para poder ayudar aun más a los niños trayendo alguna financimiento que vaya
dirigido a mejorar la cabaña a proveer para mejorar sus camas, las colchones y todas esas cosas.” (T7)
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ilmiö on lähtenyt jo hieman käsistä, sillä lahjat ovat toinen toistaan hienompia ja lapset
osaavat jo odottaa niitä. Lapset ovat alkaneet ajatella, että lahjat kuuluvat
vapaaehtoisen lähtemiseen ja he kyselevät vapaaehtoisilta, että mitä he lahjoittavat
lähtiessään. (V2)101 Tässäkin tapauksessa lahjat vääristävät vapaaehtoisen tehtävää, ja
luovat tietynlaisia odotuksia lapsille.
Kansainvälisen vapaaehtoistyön voi nähdä Alalayssa Bourdieun ajatusten mukaisesti
toiminnan kenttänä. Kaikki järjestön talot, ja erityisesti La Pazin ulkopuolella sijaitseva
suurin Alalayn talo muodostavat oman tiiviin yhteisön. Tiiviyttä lisää erityisesti se, että
kasvattajat viettävät töissä aina kerrallaan seitsemän päivää, minkä jälkeen he ovat
seitsemän päivää vapaalla. Myös vapaaehtoiset asuvat viikot La Pazin ulkopuolella
sijaitsevassa talossa. Toiminnan kentän muodostavat pelaajat, jotka uskovat peliin ja sen
tärkeyteen

(tässä tapauksessa Alalayn tekemän työn tärkeyteen

ja myös

vapaaehtoistyön tärkeyteen). Kaikilla tässä tutkimuksessa lapsien eteen töitä tekevillä
on illusio peliin, eli usko siihen että kentällä tapahtuva peli on vaivan arvoista eikä sitä
kyseenalaisteta. Kentälle pääseviltä varmistetaan tämä suhde ja ajatusmaailma, ennen
kuin kentälle päästetään (Bourdieu 1998, 131–132; ks. myös luku 3.1.1). Kansainvälisten
vapaaehtoisten tapauksessa tämä varmistus tehdään hakuprosessilla. Jokainen
vapaaehtoinen hakee töihin ja selvittää hakemuksessaan motivaationsa, lähtökohtansa
ja toiveensa työn suhteen, haki hän sitten jonkin järjestön kautta tai suoraan työpaikalle.
Tällä prosessilla varmistetaan, että vapaaehtoiset näkevät tärkeänä lasten eteen
tehtävän työn ja haluavat todella ottaa osaa siihen.
Sekä työntekijät että vapaaehtoiset ovat siis mukana uskosta peliin ja rakkaudesta
lapsiin. Yksi työntekijöistä sanoi, että kaikista tärkeintä heidän tekemässään työssään on
se, että on sydän paikallaan ja on rakkautta lapsia kohtaan. Rakkaus lapsia kohtaan on
tärkein taustatekijä niin työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin motivaation taustalla ja
kaikki haluavat olla mukana, jotta lapsilla olisi paremmat eväät päästä elämässään
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”… hay muchos voluntarios que a la fuerza quieren que se acuerden los niños de ellos. Y si no es por
emociones, es por materiales. ... también es que con esas cosas que regalan, cada cosa que vós haces
como voluntaria, se van a aumentar un poco las expectativas que tienen para otra voluntaria. ... “mira lo
que me ha regalado, la amo tanto, es que ella es tan buena que siempre nos regala cosas” o sea y después
tras mis espaldas así como que “ay y X nunca nos ha regalado nada” y después “X cuando vós te vayas
que nos vas a regalar?”” (V2)
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eteenpäin. (T1)102 Erityisesti työntekijöillä on kyseessä kutsumusammatti, sillä palkat
eivät ole kovin korkeita. Voidaan myös ajatella vapaaehtoisella olevan jonkinlainen
kutsumus lasten parissa tehtävään työhön, sillä sen lisäksi ettei vapaaehtoiselle makseta
palkkaa, hän itse asiassa maksaa siitä, että tulee tekemään töitä. Kaikilla peliin
osallistujilla on siis yhteisymmärrys siitä, että lasten oikeus parempaan elämään on
taistelemisen arvoista ja osallistujat haluavat olla mukana tässä työssä. Kuten mainittu,
kenttä on yleensä hyvin tiivis yhteisö ja sitä voi olla jopa hieman hankala ymmärtää
ulkopuolelta. Yksi vapaaehtoisista viittasi tähän erityisyyteen puhumalla siitä, että aika
Boliviassa ja vapaaehtoistyö on tavallaan oma kuplansa, oma maailmansa, joka tuntuu
hyvin haikealta ja vaikealta jättää taakseen kun vapaaehtoistyöjakso on ohi (V3). Tätä
omaa maailmaa voi ymmärtää täydellisesti vain jos on ollut intensiivisesti osana sitä ja
uskonut sen periaatteisiin. Kentän intensiivisyyden takia voi olla myös todella hankala
lähteä sieltä pois, ja näin ollen vapaaehtoiset jäävät kaipaamaan kenttää ja muita siellä
olleita pelaajia. Samoin työntekijät ja lapset (kentän muut pelaajat) jäävät ikävöimään
vapaaehtoisia.
6.2

Vapaaehtoistyö kulttuurienvälisenä oppimisena

Kulttuurienvälisessä oppimisessa on ensimmäisenä oleellista ymmärtää omia
kulttuurisia lähtökohtiaan ja mahdollisia ennakkoluuloja, mitä omat lähtökohdat voivat
aiheuttaa. On huomattavasti helpompi lähestyä toisia kulttuureja, kun ensin ymmärtää
omaa kulttuuriaan. Haastatteluissani ei tullut esille ennakkoluuloja, joita vapaaehtoiset
olisivat tunnustaneet omaavansa työjaksonsa alussa, eivätkä myöskään työntekijät
puhuneet ennakkoluuloista. Pikemminkin työntekijöiden kuva vapaaehtoisista oli hyvin
positiivinen tässä valossa: he näkivät vapaaehtoiset hyvin sopeutuvaisina. Yksi kertoi
esimerkin siitä, kuinka useat vapaaehtoiset ovat kasvissyöjiä tai vegaaneita, mutta yhtä
lailla sopeutuvat bolivialaiseen ruokakulttuuriin ja auttavat tekemään liharuokia
keittiössä. Jos he tietävät päivän ruokana olevan lihaa, he tuovat oman ruokansa
102

” Pero lo importante es que aquí, a parte de todo esa formación exista corazón porque es lo más
importante para trabajar con niños. Eso es lo que mueve a nosotros, a la psicologa, a la coordinadora, a
los educadores, todo es puro amor aquí porque los sueldos son bajos. Entonces aquí es todo por amor,
por amor a los chicos. Los voluntarios vienen por amor. ... no vienen por decir “pobres niños, hay que
darles un pan” no es así sino que así “estos niños han sufrido, les daremos ayuda para que puedan salir
adelante” (T1)
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tekemättä tästä sen isompaa asiaa. (T10)103 Toinenkin kertoi, että hänen mielestään
vapaaehtoisilla on paljon empatiaa ja he ymmärtävät lapsen asemaa ja pääsevät
”systeemiin” sisälle ilman suurempia ongelmia tai ihmettelyä (T7)104.
Avoimuus, kyky empaattisuuteen ja kyky samaistua ihmisiin, joilla voi olla erilainen
arvomaailma kuin itsellä edistää paljon tehokkaammin kulttuurienvälistä ymmärrystä
kuin halu tehdä muutosta (Kirillova et al. 2015, 395). Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä
(erityisesti vapaaehtoisturismissa) elää yleensä vahvana diskurssi, jossa puhutaan
nimenomaan muutoksen tekemisestä ja vaikutuksesta, jota vapaaehtoinen voi tehdä
paikallisten

elämään.

Pitäisi

ymmärtää

pikemminkin,

että

kyseessä

on

molemminpuolinen oppiminen, ja arvostaa myös paikallisten toimijuutta. Muutos ei
välttämättä ole edes tarpeellista, vaan paikallinen projekti kaipaa vain apukäsiä, jotka
tekevät töitä paikallisten toiveiden mukaisesti. Tästä on kyse tutkimassani järjestössä.
Vapaaehtoisilla on suurempi mahdollisuus ymmärtää syvällisesti paikallisten
ajattelumaailmaa, kun he tulevat vain auttamaan parhaansa mukaan, ja ovat jo
lähtökohdiltaan halukkaita nimenomaan oppimaan myös paikallisilta työntekijöiltä ja
lapsilta. Kulttuurienvälistä oppimista ja lähtökohtia ICYEn parissa tehtävälle
vapaaehtoistyölle käsitellään lähtöleireillä niin koti- kuin kohdemaassakin. Jo
hakuprosessissa lähtijältä edellytetään kiinnostusta erilaisia kulttuureja ja ihmisiä
kohtaan sekä avoimuutta, joustavuutta ja sopeutuvaisuutta. Lisäksi kyky ja halu oppia
uutta on tärkeä ominaisuus. (Maailmanvaihto 2017a.)
Kuten sanottiin Salo-Leen tekstissä, on tärkeä olla eksotisoimatta monikulttuurisuutta ja
toisia kulttuureita (Salo Lee 2009, 65–68). On lähdettävä tutustumaan uuteen kulttuuriin
avoimin mielin, ja nähtävä uusi kulttuuri mahdollisesti erilaisena, mutta ei eksoottisena.
Tässä on todella hyvä, että vietetään pitkä aika työpaikalla ja ollaan aktiivisesti
bolivialaisesten työntekijöiden ja lasten kanssa kanssakäymisissä. Näin tapahtuu aitoja
kohtaamisia ja aitoa lähestymistä. Kuten mainittiin useissa haastatteluissa,
vapaaehtoiset oppivat paljon bolivialaisesta kulttuurista, lähtien ihan ruokakulttuurista,
103

“Algunas son vegetarianas, otras son veganas, pero igualito se adaptan a nuestra comida. En la vegana,
tenemos una muy buena voluntaria, y ella por ejemplo, si comíamos un asado, ella no, no se hacía ningún
problema, venía en la cocina y se preparaba lo que comía y ya, no había mayor drama para ella.” (T10)
104
“... esa empatia que tienen, el entender de la parte social del niño. ... No se hacen mucho problema de
nada y entran con facilidad al sistema.” (T7)
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työnteon tavoista yms. Vuoden aikana päästään kuitenkin syvemmälle ja opitaan myös
normeja, arvoja ja uskomuksia. Vapaaehtoiset ovat oppineet niin lasten oikeuksiin
liittyvästä problematiikasta, mikä Boliviassa vallitsee kuin myös yleisesti ottaen lasten
tilanteesta (T6). He oppivat ymmärtämään lapsia, ja sitä että hankalista lähtökohdista
huolimatta lapset haluavat päästä elämässään eteenpäin ja ovat sitoutuneita
muutokseen (T8) (alkuperäiset aineisto-otteet näistä oppimista luvussa 5.2). Lapsilta
vapaaehtoiset oppivat näiden arvoja, esimerkiksi solidaarisuutta. Mitä pidempään
vapaaehtoinen on paikan päällä, sitä enemmän vapaaehtoisen ja paikallisten välillä on
kanssakäymistä,

ja

sitä

enemmän

kehittyy

kulttuurienvälinen

herkkyys

ja

ymmärtäminen (Kirillova et al. 2015, 395). Kanssakäymistä tapahtuu luonnollisesti myös
enemmän tarkastelemassani tapauksessa, jossa työskennellään ihmisten parissa eikä
esimerkiksi luonnonsuojeluprojektissa.
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ei opeta vain toisista kulttuureista, vaan myös saa
vapaaehtoisen näkemään oman kulttuurinsa eri lailla. Se saa ihmisen arviomaan oman
kulttuurinsa perinteitä, elämäntapaa ja arvoja, ja näkemään vaihtoehtoisia tapoja tehdä
asioita omaan kulttuuriinsa verrattuna (Kirillova et al. 2015, 383). Tästä puhui yksi
vapaaehtoisista kun hän kertoi ensinnäkin siitä, miten oli aluksi ollut hankala nähdä
ihmisiä kaduilla tai yleisesti ottaen köyhyyttä, mitä hänen kotimaassaan ei näe samalla
lailla (V1)105 Lisäksi hän kertoi oppineensa paljon siitä, kuinka onneen ei tarvitse
älypuhelimia ja hienoja leluja tai harrastuksia, vaan paljon vähemmälläkin voi olla
onnellinen (V1, käännös luku 5.2). Samantyylistä oman kulttuurin tarkemmin näkemistä
ja muiden vaihtoehtoisten tapojen oppimista tapahtuu myös niin lapsilla kuin
työntekijöilläkin, kun he oppivat vapaaehtoisilta erilaisia tapoja tehdä asioita. Yksi
haastateltavista sanoi, että kansainvälisessä vapaaehtoistyössä molemmat osapuolet
oppivat toisiltaan jotain, ja työntekijät pääsevät näkemään vapaaehtoisen kautta toisen
näkökulman. Sama tapahtuu myös toiste päin, ja yhdistämällä molemmat kulttuurit
voidaan tehdä paremmin työtä lasten eteen. (T8)106

105

“También en las calles es como toda la gente pobre en las calles pidiendo dinero o vendiendo chicles,
no más que eso no cuesta mucho. Era duro. Y después en mi país que no hay casi nada de eso.” (V1)
106
”El trabajo del voluntario es importante porque nos hace ver la otra cara digamos. Yo creo que es un
aprendizaje para ambos lados. Como para él, como para nosotros. Entonces yo creo que estas ambas
culturas que se unen nos hacen salir mejor el trabajo” (T8)
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Kirillova et alin (2015) mukaan kansainvälisen vapaaehtoistyön kautta tapahtuva
kulttuurienvälinen ymmärrys ei ole itsestäänselvyys, toisin kuin oli usein aikaisemmin
ajateltu. Kulttuurienvälinen ymmärrys on pikemminkin nähtävä tavoitteena, johon
pyritään pääsemään (Kirillova et al. 2015, 394). Tähän tavoitteeseen on helpompi
päästä, kun puitteet ovat kunnossa. Kunnon puitteisiin liittyy tässä tutkielmassa
käsittelemiäni asioita. Ensinnäkin täytyy muistaa tiedostaa omat kulttuuriset
lähtökohdat ja ottaa ne huomioon. Lisäksi on tärkeää, että toisiin kulttuureihin
suhtaudutaan avoimesti ja uteliaisuudella, kuitenkaan eksotisoimatta toista kulttuuria
ja siihen liittyviä tapoja tai arvoja. Tärkeää on muistaa myös molemminpuolisuus:
kukaan osapuoli ei ole vain opettajan tai oppijan roolissa vaan kummatkin ovat
molempia.

Tekemieni

haastattelujen

perusteella

Alalayssa

kulttuurienvälisen

ymmärryksen tavoitteessa ollaan hyvällä mallilla.
6.3

Millaisia kokemuksia paikallisilla on kansainvälinen vapaaehtoistyöstä?

Haastattelemillani paikallisilla työntekijöillä on yleisesti ottaen hyvin positiivinen
kokemus vapaaehtoistyöstä. Haitat liittyvät lähinnä vapaaehtoisten espanjan kielen
taitoon, joka on usein heidän saapuessaan vielä hyvin olemattomalla tasolla ja
oppimisessa kestää jonkin aikaa. Tämän takia alussa työntekijöiden (ja lasten) on
hankala kommunikoida vapaaehtoisten kanssa. Muita yksittäisiä haittoja mitä
työntekijät mainitsivat haastatteluissa, olivat esimerkiksi joidenkin vapaaehtoisten
tupakointi, joidenkin hieman liian ujot ja sulkeutuneet luonteet ja kärsivällisyyden
puuttuminen. Lisäksi haittana nähtiin hyvin lyhyet vapaaehtoistyöjaksot. Kaikki
työntekijät toivoivat vapaaehtoisen olevan paikan päällä aina vähintään puoli vuotta,
mieluiten vuoden tai jopa enemmän. Vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuus saattaa
vaikuttaa negatiivisesti lapsiin, jotka ovat jo aiemmin elämässään joutuneet kärsimään
jättämistä vanhempiensa toimesta. Samaan aikaan kuitenkin lapset ovat aina iloisia
uudesta vapaaehtoisesta ja ottavat hänet hyvin vastaan. Lapsilla on kyky toivottaa uudet
vapaaehtoiset elämäänsä rakkaudella ja myös sanoa heille hyvästit rakkaudella (T6)107.
Lapset ovat niin tottuneita vapaaehtoisiin, että he ovat myös tottuneita heidän
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”Los veo así con una capacidad bien fuerte que los reciben con mucho amor y los despiden con mucho
amor también.” (T6)
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vaihtumiseensa. Vapaaehtoistyö nähdään järjestölle niin elintärkeänä asiana, että
vapaaehtoisten vaihtuminen on lähinnä vain välttämätön paha, jolle ei oikein voi tehdä
mitään. Myös tämän takia pidemmät ajat olisivat aina parempia, ja myös tietty rytmi
vapaaehtoisten vaihtumisessa, tämä toisi paremmin turvallisuuden tunnetta lapsille.
Lueteltuani nyt alkuun kansainvälisen vapaaehtoistyön negatiiviset puolet, palaan
takaisin ajatukseen siitä, että paikallisten työntekijöiden kokemus vapaaehtoistyöstä on
pääasiassa positiivinen. Kaikki vastasivat ensimmäiseen haastattelukysymykseeni
(”Onko vapaaehtoistyö mielestäsi tärkeää?”) yksiselitteisesti ”kyllä”. Perustelut liittyivät
lähinnä siihen, että vapaaehtoistyöstä on todella paljon apua lapsille, sillä vapaaehtoiset
ovat mukana kaikissa lasten päivittäisissä toiminnoissa (esimerkiksi T1108). Lisäksi
vapaaehtoiset antavat korvaamatonta apua kasvattajalle, jonka olisi todella hankala
selvitä yksin vähintään 15 lapsen kanssa. Nostin laajasti esille luvussa 5.1 kansainvälisen
vapaaehtoistyön tuomia hyötyä, joita ovat lapsille annettavan avun lisäksi esimerkiksi
hellyys ja rakkaus, joita lapset saavat vapaaehtoisilta, ja erilaiset ideat kasvatukseen
liittyen. Lisäksi konkreettisesti on hyötyä siitä, että vapaaehtoiset voivat viedä lapsia
lääkäriin tai olla hetken vastuussa lapsista, jos kasvattajan pitää mennä jonnekin.
Työntekijät oppivat vapaaehtoisilta monia asioita, ja saavat heistä ystäviä, joihin voi olla
myös myöhemmin yhteydessä. Vapaaehtoisista tulee usein läheisiä myös työntekijöiden
(ei vain lasten) kanssa ja myös työntekijöille on haastavaa, kun vapaaehtoiset lähtevät,
vaikka he olisivatkin myöhemmin yhteydessä (T8)109. Tärkeintä positiivisessa
kokemuksessa on se, että vapaaehtoiset todella ovat kaivattuja ja tärkeä osa Alalayta.
Yksi haastateltavista nosti esille sen, kuinka he ovat hyvin kiitollisia avusta ja kuinka
vapaaehtoistyö on arvokasta. Tämä siksi ettei järjestöllä ole varaa palkata enempää
henkilökuntaa, joten vapaaehtoisten tuki on todella tärkeää. Mitä enemmän
vapaaehtoisia he saisivat, sitä parempi. Suurempi määrä vapaaehtoisia auttaisi taloa
myös siinä merkityksessä, että lapsille voitaisiin järjestää esimerkiksi enemmän
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”Entonces el voluntario hace un trabajo que da mucha ayuda a los chicos, no? Está involucrado en
todas sus actividades, en sus tareas, en su salud, en su educación, en su bienestar, en su sociabilidad...”
(T1)
109
”Así cuando se va realmente nos duele. Uno que está un año con nosotros es parte de la familia y tenga
que irse. Yo sé que lo voy a mandar mensajes un cierto tiempo después, ya no lo vamos a ver” (T8)
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aktiviteetteja. (T7)110 Loppujen lopuksi, vaikka monet puhuivat siitä, kuinka olisi parempi
mitä pidemmän aikaa paikan päällä oltaisiin ja kuinka olisi hyvä, että osattaisiin kieltä jo
ennen Boliviaan tulemista, oli kaikille kuitenkin tärkeintä että vapaaehtoisia tulee.
Tärkeintä on se, että heitä on ja että he ovat valmiita tekemään töitä ja oppimaan ja
auttamaan niin paljon kuin pystyvät. Monet olivatkin hyvin tyytyväisiä erityisesti
vapaaehtoisten joustavuuteen ja auttamishaluun.
Vapaaehtoisille työjakso on todella erityinen vuosi elämässä. Kuten yksi vapaaehtoisista
sanoi, on vaikea ajatella vapaaehtoisvuoden loppumista, sillä kyseessä on niin erityinen
ajanjakso ja kokemus. Hän ei tuntenut olevansa valmis luopumaan siitä ”kuplasta”,
missä hän Boliviassa elää (V3). Kaikilla vapaaehtoisilla oli ollut alussa haastetta löytää
paikkansa työpaikalla ja kahdella vapaaehtoisista oli ollut myös haasteita kielen kanssa.
Kuitenkin kaikista tuntui siltä, että kokemus on sen arvoinen ja että haasteistakin selviää
hyvin. Negatiiviset kokemukset eivät vaikuta liikaa, yleiskuvaksi jää silti positiivinen
kokemus. Vapaaehtoiset olivat oppineet työjaksonsa aikana todella paljon Boliviasta,
sen kulttuurista, ihmisistä, työpaikasta, siitä miten asiat hoituvat (mikä voi olla hyvin
erilaista kotimaahan verrattuna). Yksi oli sitä mieltä, että ICYEn konsepti
vapaaehtoistyöstä on todella hyvä, sillä vuosi on sopivalla tavalla harhailua ja itsensä
etsimistä (V3). Vuoden aikana itsetunto kasvaa suuresti ja tulee usko siihen, että osaa ja
pystyy selviämään uusien haasteiden edessä. Yksi vapaaehtoisista kertoi, ettei ollut
aikaisemmin ollut juurikaan lasten kanssa, ja hän jännitti sitä aluksi kovasti.
Vapaaehtoistyöjaksonsa aikana hän oli kuitenkin saanut paljon luottamusta ja uskoa
tekemiseensä. Lasten kanssa tulee välillä myös haastavia hetkiä, ja näistä vapaaehtoinen
uskoi oppineensa erityisen paljon. Kuten hän sanoi: ”se mikä ei tapa, vahvistaa”. (V2)111
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” … agradecer todo el apoyo para nosotros es valioso. Y lo del voluntario siempre va a ser valioso
porque la institución no cuenta con recursos como para contratar más personal, entonces este apoyo que
viene através de los voluntarios es importante. Es muy valioso y cuánto más puede incrementarse esto,
mucho mejor para nosotros. Para la dinámica de la casa también porque hay muchas actividades, y
entonces no se cuenta con el tiempo suficiente, entonces todo apoyo es bueno.” (T7)
111
”Antes yo tenía tanto miedo de estar con niños ... ahora estoy con más confianza con todo lo que tiene
hacer una mamá, de responsabilidades. Y también porque muchas veces se pone dura la cosa,
emocionalmente como fisicamente, entonces allí también aprender mucho. No sé, lo que no te mata te
hace más fuerte o algo así.” (V2)
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Työjakso antaa vapaaehtoiselle henkilökohtaista ymmärrystä ja kasvamista (V3), ja jää
varmasti ikuisesti mieleen.
Lukiessani enemmän ja enemmän vapaaehtoistyöstä, kävi selväksi että verrattuna
moneen muuhun tutkimukseen omassa tutkimuksessani tarkasteltu vapaaehtoistyö
näyttäytyy hyvin positiivisena asiana. Järjestäen tutkimuksissa mainitaan että
vapaaehtoisten tarjoama apu ei välttämättä ole kovin tehokasta apua (esim. Palacios
2010, 863), viitaten samalla myös kehitysavun kohtaamaan kritiikkiin viime vuosina.
Useissa tutkimuksissa on huomattu, että projekteilla ei välttämättä ole juurikaan
vaikutusta paikallisten elämään monista eri syistä, tärkeimpinä ettei vapaaehtoisilla ole
tarpeeksi työhön vaadittavia taitoja tai koulutusta, tarpeeksi aikaa olla kanssakäymisissä
paikallisten kanssa tai tarpeeksi altruistiset pyrkimykset (Palacios 2010, 863).
Omissa tuloksissani ei taas näy juurikaan edellä mainittuja ongelmia, sillä vapaaehtoiset
ovat vain apuna useimmiten tehtävissä, joihin ei varsinaisesti ole oleellista mikään
koulutus (vaikka siitä joissain tilanteissa saattaisi olla hyötyäkin). Lisäksi järjestö on
paikallinen ja on syntynyt Boliviassa bolivialaisten tarpeisiin jo lähemmäs 30 vuotta
sitten ja selvinnyt monta vuotta myös ilman vapaaehtoisia. Sitä ei ole perustettu
ulkopuolelta eikä ulkopuolisista tarpeista eikä vapaaehtoisia varten. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, etteivät vapaaehtoiset olisi todella tärkeitä järjestölle. Kuten tässä
tutkimuksessa on jo useammin mainittu, kansainväliset vapaaehtoiset ovat todella
oleellinen osa järjestön työtä. Osittain siksi, ettei järjestöllä olisi varaa palkata enempää
henkilökuntaa, ja näin ollen vapaaehtoiset täyttävät tavallaan tyhjäksi jääneitä koloja,
mihin järjestöllä ei riitä resurssit. Lapset myös odottavat vapaaehtoisia, ja heistä on aina
mukavaa saada uusia leikkikavereita. Vapaaehtoisten rooli on erilainen kuin
kasvattajien, minkä takia lapset pystyvät näkemään vapaaehtoiset enemmän ystävinä ja
ehkä jakamaan heidän kanssa elämäänsä ja rankkoja kokemuksia. Näin lapsi saa jaettua
taakkaansa jonkun kanssa.
Vaikka työntekijät ja lapset ovat hyvin tottuneita vapaaehtoisiin, eivätkä osaisi kuvitella
taloa ilman vapaaehtoisten läsnäoloa, ovat vapaaehtoiset kuitenkin nimenomaan
lisäapu. Järjestön toimintaa pystyttäisiin pyörittämään nykyiselläkin henkilökunnalla,
sillä vapaaehtoiset eivät koskaan ole varsinaisesti vastuussa lapsista, vaan paikalla on
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aina kasvattaja. Ilman vapaaehtoisia arki olisi kuitenkin paljon tasaisempaa, tylsempää
ja myös hankalampaa. Lapsille ei pystyttäisi järjestämään niin paljon aktiviteetteja,
lapsilla ei olisi niin paljon kuuntelijoita eikä uusia ihmisiä, jotka vievät ajatukset pois
murheista. On siis toivottavaa, ettei kansainvälinen vapaaehtoistyö mene muodista,
varsinkaan yllättäen. Se olisi todella suuri isku Alalaylle, jos vapaaehtoisia ei enää tulisi.
He eivät kuitenkaan ole niin riippuvaisia avusta, etteivätkö selviäisi jos näin tapahtuisi.
Uuteen tilanteeseen olisi vain sopeuduttava. En usko että Alalayn työ loppuisi, jos jostain
syystä vapaaehtoisia ei enää tulisikaan. Se hankaloituisi huomattavasti, mutta en usko
että se kävisi mahdottomaksi.
Ulkopuolisista lähtökohdista perustettuna vapaaehtoistyön kohteet ja missiot eivät
puolestaan välttämättä toimi, vaikka niissä olisi kuinka kaunis ajatus. Vrasti (2013) teki
tutkimusta vapaaehtoisturismista Guatemalassa. Hän vietti itsekin pari kuukautta
tehden töitä projektissa, ja samalla observoiden ja tehden haastatteluja. Projekti oli San
Andresin kylässä toimiva yhdysvaltalaisen maahanmuuttajan oma henkilökohtainen
projekti, jota hän pyöritti pienen henkilökunnan ja useiden vapaaehtoisten auttamana.
Mateo (projektin perustaja) oli asunut alueella vuosikymmenen, ja sinä aikana alueelle
oli rakennettu kolme koulua, kirjasto ja luonnonpuisto vapaaehtoisten lahjoituksilla.
Monet Vrastin haastattelemat vapaaehtoiset olivat pettyneitä kokemukseensa, sillä työ
oli lähinnä hyvin mekaanista (rikkaruohojen poistoa, puiden istuttamista ja polkujen
tekemistä) eivätkä vapaaehtoiset saaneet siitä haluamaansa tyydytystä ja ajatusta, että
he tekisivät tärkeää työtä. Jotkut vapaaehtoiset opettivat myös iltapäivisin paikallisille
koululaisille englantia. Monet sanoivat kuitenkin opettamisen olevan sekä turhaa että
turhauttavaa, sillä lapsia ei kiinnostanut oppia englantia. Vapaaehtoiset ajattelivat
kiinnostuksen puutteen johtuvan siitä, ettei koulutusta arvosteta. He ajattelivat myös,
etteivät ihmiset halua muuttaa kylästä pois ja nähdä maailmaa. Tästä syystä monella ei
ole motivaatiota opiskella englantia, koska siitä ei ole kylässä mitään hyötyä. Työ ei
ollutkaan sitä mitä vapaaehtoiset olivat odottaneet eikä paikka ollut niin köyhä, että olisi
tuntunut siltä, että he voisivat “tehdä muutosta” siellä. (Vrasti 2013, 60–64.)
Oleellista hyvien tulosten kannalta on siis, että projekti on lähtöisin paikallisista
lähtökohdista ja tarpeista ja se on paikallisten ylläpitämä. Boliviassa on yleisestikin
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ottaen erityisesti Evo Moralesin valinnan jälkeen kritisoitu ulkoapäin tulevaa apua ja
perinteistä länsimaista kehitystä. Kehitykselle on esitetty bolivialaista toimijuutta
korostavia vaihtoehtoja, jotka kunnioittavat ympäristöä ja alkuperäiskansojen
maailmankuvaa (Ranta 2010). Kehitys on haluttu ottaa monikansallisilta toimijoilta ja
taloudelliseen kehitykseen keskittymisestä omiin käsiin, sillä monen mielestä
esimerkiksi Maailmanpankki oli sanellut Bolivian asioita liian pitkään (Ranta 2014, 101).
Kehitysyhteistyötoimijat ovat ottaneet tämän suunnan muutoksen yleisesti ottaen hyvin
vastaan. Useat näkevät positiivisena asiana, että paikalliset itse suunnittelevat projektit
ja ovat vahvasti mukana, sillä he kuitenkin tietävät parhaiten mitä tarvitsevat ja
minkälainen kehitys toimii missäkin kontekstissa (Ranta 2014, 130).
Aineistoni ja analyysini perusteella siis kansainvälinen vapaaehtoistyö on positiivinen
kokemus sekä työntekijöille että vapaaehtoisille. Positiivinen kokemus toteutuu
todennäköisimmin, jos työn tarpeellisuuden määrittävät paikalliset projektin
työntekijät, paikan päällä ollaan vähintään puoli vuotta ja työhön lähdetään avoimin
mielin tavoitteena molemminpuolinen oppiminen. Olisi todella hyvä, jos vielä osattaisiin
paikallista kieltä jo etukäteen. Näillä lähtökohdilla määrittelisin kansainvälisen
vapaaehtoistyön omaksi ilmiökseen tässä työssäni tekemieni havaintojen perusteella.
Jos halutaan saada hyviä kokemuksia kaikille kansainväliseen vapaaehtoistyöhön
osallistujille, olisi otettava huomioon paikallisuus, työn kesto, sitoutuminen työhön,
avoimuus ja molemminpuolinen oppiminen.
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7

Lopuksi
Olen tarkastellut tässä tutkielmassa kansainvälistä vapaehtoistyötä bolivialaisten
työntekijöiden kokemusten näkökulmasta nostaen mukaan

huomioita myös

vapaaehtoisten kokemuksista. Molempien kokemukset ovat hyvin samankaltaisia:
kansainvälisestä

vapaaehtoistyöstä

tässä

kontekstissa

löydetään

muutamia

ongelmakohtia, mutta suurimmaksi osaksi työ on hyödyllistä kaikille osapuolille. Olen
eritellyt oppimiskokemuksia jokaisen osapuolen osalta, käsitellyt vapaaehtoisten
vaihtuvuuden merkitystä ja määritellyt aineistoni perusteella ideaaliajan vapaaehtoisen
työjakson pituudelle.
Työssäni on oleellista ilmiön paikallinen selittäminen, ja tutkielma kertoo tilanteesta
yhdessä järjestössä. Näin on ehkä hieman uskaliasta lähteä yleistämään tutkimusta
kovin pitkälle. Sen teemat ovat kuitenkin varmasti mielenkiintoisia varsinkin
pidempikestoista kansalaisjärjestöpohjaista vapaaehtoistyötä tekeville suomalaisille
järjestöille, kuten esimerkiksi Allianssin nuorisovaihdolle ja KVT:lle (eli käytännössä
KaVa-verkostoon kuuluville jäsenille). Haastattelurunko on sovellettavissa lasten parissa
työtä tekeviin järjestöihin ympäri maailmaa, ja sillä voisi näin ollen kysellä muuallakin
paikallisten kokemuksista kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä.
Jatkotutkimusta

voisi tehdä

edelleen

keskittyen

työntekijöiden

kokemuksiin

suuremmalla mittakaavalla. Paikallisten kokemuksiin keskittyvissä tutkimuksissa on
useimmin tutkittu avun vastaanottajien kokemuksia, mutta henkilökunnan kokemuksiin
on keskitytty vasta hyvin vähän (Klaver 2015, 191). Henkilökunta ei ole suoranaisesti
avun vastaanottaja, mutta he ovat kuitenkin joka päivä tekemisissä vapaaehtoisten
kanssa, ja samalla juuri he ovat niitä joiden työhön vapaaehtoistyö vaikuttaa. Tutkimusta
tehdessäni muutamat haastateltavat kysyivät minulta aluksi hieman ihmetellen, että
miksi minä kyselen heiltä, eiväthän he ole asiantuntijoita vapaaehtoistyössä. Kun sanoin
olevani kiinnostunut juuri heidän kokemuksistaan, sillä he ovat aktiivisesti tekemisissä
vapaaehtoisten

kanssa

ja

heillä

on

ensikäden

kokemusta

vapaaehtoistyön

onnistumisista ja haasteista, jakoivat haastateltavat kokemuksia mielellään. Näin ollen
henkilökunnan

haastattelemisessa

tulevaisuuden tutkimusten kannalta.

on

nähtävissä

hyvin

paljon

potentiaalia
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Olisi myös hedelmällistä erotella kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisturismia
tarkemmin toisistaan koittaen luoda näiden kahden eroille yleismaailmallisempi
määritelmä. Erottelu olisi mielenkiintoista yhdistää paikallisten työntekijöiden
kokemuksiin. Tämän voisi tehdä esimerkiksi haastatellen työntekijöitä kahdessa eri
vapaaehtoistyöpaikassa, joista toinen vastaanottaisi vapaaehtoisia lyhyisiin parin viikon
tai parin kuukauden jaksoihin ja toinen vain pidempiin, vähintään puolen vuoden,
jaksoihin. Näin voisi selvittää tarkemmin sitä, mikä olisi ideaaliaika vapaaehtoisjakson
kestolle ja miksi. Aineistoa voisi laajentaa ottamalla mukaan useita toimijoita, mutta
jakamalla ne samalla lailla kahteen ”eri leiriin”: lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön ja
pitkäaikaiseen vapaaehtoistyöhön.
Jokaiseen tutkimuksessa käsittelemääni teemaan voisi myös keskittyä tarkemmin.
Erityisesti vapaaehtoisten vaihtumisen vaikutus lapsiin vaatisi varmasti lisää tutkimusta.
Muutenkin lapset olisi hyvä ottaa mukaan tutkimukseen ja kohdella heitä toimijoina.
Kaikista näistä kokemuksista voisi kysellä myös lapsilta. He voisivat kertoa erityisesti
heidän suhteestaan vapaaehtoisiin ja siitä, miltä heistä tuntuu aina toivottaa
tervetulleeksi uusi ihminen elämään ja sanoa hänelle tietyn ajan päästä jäähyväiset.
Tässä työssä huomattiin se, että kansainvälisellä vapaaehtoistyöllä on tutkimassani
tapauksessa todellakin merkitystä. Jos kansainvälistä vapaaehtoistyötä tehdään
kestävillä lähtökohdilla ja paikallisissa järjestöissä, siitä voi olla paljon hyötyä, ja se voi
olla hyvin positiivinen kokemus kaikille sen parissa toimiville. Viimeinen haastatteluni
työntekijöiden parissa loppui kommenttiin siitä, että vapaaehtoistyö on todella tärkeää,
ja olisi hyvin vaikeaa kuvitella taloa ilman vapaaehtoisia, minkä takia toivomus on se,
että vapaaehtoiset eivät koskaan lakkaisi tulemasta Boliviaan ja tähän työpaikkaan (”y
que no nos falten”). Tähän kommenttiin on mielestäni sopiva lopettaa myös tämä
tutkielma, sillä se vetää hyvin yhteen tärkeimmän huomion: kansainvälinen
vapaaehtoistyö on tärkeää.
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Liitteet
Liite 1: Haastattelurunko työntekijöille
- ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive usted?
- ¿Qué formación tiene? ¿Cuál es su profesión?
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Fundación Alalay?
Para empezar: ¿Piensa usted que el trabajo voluntario es importante? ¿Por qué o por qué
no?
1. SU TRABAJO (EN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE LOS VOLUNTARIOS)
- ¿Me puede contar un poco de su trabajo? ¿Cómo es un día típico en su trabajo?
- ¿Cuánto tiempo de su día pasa con los voluntarios internacionales?
- ¿Cuál piensa usted que es la mejor parte de trabajar con los voluntarios? ¿Encuentra
algo que dificulte el trabajo con ellos?
- En su opinión, la experiencia laboral o la formación previa del voluntario tiene alguna
importancia en la realización de su trabajo?
- ¿Piensa que los voluntarios tienen un nivel suficiente de castellano para realizar bien su
trabajo?
- ¿Cree que los voluntarios están preparados para el trabajo?
2. APRENDIZAJE INTERCULTURAL
- ¿Qué piensa usted que los voluntarios internacionales han aprendido en su empleo?
- ¿Siente usted que haya aprendido algo de los voluntarios? Puede dar ejemplos?
- ¿Qué piensa usted que los niños aprenden de los voluntarios?

3. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO VOLUNTARIO Y EL IMPACTO (PARA LOS
NIÑOS)
- ¿En qué medida considera que el trabajo voluntario ayuda en su lugar de trabajo?
- ¿Trae el trabajo de los voluntarios internacionales alguna desventaja?
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- ¿Qué importancia tiene la duración del periodo del trabajo voluntario? ¿Piensa usted
que el tiempo que pasan en el trabajo es suficiente?
- En su opinión, ¿cómo los niños responden a los voluntarios?
- ¿Cómo cree que el hecho de que, cada cierto tiempo, el voluntario se vaya y venga otro
nuevo influye a los niños?
4. - ¿Tiene algunas preguntas? ¿Hay algo sobre lo que todavía quiere conversar?

Liite 2: Haastattelurunko vapaaehtoisille
- ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives?
Para empezar: ¿Cómo decidiste ir a Bolivia a trabajar como voluntaria?
1. TU TRABAJO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE LOS LOCALES
- ¿Me puedes contar un poco de tu trabajo? ¿Cómo es un día típico en tu trabajo?
- ¿Trabajas todo el tiempo con los trabajadores locales o haces mucho también
independientemente? ¿Cuantós voluntarios trabajan allí al mismo tiempo?
- ¿Qué piensas que es la mejor parte en tu trabajo, que te gusta más? Hay algo que quizas
no te gusta?
- ¿Piensas que tiene importancia si el voluntario tiene formación (de trabajo con los niños
por ejemplo) o experiencia laboral?
- ¿Empezaste a estudiar español aquí o ya lo sabías antes? ¿Cuánto tiempo te tomó para
aprender y comunicarte bien en el trabajo?
- ¿Sientes que estabas preparada para el trabajo?
2. APRENDIZAJE INTERCULTURAL
- ¿Qué piensas que has aprendido en tu empleo?
- ¿Qué piensas que los locales aprendían de ustedes (de los voluntarios)?
- ¿Qué piensas que los niños aprenden de los voluntarios?/Has aprendido algo de los
niños?
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3. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO VOLUNTARIO Y EL IMPACTO (PARA LOS
NIÑOS)
- ¿Cómo piensas que el trabajo voluntario ayuda en tu lugar de trabajo?
- ¿Piensas que el trabajo de los voluntarios internacionales trae posiblemente alguna
desventaja/problema?
- ¿Qué piensas sobre la duración del periodo del trabajo voluntario? ¿Cuánto tiempo es
suficiente para el trabajo?
- ¿Cómo sientes que los niños responden a ti y a los otros voluntarios? ¿Sientes que
confían mucho en ti, cómo es tu relación con ellos?
- ¿Cómo crees que el hecho de que, cada cierto tiempo, el voluntario se vaya y venga otro
nuevo influye a los niños?
- ¿Piensas que vas a seguir en contacto con la organización y con los niños despues de tu
voluntariado?
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Liite 3: Suostumuslomake haastatteluun
Consentimiento informado para participantes de investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Karoliina Saarinen, de la Universidad de
Helsinki, Finlandia. La meta de este estudio es investigar el trabajo voluntario internacional
en relación con el trabajo de los empleados de la fundación y el impacto que el trabajo
voluntario tiene.
Para participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto
tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que se conversará durante estas
sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las ideas que
usted haya expresado.
La participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
Sus respuestas a la entrevista serán anónimas, su nombre no va a parecer en ningún lado
de la investigación. Una vez transcritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante
la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradezco su participación.
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Karoliina Saarinen.
He sido informada de que la meta de este estudio es estudiar el trabajo voluntario
internacional en relación con el trabajo de los empleados de la fundación y el impacto que
el trabajo voluntario tiene. Me han indicado también que tendré que responder preguntas
en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi
participación en este estudio, puedo contactar a Karoliina Saarinen, al correo:
karoliina.saarinen@helsinki.fi.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para
esto, puedo contactar a Karoliina Saarinen, al correo anteriormente mencionado.

_________________________________________________________________________
Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha

