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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on kirkon vapaaehtoistyö Espanjassa Torreviejan kaupungissa. 

Torrevieja sijaitsee Kaakkois-Espanjassa Costa Blancalla Valencian itsehallintoalueella 

Alicanten maakunnassa. Tutkimus on rajattu käsittelemään Costa Blancan suomalaisen 

evankelis-luterilaisen kirkon vapaaehtoistyötä ja työntekijöitä. 

Opinnäytetyöllämme haluamme tuoda näkyväksi seurakunnan vapaaehtoistoimintaa ja 

saada kuuluviin työntekijöiden omaa ääntä. Suurin osa vapaaehtoistyötä tekevistä on elä-

keikäisiä. He ovat olleet toiminnassa pitkään mukana ja sen vuoksi on hyvä pohtia toimin-

nan jatkuvuutta tulevaisuudessa. Pohdimme myös, miten vapaaehtoistyötä voisi kehittää 

siten, että myös nuoret voisivat toimia siinä aktiivisesti mukana.  

Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössä toimivat vapaaehtoistyötä koskeva kirjalli-

suus, internet-lähteet sekä motivaatioteoria. Kirjallisuus valikoitui aihealueen mukaan, ja 

sitä tarkasteltiin kriittisesti tutkimuksen edetessä. Vapaaehtoistyö on nimensä mukaisesti 

vapaaehtoista, joten on tärkeää pohtia työn taustalla vaikuttavia motivaatiotekijöitä. Mikä 

ihmisiä motivoi vapaaehtoistyöhön ja mitkä heidän motiivinsa ovat? Toiminnan jatkuvuu-

den kannalta asiaan on syytä syventyä tarkemmin. Vapaaehtoistyöstä löytyy runsaasti tut-

kimuksia, mutta ulkomaalaisista, kolmannen sektorin kohteista hyvin vähän. 

Opinnäytetyön aihe syntyi omakohtaisesta kokemuksesta, minkälaista on olla suomalai-

sena vapaaehtoistyössä vieraassa maassa. Teimme opintoihimme liittyvän työharjoittelun 

Espanjassa Costa Blancan suomalaisessa seurakunnassa. Harjoittelu Espanjassa oli erit-

täin antoisa ja ainutlaatuinen kokemus. Pääsimme henkilökohtaisesti kokemaan, mitä on 

vapaaehtoistyö ulkomailla, ja oma näkemyksemme syventää paljon työtämme. 

Opinnäytetyössämme avaamme vapaaehtoistyön käsitettä ja käsittelemme erityisesti kir-

kon vapaaehtoistyötä. Tuomme esiin vapaaehtoisten omia toiveita toiminnan kehittä-

miseksi. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Costa Blancan suomalainen evankelis-luterilai-

nen seurakunta. Kävimme vuoden 2018 alussa työharjoittelumme aikana monia mielen-

kiintoisia keskusteluja siitä, mitä kirkon vapaaehtoistyö on ja miten seurakunta pystyy vas-

taamaan paikallisten suomalaisten tarpeeseen.  

Ulkosuomalaisseurakunta on yksi suomalaisia yhdistävä tekijä ulkomailla, niin myös Es-

panjassa. Kirkko tarjoaa paikan, jossa voi tavata muita suomalaisia, lukea lehtiä, osallis-

tua kerhoihin ja tapaamisiin. Seurakunnalta voi pyytää apua omalla kielellä, mikä on tär-

keää monelle kausiasujalle. Kariston (2008) tekemässä tutkimuksessa haastateltavat ker-

toivat osallistuvansa Espanjassa esimerkiksi kirkollisiin ja erilaisiin kulttuurisiin tapahtumiin 

ja näyttelyihin enemmän kuin Suomessa. (Karisto 2008, 242.) 
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Opinnäytetyölle tuo ajankohtaisuutta Costa Blancan suomalaisen evankelis-luterilaisen 

seurakunnan juhlavuosi, toimintaa on tullut täyteen 30 vuotta. Ajankohtaisuutta lisää se, 

että vapaaehtoistyöstä on edelleen vähän tutkittua tietoa vapaaehtoistyöntekijän omasta 

näkökulmasta katsottuna. Marjovuon (2014) mukaan lisää laadullista tutkimusta tarvitaan, 

koska vapaaehtoistyö kykenee osallistamaan yhä useampia ihmisiä, ehkäisemään syrjäy-

tymistä sekä tarjoamaan hyvinvointia monin eri muodoin. Se antaa Yeungin (2005) mu-

kaan mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja tarjoaa yksilölle tärkeän paikan yhteiskun-

nan kokonaisuudessa. Sosiaali- ja terveysalan suuret muutokset voivat välillisesti vaikut-

taa myös vapaaehtoistyöhön kasvattamalla sen roolia yhteiskunnan palveluissa. (Marjo-

vuo 2014, 32; Yeung 2005, 109–110.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

2.1 Opinnäytetyön taustaa 

Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle omasta kiinnostuksestamme kolmannen sektorin ja 

erityisesti vapaaehtoistyön mahdollisuuksista auttaa siellä, missä julkinen palvelu ei pysty 

tarpeeseen vastaamaan. Lähdimme harjoitteluun Espanjaan Costa Blancan suomalaiseen 

seurakuntaan tammikuussa 2018, ja siellä saimme idean tehdä opinnäytetyö kirkon va-

paaehtoistyöstä. Costa Blancan seurakunnan vapaaehtoiset ovat mukana avustamassa 

kirkollisissa tilaisuuksissa, harrastepiireissä, hallinnon tehtävissä sekä kahvilatoiminnassa. 

Kahvilan toiminta on yksi aktiivisimmista vapaaehtoistyön alueista, ja se toimii samalla 

paikallisten suomalaisten kohtaamispaikkana. Kahvilalla on yhteisöllinen ja neuvoja an-

tava rooli.  

Seurakunnalla on omat internet-sivut, joiden kautta toiminnasta saa tietoa. Siellä voi myös 

itse ilmoittautua mukaan toimintaan:  

Ota yhteyttä ja tule käymään seurakunnan toimistolla kahvilan aukioloaikoina. 

Oletko taiteellinen? Osaatko tehdä käsitöitä? Voisitko pitää mielenkiintoisia esitel-

miä? Osaatko soittaa tai laulaa? Haluatko leipoa tai laittaa ruokaa? Vai olisitko tekijä 

paikallaan kahvilan myyntityössä? Liitetään yhdessä juuri Sinun osaamisesi muka-

valla tavalla muiden vapaaehtoisten työhön - Sinulle iloksi ja ajankuluksi, seurakun-

nalle tervetulleeksi avuksi. Lämpimästi tervetuloa seurakuntakodille ja mukaan toi-

mintaan! (Costa Blancan seurakunta 2018a.) 

Seurakunnan vapaaehtoiset ovat suomalaisia, jotka asuvat joko pysyvästi tai pitkiä jaksoja 

Espanjassa. Opinnäytetyön aihe perustuu toimeksiantoon, jonka saimme Costa Blancan 

evankelis-luterilaiselta seurakunnalta keskusteltuamme vapaaehtoistoiminnasta syvem-

min seurakuntaneuvoston puheenjohtajan kanssa. Sovimme työn aiheesta alustavasti Es-

panjassa harjoittelun aikana helmikuussa 2018.  

Opinnäytetyön aiheella pyritään lisäämään näkyvyyttä yhteisölle, kertomaan vapaaehtois-

työstä ulkomailla sekä osallistamaan tulevaisuuden uusia vapaaehtoisia jatkamaan va-

paaehtoistoimintaa Espanjassa. Opinnäytetyön keskeisenä ajatuksena on suomalaisten 

kirkon vapaaehtoistyö Espanjassa. Costa Blancan suomalaisen seurakunnan toiminta pe-

rustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoisten työpanokseen. Opinnäytetyös-

sämme käytämme termiä vapaaehtoistyö sekä vapaaehtoistoiminta synonyymeina. Costa 

Blancan seurakunta käyttää toiminnastaan termiä vapaaehtoistyö. 
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2.2 Toimintaympäristön kuvaus 

Costa Blancan seurakunta toimii Torreviejan kaupungin keskustassa Calle Maldonadolla 

seurakuntakodin tiloissa. Seurakuntakodilla kokoonnutaan ryhmiin ja kerhoihin, tavataan 

muita suomalaisia kahvin ja lounaan merkeissä tai tullaan matkan varrella vaihtamaan 

kuulumisia. Seurakuntakodilla on toimisto, jossa voi tarvittaessa tavata papin ja kahvio, 

jonka tuotto menee seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tiloja voi vuokrata esimerkiksi 

perhejuhlia varten. Kirkolliset toimitukset suoritetaan lähellä sijaitsevassa katolisessa pää-

kirkossa, Iglesia Inmaculada Concepciónissa.  

 

Kuva 1. Costa Blancan seurakuntakoti 2018 

Torrevieja sijaitsee Kaakkois-Espanjassa Costa Blancalla Valencian itsehallinto-alueella 

Alicanten maakunnassa ja sen pääelinkeinot ovat olleet suolan tuotanto ja kalastus. Tor-

revieja nimi tulee suoraan espanjankielisestä nimestä ”vanha torni”. Turismi on alkanut li-

sääntyä alueella 1960-luvulta lähtien, ja suotuisan mikroilmastonsa vuoksi Torrevieja on 

yksi suosituimmista matkakohteista Espanjassa. Ilmaston laatuun vaikuttavat suolajärvet, 

jotka sijaitsevat kaupungin molemmilla puolilla. (Torrevieja.fi 2014.) 

Torrevieja on monien kansallisuuksien kaupunki, jossa asuu 85 121 asukasta. Taulukossa 

1 on otteita väestöstä Torreviejassa virallisista tilastoista kansallisuuksien mukaan. Tau-

lukkoon on kerätty kahdenkymmenen kansallisuuden asukasmäärät suuruusjärjestyk-

sessä. Yhteensä eri kansallisuuksia tilastoon on merkitty 114 kappaletta, ja Suomi sijait-

see asukaslukumäärään perustuen sijalla 17. Kausiasumisesta johtuen luvut eivät toden-

näköisesti vastaa todellisuutta mutta kertovat paikallisen kulttuurin monimuotoisuudesta. 

Tilastoimista vaikeuttaa se, että yli kolmen kuukauden asumisesta pitäisi ilmoittaa paikalli-

selle viranomaiselle, mutta kaikki eivät sitä välttämättä tee. (Ayuntamiento de Torrevieja 

2018.)  
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TAULUKKO 1. Asukastilastoa kansallisuuksien mukaan (Ayuntamiento de Torrevieja 

2018) 

España (Espanja) 50 907 China 981 

Reino Unido (Britannia) 4 812 Belgia 931 

Rusia (Venäjä) 4 247 Italia 857 

Ucrania (Ukraina) 2 863 Argelio (Algeria) 760 

Marruecos (Marokko) 2 391 Noruega (Norja) 721 

Rumania (Romania) 1 708 India (Intia) 584 

Bulgaria 1 583 Finlandia (Suomi) 547 

Colombia 1 178 Polonia (Puola) 483 

Suecia (Ruotsi) 1 139 Brasil 476 

Alemania (Saksa) 1 041 Lituania (Liettua) 460 

Suomalaisten ikärakennetta on vaikea täysin todenperäisesti kuvailla, mikä johtuu osin 

edellä mainitusta kausiasumisesta. Torreviejassa on 547 rekisteröitynyttä suomalaista, 

mutta todellinen asukasmäärä on todennäköisesti suurempi. Mäkeläinen (2014) toteaa 

Espanjan tilastojen kertovan, että Andalusian ja Valencian alueet kuuluvat suosituimpiin 

asuinpaikkoihin, ja ikäluokittain suurimman ikäluokan joukon muodostaa yli 65-vuotiaiden 

ryhmä. (Mäkeläinen 2014, 5.) Vielä toistaiseksi tyypillistä Espanjan suomalaista voisi mää-

ritellä eläkkeellä olevaksi ja aktiiviseksi yksilöksi. Tulevaisuudessa määritelmä voi olla hy-

vinkin erilainen yhä lisääntyvän liikkuvuuden myötä. (Vepsäläinen 2017, 6.) 

Alueelle saapuu kuitenkin kaiken aikaa uusia yrittäjiä perheineen, ja ikärakenne elää jat-

kuvassa muutoksessa. Huhtikuussa 2018 Torreviejassa käynnistettiin Costa Blancan yrit-

täjäyhdistys, joka omalta osaltaan voi lisätä suomalaisten yrittäjien kiinnostusta kaupunkia 

kohtaan. (Halme 2018.) Karisto (2008) mainitsee omassa tutkimuksessaan toisenlaisen 

arvion suomalaisten määrästä; hän arvioi Costa Blancan alueella olleen oman tutkimuk-

sensa kirjoittamisen aikoihin jopa kolme tuhatta suomalaista (Karisto 2008, 10). 

2.3 Kirkko Suomessa ja ulkomailla 

Kirkko Suomessa 

Suomessa on kirkon tilastojen mukaan vuonna 2018 kirkkoon kuuluvia noin 3,9 miljoonaa, 

mikä tarkoittaa prosentuaalisesti 70 prosenttia suomalaisista. Tilastoja kerätään seurakun-

tatyöstä, lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä, diakoniatyöstä ja lähetystyöstä. (Suomen 
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evankelis-luterilainen kirkko 2018b.) Suomessa valtiolla, kunnilla ja kirkon diakoniatyöllä 

on vastuullinen rooli sosiaalityön ja avustustoiminnan eri alueilla. Julkisen sektorin sosiaa-

lityötä ja luterilaisen kirkon diakoniatyötä yhdistää lisäksi historialliset juuret ja eettinen pe-

rusta. Kirkolla on perinteisesti ollut suuri rooli köyhien tukijana, lisäksi kirkolla oli lakeihin 

perustuvia toimia hyvinvoinnin tukemisessa. Kirkon tuli avustaa valtiota, sillä avun tarve oli 

suuri. Kirkko avusti köyhiä Suomessa erityisesti 1700-luvun lopulla köyhäinrahastoistaan. 

Kansalaisia kehotettiin auttamaan toinen toistaan, ja tällaisella sosiaalisten verkostojen tu-

ella vastattiin pitkälti köyhäinhoidosta pitkälle 1800-luvun lopulle asti. (Juntunen, Grönlund 

& Hiilamo 2006, 11; Saari, Kainulainen & Yeung 2005, 134–135.) 

Tänä päivänä kirkolla ei ole yhtä suurta roolia julkisten palvelujen tuottajana kuin köyhäin-

hoidon aikaan, mutta seurakunnalla on huomattava määrä toimintoja, joilla on yhteys julki-

siin palveluihin. Niitä ovat esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorisotyö, diakonia, 

päihde- ja mielenterveystyö, työttömien tukeminen, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut, 

vammaispalvelut, kriisityö ja perheneuvonta. (Kirkko ja julkiset palvelut 2018, 19.) 

Kirkko ulkomailla 

Kirkon turistityöllä on pitkät perinteet, ja toiminta on alkanut jo 1960-luvulla. Valtaosa kir-

kon ulkosuomalaistyöstä toteutuu vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2018a.) Costa Blancan seurakunnassa on talvikausiksi palkattuina 

pappi ja kanttori, muuten toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset työntekijät. Turistityön odo-

tetaan tulevina vuosina kasvavan. Kirkon ulkosuomalaistyön tehtävä on tehdä kirkollista 

työtä ulkomailla asuvien ja oleskelevien suomalaisten kanssa. (Kirkko 2020, 25.) Muutto-

liike on kasvanut, eikä ulkomaille lähdetä yksinomaan toimeentulon perässä. Suuri osa 

kausiasujista on eläkeläisiä, mutta Espanjasta voi löytää myös vuorotteluvapaalla olevia 

ihmisiä, jotka viettävät vapaataan lämpimässä ilmastossa.  

Turismin kasvaessa 1980-luvun lopulla suomalainen talviasutus alkoi keskittyä Costa 

Blancan alueella Torreviejaan, ja kirkko vastasi myös kasvavaan tarpeeseen ja jumalan-

palveluksia piti aluksi Aurinkorannikon pappi. Costa Blancan suomalainen evankelis-luteri-

lainen seurakunta on toiminut järjestäytyneesti vuodesta 1988, ja se tarjoaa kiinnittymis-

pisteen Torreviejan suomalaisille asukkaille ja turisteille. Oman talvipapin seurakunta sai 

vuonna 1997, liki samaan aikaan myös oman kanttorin. (Mäkeläinen 2011, 11.)  

Maailma on avautunut tekniikan ja yhteyksien kehittyessä, myös etätyön mahdollisuutta 

käytetään paljon. Kirkon ulkosuomalaistyö ulottuu 37 maahan (Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko 2018a). Espanja on yksi määrällisesti suurimpia kohdemaita ja maan suosio 

jatkuu edelleen. Tilastokeskuksen (SVT) tekemän tutkimuksen mukaan Espanja on 2015–
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2017 toiseksi suosituimpia kohteita suomalaisten vapaa-ajan kohteena (Suomalaisten 

matkailu 2017). 

Costa Blancan seurakunta tarjoaa monen muotoista toimintaa, kuten erilaisia harrastepii-

rejä sekä kahvilapalveluita. Toimintaa pyritään kehittämään kysynnän mukaan, omia lah-

joja voi hyödyntää esimerkiksi ryhtymällä ohjaajaksi erilaisiin ryhmiin. Luovan taiteen sekä 

käsitöiden ryhmiä löytyy seurakunnan tarjonnasta. (Costa Blancan seurakunta 2018b.) 

Tietotekniset ja mobiilitekniikkaan liittyvät taidot voisivat olla tulevaisuuden ryhmän aihepii-

rejä. 

Lehtinen (2008) on tutkinut seurakunnan vaikutusta yhteisöllisyyteen paikallisesti ESR-

projektin kautta. Tutkiessaan projektien toimintaa, hän toteaa, että toiminnallisuus on seu-

rakunnan toiminnassa keskeisessä asemassa. Toiminnan kautta tuettava ihminen voi löy-

tää rakenteita, joihin on helppo kiinnittyä. (Lehtinen 2008, 320.) Costa Blancan seurakun-

nan toiminta tukee suomalaisten jäsentensä osallistumista sekä yhteisöllisyyttä kutsumalla 

ihmisiä mukaan toimintaan omien taitojensa ja toiveidensa mukaan.  

Karisto kuvaa omassa tutkimuksessaan hyvin, miten suomalaiset täyttävät päiviään Es-

panjassa. Tulee kuitenkin muistaa, että hänen tutkimuksensa keskittyy pääosin eläkeläi-

siin ja erityisesti talviasujiin. Kariston mukaan haastateltavat kertoivat osallistuvansa Es-

panjassa esimerkiksi kirkollisiin ja erilaisiin kulttuurisiin tapahtumiin ja näyttelyihin enem-

män kuin Suomessa. (Karisto 2008, 242.) 

Harrastaminen on Espanjassa muutenkin aktiivisempaa Kariston (2008) mukaan: 39 pro-

senttia naisista ja 34 prosenttia miehistä, jotka osallistuivat haastatteluun, kertoivat aloitta-

neensa Espanjassa uuden harrastuksen. Tavallisempaa on, että Espanjassa jatketaan jo 

Suomessa aloitettua harrastusta, mutta uusien harrastusten aloittaminen on hyvin positii-

vinen asia ikäihmisten virkeyttä ajatellen. Golf, kävely, lukeminen ja käsityöt ovat monelle 

suomalaiselle mieluista toimintaa. Kuvataide ja musiikki ovat myös suosittuja; musiikki voi 

olla paikallista tai sillä voidaan tuoda suomalaisten sävelien muodossa vahvistusta omaan 

kansallisuuteen. Kieliä opiskellaan Espanjassa vaihtelevasti, ja noin puolet haastatelta-

vista kertoi osaavaansa espanjan alkeet. (Karisto 2008, 243–244.) 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

3.1 Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoite oli saada yhteisölle ja sen vapaaehtoistoiminnalle lisää näkyvyyttä. 

Costa Blancan seurakunnan vapaaehtoistyöstä ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Opinnäy-

tetyötä on rajattu aiheen laajuuden vuoksi selvittämään vapaaehtoistyöntekijöiden motii-

veja vapaaehtoistyöhön osallistumiseen sekä sosiaaliseen antiin. Työllämme halusimme 

saada kuuluviin vapaaehtoistyöntekijöiden omaa ääntä. Tavoite oli, että yhteisö, vapaaeh-

toistyöntekijät ja tulevaisuuden vapaaehtoiset hyötyvät opinnäytetyöstämme. 

Vilkan (2015) mukaan laadullista tutkimusta tehtäessä on tärkeää muistaa yksi sen perus-

tehtävistä, joka on tiedon tuottamisen lisäksi sen vaikutusmahdollisuudet. Vilkka muistut-

taa, että haastateltavat eivät saa olla pelkästään välineitä suorituksen tekemiseen. Par-

haimmillaan tutkimus voi vaikuttaa haastateltavien toimintatapoihin hyvällä tavalla, kun 

asia ja tavat nähdään ikään kuin ulkopuolisen silmin, voidaan niitä pohtia ja tarvittaessa 

muuttaa. (Vilkka 2015, 125.) Toivoimme saavamme tutkimuksellamme aikaan edellä mai-

nittua uutta näkökulmaa.  

Tarkoituksenamme oli tutustua vapaaehtoistyöhön ja sen merkitykseen seurakunnan toi-

minnan kannalta sekä vapaaehtoistyön jatkumiseen myös tulevien sukupolvien myötä. 

Halusimme omalta osaltamme tuoda näkemystämme vapaaehtoistyöstä harjoittelun näkö-

kulmasta, missä olimme itse myös osallisena. Asenteiden ja arvojen merkitys vapaaeh-

toistyön kokemuksiin lähtee meistä jokaisesta itsestämme.  

Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee 

jotakin, tulee kaikki tehdyksi (Aforismeja 2017). 

Ideaalina tarkoituksena vapaaehtoistyössä on tehdä yhdessä hyviä asioita toistemme hy-

väksi. Omalta osaltamme saimme hienon mahdollisuuden nähdä ja kokea tätä työtä hen-

kilökohtaisesti harjoittelumme aikana Espanjassa. Innostajina tälle opinnäytetyölle toimivat 

Costa Blancan seurakunnan vapaaehtoiset ja palkatut henkilöt.  

Tutkimus on ajankohtainen, koska vapaaehtoistyöstä on edelleen vähän tutkittua tietoa 

vapaaehtoistyöntekijän omasta näkökulmasta katsottuna. Marjovuon (2014) mukaan lisää 

laadullista tutkimusta tarvitaan, koska vapaaehtoistyö kykenee osallistamaan yhä useam-

pia ihmisiä, ehkäisemään syrjäytymistä sekä tarjoamaan hyvinvointia monin eri muodoin. 

Se tarjoaa Yeungin (2005) mukaan kanavan itsensä toteuttamiseen esimerkiksi luovuu-

dessa sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia saamalla ihmisen liikkeelle ja osoittamalla 
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tälle tärkeän paikan yhteiskunnan kokonaisuudessa. Sosiaali- ja terveysalan suuret muu-

tokset voivat välillisesti vaikuttaa myös vapaaehtoistyöhön kasvattamalla sen roolia yhteis-

kunnan palveluissa. (Marjovuo 2014, 32; Yeung 2005, 109–110.)  

Ajankohtaisuutta lisää meneillään olevan Costa Blancan suomalaisen seurakunnan juhla-

vuosi, yhteistä taivalta on takana kolmekymmentä vuotta. Seurakunta juhlii 30-vuotista toi-

mintaa marraskuussa 2018 yhteisellä messulla ja päivällisellä, tilaisuudessa on tarkoitus 

palkita myös aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Juhlavuoden kunniaksi syksyllä ilmestyy 

Voitto Korhosen kirjoittama Armoa auringossa juhlakirja. Se kertoo seurakunnan histori-

asta, sen jäsenistä ja tapahtumista. (Costa Blancan seurakunta 2018c.) 

3.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaista vapaaehtoistyötä Costa Blancan seurakunnassa tehdään? 

2. Millainen merkitys vapaehtoistyöllä on tekijälleen? Mikä motivoi vapaaeh-

toista? 

3. Millaista toimintaa seurakunta voisi kehittää tulevaisuutta varten saadak-

seen mukaan uusia vapaaehtoisia? 

3.3 Aiempia tutkimuksia 

Vapaaehtoistyöstä on tehty paljon tutkimuksia ja siitä löytyy hyvin materiaalia. Opinnäyte-

työn kannalta haasteellisinta oli löytää omalle työlle olennaiset tutkimukset, joten rajausta 

oli välttämätöntä tehdä. Pyrimme ottamaan mukaan eri tutkimuksia laajasti, mutta huomi-

oimaan kirkon vapaaehtoistyön erityispiirteitä. Seuraavissa tutkimuksissa käsitellään kir-

kon vapaaehtoistyötä, kausiasumista Espanjassa sekä sosiaalisen median hyödyntämistä 

vapaaehtoistyön foorumina.  

Mäkeläinen (2011) on tutkinut luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyöhön osallistumista Es-

panjassa. Hän on jaotellut tutkimuksen kohteina olevat suomalaiset pysyviin asukkaisiin, 

talviasukkaisiin ja turisteihin. Tutkimuksessa käy ilmi, että ulkomailla kirkollinen osallistu-

minen on vahvaa. (Mäkeläinen 2011, 17–18.) Opinnäytetyössämme pohdimme kausi-

asumisen vaikutusta vapaaehtoistyöhön. Espanjassa asumisen kausiluontoisuus voi toi-

mia vapaaehtoistyössä haasteena tai positiivisena voimana. Mäkeläisen tutkimus vahvisti 

omaa käsitystämme seurakunnan vetovoimaisuudesta ulkomailla. Kirkon matalan kynnyk-

sen palvelut tunnetaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin hyvin.  
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Karisto (2008) on tehnyt laajan tutkimuksen suomalaiseläkeläisistä Espanjan Aurinkoran-

nikolla kirjassaan Satumaa. Tutkimus kohdistuu Fuengirolaan, mutta siitä löytyy yhtäläi-

syyksiä Torreviejaan turismin ja kausiasumisen osalta. Karisto kuvaa suomalaiseläkeläisiä 

ja suomalaisuutta Espanjassa ja pohtii, onko hän uuden ilmiön jäljillä. Tutkimuksessa ku-

vastuu Espanjassa vanhuksista käytetty termi kolmas ikä ja sen tuomat mahdollisuudet. 

(Karisto 2008, 25.) Eläkeläiset kiinnostivat tutkimuksen kannalta, koska kirkon vapaaehtoi-

set ovat pääosin tuon ”kolmannen iän” saavuttaneita.  

Aurinkorannikon suuntaan on tehty lisää tutkimuksia, kuten Vepsäläisen (2017, 56–57) 

pro gradututkimus vapaaehtoisista ja mitä he vapaaehtoistyöstään saavat ja mikä heitä 

motivoi. Lisäksi tutkimuksessa valotettiin organisaation näkökulmaa vapaaehtoistyöhön. 

Seurakunnan rooli suomalaisille talviasujille on suuri ja se voidaan kokea jopa elämänta-

vaksi. Vapaaehtoisten motiiveista nousivat esiin esimerkiksi auttamisen halu ja uuden op-

piminen.  

Syrjäläinen (2012) on tutkinut opinnäytetyössään sosiaalisen tuen merkitystä ikääntyvän 

mielenterveydelle vieraassa kulttuurissa. Tutkimus on tehty Torreviejassa ja se tuo esiin 

kolmannen sektorin vapaaehtoistyöntekijät erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkimuk-

sessa mainitaan AA-ryhmä, Suomi-Seura ja seurakunnat. Vapaaehtoisten apua tarvitaan 

erityisesti yksinäisyyden lievittämisessä. (Syrjäläinen 2012, 35.) 

Wallin (2017) käsittelee omassa artikkelissaan Matkailututkimuksessa kausimuuton mah-

dollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimusta on tehty Torreviejassa, joka on Aurin-

korannikon ohella suomalainen suosikkikohde, erityisesti kakkosasuntojen hankintojen 

suhteen. Globalisoituminen näyttäytyy liikkuvuutena eri maiden välillä, erityisesti EU:n si-

sällä. (Wallin 2017.) Osa kausiasujista ostaa oman asunnon vierailuidensa ajaksi ja suo-

sittua on myös asuntojen vuokraaminen. Vuokra-asuntoja alueella on runsaasti.  

Ketolan (2014) tutkimuksessa pohditaan uskonnollisuuden ja verkon käytön yhteyttä ja 

olennaisinta tietoa tämä tutkimus antaa nuorten, alle 25-vuotiaiden innokkuudesta olla 

kirkkoon yhteydessä sosiaalisen median kautta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon in-

ternet-sivut otettiin käyttöön vuonna 1995 ja nykyisessä evl.fi-muodossa uudistettu kansa-

laisportaali vuonna 2005. Kirkko on kehittänyt vahvasti verkkopalveluja ja niiden etu on ta-

voitettavuus. Verkossa ollaan vuorovaikutuksessa ja sieltä löytyy myös yhteisöllisyyttä. 

(Ketola 2014, 63, 77.) 

Anne Birgitta Yeungin (1999) tutkimus Pelastusarmeijan mainoskampanjan innoittamista 

vapaaehtoistyöntekijöistä tavoittelee kuuluviin vapaaehtoisen ääntä ja heidän omaa näke-

mystänsä vapaaehtoistyöstä. Yeung pohtii, mikä vapaaehtoisia innostaa lähtemään mu-
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kaan toimintaan ja mitä he siltä odottavat. Aiempi tutkimustyö on keskittynyt enemmän or-

ganisaation näkökulmaan kuin yksilöiden motiivien ja osallistumisen pohdintaan. (Yeung 

1999, 7–8.) 

Könnilä (2014) on tehnyt tutkimusta Espanjan Aurinkorannikolla suomalaisten hyvinvoin-

nin tekijöistä ja haasteista. Hyvinvointia tuo elintaso, yhteisyyssuhteet ja mahdollisuus it-

sensä toteuttamiseen. Elintason mittarina pidetään tuloja ja varallisuutta, asumismuotoa ja 

koettua terveyttä. Yhteisyyssuhteita ja itsensä toteuttamista voidaan pohtia esimerkiksi 

harrastetoiminnan kautta, tärkeintä on ihmisen oma kokemus omasta arvosta ja onnelli-

suudesta. Tuloksia voidaan vertailla joiltain osin Aurinkorannikon ja Costa Blancan välillä, 

vaikka suomalaisten osuus Torreviejassa on pienempi suhteessa paikalliseen väestöön. 

Tutkimuksessa hyvinvoinnin koettiin lisääntyneen eniten suurissa ikäluokissa (62–67-vuo-

tiaissa) sekä heitä nuorempien (52–61-vuotiaissa). Ikäryhmissä (16–32-vuotiaat) ja van-

hemmat (68–91-vuotiaat) kokivat, että heidän hyvinvointinsa ei ollut parantunut Espan-

jassa. Ilmasto, valo ja lämpö olivat suurimmat tekijät hyvinvoinnin lisääntymisen taustalla. 

Haasteellisimpana esteenä hyvinvoinnille tutkimus nosti esiin kielitaidon puutteen ja koti-

ikävän. (Könnilä 2014, 196–203.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTO 

4.1 Toteutus 

Opinnäytetyö- ja tutkimusprosessi aloitettiin tammi-maaliskuussa 2018 osallistumalla va-

paaehtoistyöhön työharjoittelumme aikana Costa Blancalla Espanjassa. Saimme työstä 

käytännön kokemusta ja osa aineistosta perustuu myös harjoittelun aikana tekemiimme 

harjoittelun oppimispäiväkirjoihin. Päiväkirjojen kautta oma ymmärrys toiminnasta ja ym-

päristöstä on tutkimuksen edetessä vahvistunut ja auttanut asioiden mieleen palautta-

mista. Tutkimuksen tekeminen on vaatinut aikaa prosessoida suurempia kokonaisuuksia 

ja löytää juuri tälle tutkimukselle olennaisia piirteitä ja lähdemateriaalia.  

Harjoittelun aikana emme tehneet havainnointia kenestäkään vapaaehtoistyöntekijästä 

erityisesti, vaan teimme havaintoja siitä, miten suomalainen seurakunta osallistaa toimin-

taan ja mitä arki vieraassa kulttuurissa on. Kävimme lukuisia keskusteluja kohtaamiemme 

suomalaisten kanssa arkisista toiminnoista, mitä palveluja alueelta löytyy ja kuinka suuri 

rooli kielitaidolla on esimerkiksi kausiasujien kannalta. Keskusteluja kävimme seurakunta-

kodilla ja muissa suomalaisten suosimissa paikoissa, kuten Torremarketilla ja Suomi Seu-

ralla.  

Keskustelut kasvotusten paikallisten suomalaisten kanssa antoivat perspektiiviä ja taustaa 

myös vapaaehtoistyölle. Useampi suomalainen totesi, että Espanjassa terveydenhuolto 

toimii tehokkaasti. Lähellä on huipputason sairaaloita ja osaamista. Sosiaalipalvelujen 

suhteen tilanne jäi hieman epäselväksi, koska kenelläkään ei tuntunut löytyvän tietoa eikä 

kokemusta kyseisistä palveluista. Yleisen keskustelun mielipide oli, että ne ovat vaikeasti 

tavoitettavissa. Sosiaalisissa ja taloudellisissa ongelmissa käännyttiin ensin lähipiirin, sit-

ten seurakunnan puoleen.  

Näiden keskustelujen valossa olikin luontevaa pohtia vapaaehtoistyön osuutta paikallisten 

suomalaisten tukiverkostoissa. Esimerkkinä kerrottakoon, että seurakuntakoti tunnettiin 

hyvin ja seurakunnan apuun luotettiin ongelmatilanteissa. Esille nousi usein kiitollisuus 

avun saamisesta omalla äidinkielellä. Kielitaidon tärkeyttä korostettiin etenkin, jos on tar-

koitus oleskella Espanjassa pidempiä aikoja kerrallaan. Tulkkipalveluita on käytettävissä 

ja tulkin varaamista suositteli moni, erityisesti asioidessa terveydenhuollon kanssa.  

Opinnäytetyö on tehty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen, koska 

haimme tutkimuksellamme haastateltavien omia kokemuksia. Halusimme tietää, mitä va-

paaehtoiset itse kertovat toiminnasta ja miten he toivoisivat sitä kehitettävän. Laadullisella 

tutkimuksella ei ole tarkoitus etsiä yhtä totuutta, vaan tuottaa tulkintoja ihmisen toimin-

nasta. Tulkintojen avulla luodaan kuvausta tutkittavasta asiasta. (Vilkka 2015, 118–120.)  
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Tutkimusaineistoa keräsimme puolistrukturoiduilla haastattelulomakkeilla. Kysymykset oli-

vat kaikille samat, mutta vastaukset olivat avoimia. Haastateltavien määrä oli riittävä, 

koska laadullisen tutkimuksen aineiston laatu on määrää tärkeämpää ja osallistujat olivat 

aktiivisia toimijoita toiminnan eri alueilta. Teemahaastattelulla voidaan käsitellä keskeisiä 

aiheita, joita tarvitaan tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Teemojen järjestys ei ole haas-

tattelussa tärkeintä, olennaista on, että haastattelu etenee haastateltavan näkökulmasta 

sujuvasti. (Vilkka 2015, 124.) 

Tutkimuslupaa haettiin seurakuntaneuvoston puheenjohtajalta. Aiheesta käytiin alustavia 

keskusteluja helmi-maaliskuun 2018 aikana ja toimeksiantajan toiveita kuunneltiin. Toi-

meksiantajaan oltiin yhteydessä kirjoittamisprosessin aikana sähköpostitse ja kerran kas-

votusten. Toimeksiantajalle kuvattiin koko prosessia suunnittelusta kirjoittamiseen ja työn 

tallentamiseen Theseus-tietokantaan. Prosessi on kuvattu alla olevassa kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Opinnäytetyön prosessin eteneminen 2018  

Tutkimustulokset perustuvat kuuteen vapaaehtoisen haastatteluun ja ne edustavat moni-

puolisesti seurakunnan aktiivista toimintaa. Neljälle tutkimukseen osallistuvalle lähetettiin 

kysymykset sähköpostitse. Kysymysten lisäksi lähetimme tiedotteen opinnäytetyöstä ja 

suostumuslomakkeen. Kanasen (2015) mukaan verkossa pystyy toteuttamaan haastatte-

luja samoin kuin fyysisessä maailmassa (Kananen 2015, 133). Kahta vapaaehtoistyönte-

kijää haastattelimme kasvotusten työparina. Tarkoitus oli tehdä useampi haastattelu yksi-

löhaastatteluina, mutta niitä ei vaihtuvien tilanteiden vuoksi saatu järjestettyä.  
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Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa ja se on joustava tapa 

kerätä tietoa. Haastattelu sopii tiedonkeruumenetelmäksi hyvin, kun halutaan saada sel-

ville uutta tietoa eikä vastausten suunta ole etukäteen täysin selvillä. (Hirsjärvi, ym. 2007, 

199–200.) Haastattelukysymyksissä pyrimme välttämään miksi-kysymyksiä ja valikoimme 

kysymyssarjaan kuvailua edellyttäviä ja mahdollisimman avoimia kysymyksiä. Kuvailevilla 

ja miten-kysymyksillä pyrimme kartoittamaan haastateltavien kokemuksia laajemmin. 

(Vilkka 2015, 128.) 

4.2 Tiedonkeruu ja aineisto 

Opinnäytetyön tiedonkeruussa hyödynsimme haastatteluja vapaaehtoistyöntekijöiltä ja ha-

vainnointia omiin oppimispäiväkirjoihin perustuen. Opinnäytetyössämme tarkastelimme 

kokemus- ja käsiteperustaista tietoa, jolloin hyödynsimme tiedonkeruussa laadullisia me-

netelmiä. Haastateltavien kokemukset ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia, jolloin tuloksia ei 

voi etukäteen tietää. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160.)  

Oppimispäiväkirjoihin tehdyistä havainnoista oli suuri apu. Asioiden palauttaminen mie-

leen helpottui ja ymmärrys havaintojen merkityksestä tuli ajan kuluessa. Vilkan (2015) mu-

kaan osallistuva havainnointi toimii hyvin aineiston keräämisen metodina, kun asiasta tie-

detään vähän tai tieto esiintyy niin sanottuna hiljaisena tietona. Hiljainen tieto tarkoittaa 

tietoa, joka on hankittu esimerkiksi aistimalla ja seuraamalla toisen tekemistä. Tietoa ei 

välttämättä sanoiteta ääneen, vaan se siirtyy kokemuksen kautta. Yhteisen tekemisen 

kautta voidaan omaksua tietoa ja taitoa, jopa suhtautumis- ja ajattelutapoja. (Vilkka 2015, 

144.) 

Vapaaehtoistyöstä löytyy paljon tutkimuksia, mutta suurin osa niistä kohdentuu auttami-

sen eri muotoihin Suomessa. Aurinkorannikko on suosittu suomalaiskohde niin turismin 

kuin tutkimusten osalta. Costa Blanca on Aurinkorannikon jälkeen yksi suosituimmista lo-

makohteista, mutta Costa Blancasta ja erityisesti Torreviejasta ei ole montaa aiempaa tut-

kimusta saatavilla omaan aiheeseemme liittyen. Tämä oli haaste tutkimukselle ja samalla 

myös suuri mielenkiinnon kohde, koska saimme ainutlaatuista materiaalia.  

Vilkan (2015) mukaan tutkimustuloksia tarkasteltaessa tulee pohtia huolellisesti puolueet-

tomuusnäkökulmaa sekä läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa saata-

vaan tietoon voi vaikuttaa kohteen suhtautuminen haastattelijaan. Myös tutkijan omat ar-

vot ja suhtautuminen tutkittavaan aiheeseen tulee avata tutkimusraportissa, jotta voidaan 

arvioida niiden vaikutuksia tuloksiin. (Vilkka 2015, 198.) 
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Kirjallisuudesta haimme teoriapohjaa ja lähdeaineisto on kerätty suurella harkinnalla ja 

juuri seurakunnan toimintaa ajatellen. Valintoihin vaikuttivat myös omakohtaiset kokemuk-

semme ja osallisuutemme vapaaehtoistyöhön seurakunnassa. Suhtaudumme avoimesti ja 

myönteisesti uskoon ja uskontoon, mutta sosiaalisen työn ja diakonian välillä taiteilu vaati 

erityistä tarkkuutta. Sosiaalityö ja diakonia jakavat samaa arvomaailmaa.  

Aluksi vaikutti helpolta löytää aineistoa tutkimukseemme, mutta pian huomasimme rajaa-

misen tärkeyden. Kaikki vapaaehtoistyö ei sopinut sellaisenaan omaan tutkimukseemme, 

vaan tarvitsimme siihen myös näkökulmaa ulkomailla tehtävään vapaaehtoistyöhön. Ai-

neistoa etsimme internetin kautta hakusanoilla vapaaehtoistyö, kirkon vapaaehtoistyö, 

kirkko ulkomailla, motivaatio, kirkko Espanjassa ja seurakunnan vapaaehtoistyö. Tuloksia 

tuli hyvin vaihtelevasti, koska vapaaehtoistyöstä on löydettävissä paljon materiaalia. 

Haimme kirjaston aineistokannasta kirjallisuutta samoilla hakusanoilla ja pohdimme koko-

naisuutta myös sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Aineistonkeruussa huomioitiin kirkon vapaaehtoistyön erityispiirteet, joihin kuuluu vahvasti 

hengellisyys ja kristillinen arvomaailma. Vilkan (2015) mukaan toimeksiantaja voi työelä-

mälähtöisissä tutkimuksissa vaikuttaa aineiston valintaan, kirkollinen toiminta eroaa suu-

resti yksityisistä yrityksistä ja järjestöistä esimerkiksi perinteisellä arvomaailmallaan ja 

hengellisyydellään (Vilkka 2015, 59).  

Tutkimusta varten kehitimme haastattelulomakkeen (Liite 1), joka koostui avoimista kysy-

myksistä. Avoin kysymys on kyseessä silloin, kun esitetään kysymys ja vastaajalle jäte-

tään tyhjä tila omaa vastausta varten. Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdolli-

suuden ilmaista oma mielipide ja tuoda oma ääni kuulluksi ja ne mahdollistavat motivaati-

oon liittyvien seikkojen tunnistamisen. Avointen kysymysten haasteena ovat monet erilai-

set vastaukset ja niiden käsittely tuloksia analysoitaessa. (Hirsjärvi, ym. 2007, 193–196.)  

Kysymykset oli jaoteltu neljään kategoriaan, jotka olivat: vapaaehtoisen tausta, osallisuus, 

motivaatio ja uuden edessä. Haimme kysymyksillä tietoa vapaaehtoistyöntekijöiden taus-

toista ja lähtökohdista vapaaehtoistoimintaan. Halusimme kartoittaa vapaaehtoistyön pe-

rustaa työntekijöiden kautta ja kuulla heidän kokemuksiaan ja toiveitaan.  

Osallisuutta kuvaa työn kesto ja merkitys tekijälle itselleen, ovatko ihmiset löytäneet pai-

kan toteuttaa itseään ja kuinka hyvin he toiminnassa viihtyvät. Tutkimuksen kannalta mie-

lenkiintoista oli selvittää myös, koetaanko työ palkitsevana ja mitä se antaa tekijälleen. 

Motivaatio on vapaaehtoistyön tärkeimpiä kivijalkoja ja tätä aihetta lähestyimme kysymällä 

suoraan, mikä vapaaehtoistyöntekijöitä motivoi. Uuden edessä sisälsi kaksi kysymystä ke-

hittämiseen liittyen ja kysymyksillä haettiin kehittämistoiveita nykyiseen toimintaan sekä 



16 

tulevaisuutta varten. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi oli yksi tutkimuksemme tärkeim-

mistä sisällöistä. 

4.3 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysia voidaan kuvata perusanalyysimenetelmäksi. Se pyrkii tuottamaan tiivis-

tetyn ja yleisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin tekemiseen liittyy rajaaminen ja 

päätösten teko. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on valittava rajattu aihealue ja ilmiö, 

mistä pyritään kertomaan laajasti ja rajattava ulkopuolelle kaikki, mitkä eivät suoraan 

omaan aiheeseen liity. Aineiston tarkoitus on kuvata tutkittavaa ilmiötä, jota analyysilla 

selvennetään ja sanoitetaan. Aineistolähtöisessä analyysissa analyysi ja raportointi perus-

tuvat tutkimuksessa käytettävään aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92, 99–102.)  

Keskityimme koko tutkimuksen ajan valikoimaan kirjallista lähdeaineistoa ja haastateltavia 

tutkimusaiheen mukaan saadaksemme vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Tutkimusai-

neisto koostui omista havainnoistamme ja vapaaehtoistyöntekijöiden haastatteluista. 

Haastattelukysymykset olivat teemoiteltu valmiiksi aihealueittain. Se helpotti aineiston jä-

sennystä. Teemoittelussa aineistoa voidaan pilkkoa ja ryhmitellä aihepiirien mukaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Haastattelujen vastaukset litteroitiin ja liitettiin tutkimusra-

porttiin. Litterointi tarkoittaa haastatteluaineiston muuttamista tekstimuotoon, joka on jär-

kevää aineiston analysoinnin ja käsittelyn kannalta. (Vilkka 2015, 137.) 

Haastatteluvastausten analysoinnissa etenimme teemojen mukaisesti. Vastaukset käsitel-

tiin järjestyksessä edeten taustatiedoista tulevaisuuden näkymiin ja tulokset kirjoitettiin 

tekstimuodossa raporttiin. Päädyimme edellä mainittuun ratkaisuun siksi, että näin vas-

taukset saatiin kirjoitettua niin, että ketään yksittäistä vastaajaa ei voi niistä tunnistaa. 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan kannattaa pohtia tarkasti alkuperäisten ilmausten 

käyttöä tutkimusraportissa. Alkuperäisten haastattelujen ja niiden osien käyttäminen suo-

rina lainauksina ei tee tutkimuksesta välttämättä uskottavampaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

22.) Tutkimustuloksemme koostuvat suurelta osin kirjallisista vastauksista. Tutkimuskoh-

teena on kohtuullisen pieni yhteisö, jossa tietynlaisista sanaparsista joku voisi tunnistaa 

helposti vastaajan, joten tästä johtuen emme tehneet suoria lainauksia.  
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5 VAPAAEHTOISTYÖ 

5.1  Vapaaehtoistyö – mitä se on? 

Vapaaehtoistoiminta on kirkon ja kansalaisjärjestöjen piirissä perinteisesti määritelty toi-

minnaksi, johon tullaan vapaaehtoisesti, joka tapahtuu toimijan vapaa-ajalla, palkatta, 

omaehtoisesti, tavallisen ihmisen taidoin ja perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhtee-

seen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015.) Harjun (2005) mukaan vapaaehtois-

työn kriteerin täyttymiseen vaaditaan konkreettinen työpanos yhteiseksi hyväksi ilman ra-

hallista korvausta (Harju 2005, 118). 

Vapaaehtoisuudessa ja vapaaehtoisena toimimisessa lähtökohtana ovat toisten hyväksi 

tehtävät teot. Se on heikommassa asemassa olevan tukemista ja auttamista ja se voi ta-

pahtua ilman erillistä organisaatiota tai järjestettynä esimerkiksi seurakunnan kautta. Va-

paaehtoistyö käsitteenä on yleisesti käytetty, vaikka se viittaa ammatilliseen toimintaan. 

Vapaaehtoistyön rinnalle on noussut käsite vapaaehtoistoiminta, jonka voi sisällöllisesti 

ajatella viittaavan enemmän tavallisen kansalaisen vapaaehtoispanokseen. (Harju, Nie-

melä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 7.) Molempia käsitteitä käytetään usein ainakin 

puhekielessä synonyymeina ja tässä opinnäytetyössä käytimme termiä vapaaehtoistyö.  

Vapaaehtoistyön taustalla on suuri yhteiskunnallinen muutos. Aika ennen itsenäisyyttä oli 

suomalaisille kansalaisille turvattomuuden aikaa. Vuoden 1852 köyhäinhoitoasetus mää-

räsi kunnan tai seurakunnan järjestämään huono-osaisille apua ruuan tai rahan muo-

dossa. Ajan hengen mukaisesti apu saattoi olla myös kerjuuluvan myöntäminen tai asuin-

oikeuden järjestäminen jonkun enemmän tai vähemmän halukkaan luona. Köyhyys kos-

ketti monia ja apu siihen perustui humanitäärisuuteen. Kylän ja oman sosiaalisen yhteisön 

apu saattoi pelastaa tuolloin nälkäkuolemalta. (Harju ym. 2001, 39.) 

1900-luvun vaihteessa Suomessa alkoi viritä kansalaistoimintaa, joka sai vaikutteita Eu-

roopasta. Syntyi järjestöjä, jotka olivat perustaltaan hyväntekeväisyydestä kumpuavia. 

Köyhyys toimi laukaisijana monille kristillisille hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Pelastus-

armeija, Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys sekä Suomen kirkon lähetysseura.1930-lu-

vulta lähtien ennen sotaa ja sen jälkeen järjestöjen kehitys on ollut valtavaa. Ihmiset alkoi-

vat järjestäytyä ja liittyä yhteen saadakseen äänensä kuuluviin. Muuttoliike kaupunkeihin 

1960-luvulla hajotti tuttuja rakenteita ja julkisten palvelujen oli otettava suurempi rooli avun 

tarjoajana. Suuri kysymys oli, miten ammattimaisiksi kehittyneet järjestöt ja vapaaehtois-

työ pystyttäisiin yhdistämään? (Harju ym. 2001, 41–43.) 
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Vapaaehtoistyö on kirkon tulevaisuuden selonteossa määritelty merkittäväksi ja vastausta 

vaativaksi kysymykseksi. Kirkon mahdollisuudet laajentaa ja kehittää seurakuntatyötä si-

ten, että se palkkaisi lisää työntekijöitä, ovat rajalliset. Toimintaan tarvitaan mukaan va-

paaehtoisia. Kirkollisen sisimmän auttamistyössä luovat jäsenten yhteys, yhteinen vastuu, 

osallisuus ja yhteistyö. Kirkon jäsenten välinen yhteys muodostuu yhteydestä Jumalaan. 

Se on samalla velvoite rakastaa lähimmäistä. Kaikki kirkollinen vapaaehtoistyö ei edellytä 

uskoa, vaan se voi olla yksi toiminnallinen tapa auttaa muita ja osallistua. (Kirkko 2020, 

53.)  

Vapaaehtoistyötä on ollut aina, mutta nyky-yhteiskunnassa se on ikään kuin organisoitu-

nut vapaaehtoistyöksi. Vapaaehtoinen toiminta lähtee aina yksilöstä itsestään ja vapaaeh-

toistyötä tehdään kiinnostuksesta lähimmäisiä kohtaan. Vapaaehtoistyön perimmäisinä in-

nostajina on todennäköisimmin koko elämäniän pituinen pohjimmainen halu auttaa toisia, 

muita hädässä olevia lähimmäisiä ja ihmisten persoonallinen sitoutuminen. Vapaaehtois-

työ on siis pohjimmiltaan idealistista ja altruistista, osallistumista sekä yhteistyötä toisten 

kanssa. (Kurki 2007, 127–128.) 

Kurki (2001) toteaa, että vapaaehtoistyöhön innostajana toimii ihmisen altruistinen persoo-

nallinen sitoutuminen ja vahva halu auttaa hädässä olevia lähimmäisiä (Kurki 2001, 83). 

Altruismi on yksinkertaisimmillaan toisen hyvinvoinnin huomioon ottavaa toimintaa. Suo-

men evankelis-luterilainen kirkko edustaa opetukseltaan ja toiminnaltaan altruistista orga-

nisaatiota. Kirkko edistää vahvasti yhteistä hyvää ja osoittaa sitä toimintansa kautta esi-

merkiksi työssään lasten, nuorten, työttömien, alkoholistien ja perheiden kanssa. (Saari, 

ym., 2005, 11, 17.)  

Luterilainen kirkko on vaikuttanut vahvasti pohjoismaisen hyvinvointimallin syntyyn omalla 

sosiaalieettisellä opetuksellaan. Kirkon työ on osa hyvinvointimallin rakenteita, toiminta 

kohdistuu kansalaisiin laajasti ja perustarpeet huomioiden. Kirkolla on omia resursseja ja 

arvovaltaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Esimerkkinä Suomessa työttömien ruokailut, 

jotka ovat alusta alkaen olleet luomassa kansalaisyhteiskuntaa mahdollistaen työttömälle 

aktiivisemman roolin uhrina olemisen sijaan. (Sipiläinen 1996, 49, 58.)  

Tulevaisuuden maakunta- ja soteuudistuksia huomioiden Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kirkkohallitus käynnisti vuonna 2014 hankkeen, jonka nimi oli ”Kirkko ja julkiset pal-

velut.” Sillä pyrittiin luomaan linjausta kirkon rooliin julkisten hyvinvointi palvelujen tuotta-

jana. Hankkeen ohjausryhmän yhteenvedossa päädyttiin esittämään, että ”kirkon ja seura-

kuntien ei tule tavoitella merkittävää vastuuta julkisten palvelujen kilpailutetussa tuottami-

sessa.” Vuonna 2018 julkaistussa jatkovalmistelussa hahmoteltiin kirkon roolia peruspal-

veluissa tarkemmin. (Kirkko ja julkiset palvelut 2018, 8.) 
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Palvelujen järjestämisvastuu on ollut kunnilla, mutta edessä olevan maakunta- ja soteuu-

distuksen myötä järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020 lähtien. Se tarkoittaa, että 

kuntien ja seurakuntien välisestä yhteistyöstä ja tehtävien jaosta tarvitaan lisää keskuste-

lua ja suunnittelua. Yhteistyösuhteiden ylläpitäminen julkisissa palveluissa edellyttää jat-

kossa paikallisten toimijoiden vahvaa yhteistoimintaa ja tarvittaessa rakenteiden muu-

tosta. Kolmas sektori voi tukea, täydentää ja tarjota vaihtoehtoja julkisille hyvinvointipalve-

luille. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä järjestöjä ja vapaaehtoisia, 

säätiöitä ja järjestäytymätöntä kansalaistoimintaa. Tulevaisuudessa kansalaisen valinnan 

mahdollisuudet lisääntyvät ja palveluiden tarve kasvaa. (Kirkko ja julkiset palvelut 2018, 

11–13, 27.)  

Otimme esille maakunta- ja soteuudistuksen, vaikka sen mahdolliset vaikutukset tulevai-

suudessa jäävät pitkälti arvailun varaan. Suurimmat muutokset näkyvät ymmärrettävästi 

Suomessa, mutta ehkä ajan kuluessa ja rakenteiden kenties muuttuessa jokin voi muuttua 

myös ulkomailla. Olisiko mahdollista lisätä resursseja esimerkiksi vapaaehtoisten koordi-

nointiin tai yhteistyöverkostojen rakentamiseen? Jatkovalmistelun työryhmän suositus oli, 

että mahdolliseen lisääntyvään palvelujen tarpeeseen vastataan keskittymällä järjestöyh-

teistyöhön. (Kirkko ja julkiset palvelut 2018, 31.) 

5.2 Kirkon vapaaehtoistyö 

Kirkkolain mukaan kirkon tulee auttaa niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmilla. Auttamalla 

toteutetaan yhteisvastuuta ja lähimmäisenrakkautta. (Vepsäläinen 2017, 18.)  

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kris-

tilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin 

ja joita ei muulla tavoin auteta. (Kirkkojärjestys 4 § 3). 

 

Kirkon vapaaehtoistoiminta koostuu erilaisista osa-alueista: 

 Organisoidut vapaaehtoistehtävät, jotka liittyvät kirkkolain 4. luvussa (§1) 

määriteltyihin seurakunnan tehtäviin, esimerkiksi isostoiminta, kirkkoväärtit, 

lähetyksen toimintaryhmät, kuorolaiset, lähimmäispalvelu jne. 

 Luottamushenkilötoiminta, jonka tehtävät liittyvät seurakuntien hallintoon. 

 Seurakuntalaisten omaehtoinen toiminta, jossa seurakuntalaiset toteuttavat 

kristillisyyttään palvelemalla toisiaan omaehtoisesti ja itse organisoituen. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, 6.) 
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Kirkon vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaa voimakkaasti kirkon yhteisen strategian arvo-

pohja. Siinä olennaisia elementtejä ovat usko, toivo ja rakkaus. Vapaaehtoistoiminnan ar-

vot rakentuvat lähimmäisen rakkaudelle, kristilliselle uskolle ja tasavertaisuudelle, jokai-

nen jäsen on tärkeä osa yhteisöä ja jokaisella on mahdollisuus osallistua omien taitojen 

mukaisesti. Toiminnalle on ominaista toisen kannustaminen ja kunnioittaminen, vapaaeh-

toinen voi valita itselleen sopivimman toiminnan muodon ja osallistumisensa määrän. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, 7–8.) 

Kirkon vapaaehtoistyöhön tulee olla mahdollista osallistua jokaisessa ikävaiheessa. Pe-

rusperiaatteena on, että jokainen ihminen on tervetullut toimintaan niillä tiedoilla ja tai-

doilla, mitä heillä on käytössään. Mitään erityisiä taitoja ei vaadita, mutta jokainen saa 

käyttää omia vahvuuksiaan ja kykyjään vapaasti. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

2015, 15.) Ikäihmisten osuus vapaaehtoistyössä on suuri, Suomessa erityisesti yli 55-vuo-

tiaat naiset ja nuoret ovat innokkaammin mukana vapaehtoistyössä kuin työikäiset aikui-

set (Grönlund & Pessi 2011, 233). 

5.3 Sosiaalinen näkökulma vapaaehtoistyöhön 

Solidaarisuus  

Vapaaehtoistoiminta on solidaarista ja altruistista, syvästi vapaaehtoista, johon ei ole juri-

dista käskyä tai minkäänlaista painostusta. Vapaaehtoistyö tapahtuu eri persoonien välillä 

ja synnyttää mielihyvää. Vapaaehtoistyö tuottaa ja jakaa niin materiaalista kuin henkistä-

kin hyvää oloa, terveyttä ja ystävyyttä, turvallisuutta ja kasvatusta sekä kommunikaatiota 

ja joskus jopa aterioita. Vapaaehtoistyö on työtä, jolla ei ole taloudellista ulottuvuutta. 

(Kurki 2017, 130.)  

Vapaaehtoistyöstä voi tulla aktiivisille toimijoille elämäntapa, jolla on voimaannuttava vai-

kutus. Oma rooli ja toiminta sinänsä koetaan yhteiskunnallisestikin merkittäväksi. (Pessi & 

Saari 2008, 146.) Kansalaisareenan (2018) sidosryhmille tekemän kyselyn perusteella 

vastaajat uskoivat vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin syrjäytymisen estämisessä ja eriar-

voisuuden vähentämisessä (Kansalaisareena 2018).  

Ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta on löydetty monia etuja, esimerkiksi sosiaalisia etuja. 

Keskeisimpinä etuina voisi mainita hyvän mahdollisuuden vuorovaikutukseen sukupolvien 

välillä. Ikäihmisten merkitystä aletaan arvostaa, kun he ovat enemmän ja enemmän mu-

kana yhteiskunnallisessa elämässä. (Kurki 2017, 133.)  

Nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan vaihtelee. Toisaalta nuorten valmius va-

paaehtoistyön tekemiseen on samaa tasoa kuin muissakin ikäryhmissä eikä siten eroa 
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suomalaisten keskiarvosta. (Pessi & Saari 2008, 73.) Nuorten osuus tutkimuskohtees-

samme oli vähäinen, joten tulevaisuuden kannalta nuorten innostaminen mukaan vapaa-

ehtoistoimintaan seurakunnassa on huomion arvoinen asia.  

Innostaminen 

Vapaaehtoistyöhön lähtemiseen on omat vaikeutensa, myös ikäihmisten kohdalla. Usein 

voidaan käyttää apuna sosiokulttuurista innostamista, mikä voi saada aikaan motivoitu-

mista ja herkistämistä, jonka seurauksena ihmiset kykenisivät ottamaan käyttöönsä joskus 

hyvinkin tukahdutettuina olevat voimavaransa. Ihmisiä tulee tukea kriittiseen osallistumi-

seen siten, että samaan aikaan heidän tietoisuutensa ympäristöstään ja itsestään herää-

vät. Tällöin he huomaavat näkemään yhä selvemmin omia mahdollisuuksia toimia ja 

muuttaa olosuhteitaan. Vapaaehtoisen innostus ja kiinnostus määrittävät osallistumisen 

kestoa. Myös siinä tarvitaan innostamisen apua, että integroidutaan varsinaiseen työhön 

tai siihen organisaatioon tai yhdistykseen, jossa sitten työtä tehdään. Informaatio ja koulu-

tus ovat myös tärkeitä asioita, joita tarvitaan, että varsinaista työtä osattaisiin tehdä. (Kurki 

2017, 133; Harju ym. 2001, 37.) 

Maallikkous ja toimijuus 

Vapaaehtoistoiminnan tärkeinä päämäärinä voidaan nähdä kansalaisen omatoimisuuden 

edistäminen sekä osallistumismahdollisuuksien lisääminen (Harju ym. 2001, 31). Mönkkö-

nen (2005) pohtii toiminnallisuuden merkitystä ammatillisessa auttamistyössä ja vapaaeh-

toistyössä työn mielekkyyden kautta. Tarkasteltaessa vapaaehtoistyön sosiaalista näkö-

kulmaa, voidaan pohtia sen tekijälleen antamaa toimijan roolia. Ihmisellä on tarve itsensä 

toteuttamiseen, kehittämiseen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen. Parhaimmillaan 

vapaaehtoistyö voi tarjota tekijälleen kokonaan uudenlaisen toimijaidentiteetin, jolloin hän 

voi olla sosiaalisen tuen saajana sekä sen tarjoajana. (Mönkkönen 2005, 277–278, 298.)  

Mönkkösen mukaan (2005) vapaaehtoistyön vahvuuksia on valinnan vapaus ja vahva toi-

mijuus. Vapaaehtoistyöntekijällä on olemassa maallikkouden asema ja sellaista näke-

mystä vapaaehtoistoiminnassa usein tarvitaan. Maallikkona toimiminen tarkoittaa, että väl-

tämme asiantuntijuuteen liittyvää tietämisen asemaa. Ammattiauttajan ja maallikon välillä 

on suuri ero, vaikka molemmat roolit perustuvat haluun auttaa. Maallikkous mahdollistaa 

aitoa dialogisuutta, joka vuorovaikutuksen näkökulmasta antaa tilaa uusille näkökulmille. 

Kolmannen sektorin tarjoamat toimijaidentiteetit voisi hyvin nähdä yhtenä vaihtoehtona vi-

rallisten auttamisjärjestelmien asiakkuuksille. (Mönkkönen 2005, 288, 298.) 

Mykkänen-Hänninen (2007) toteaa, että ammattiauttajalla on koulutuksen ja kokemuksen 

puolesta saatua tietoa ja taitoa ymmärtää auttamistapahtumaa laajemmin, siihen liittyviä 
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tekijöitä sekä välineitä itsensä suojaamiseen. Toimenkuvan selkeyttäminen molempien 

roolien osalta auttaa vapaaehtoista löytämään turvallisen paikan toimia omalla vapaaeh-

toistyön kentällään. Vapaaehtoistyössä painotus pitää olla ihmisten välisessä kohtaami-

sessa. Kohtaamisen lisäksi vuorovaikutuksessa tapahtuva tukeminen ovat vapaaehtoisen 

perustehtäviä. (Mykkänen-Hänninen 2007, 33–35.) Costa Blancalla seurakunta kantaa 

huolta syrjään jäävistä ja yksinäisistä suomalaisista. Vapaaehtoisvoimin pyritään esimer-

kiksi käymään iäkkään luona palvelutalossa tai pyritään auttamaan mahdollisessa kotiutu-

misessa.  

Julkunen (2006) pohtii auttamisasetelmaa myös toisesta näkökulmasta. Onko kaikkein 

huono-osaisimmilla yhteisöllisiä resursseja itsensä tai muiden auttamiseen? Jos toimin-

taan osallistuvat vahvat ja aktiiviset toimijat, voi olla mahdollista, että syrjäytymisvaarassa 

olevat eivät pääse osallistumaan. (Julkunen 2006, 122.) Näkökulma on mielenkiintoinen, 

koska perinteisesti vapaaehtoistyöntekijöiden on ajateltu olevan ihmisiä, joilla oma elämä 

on järjestyksessä.  

Työharjoittelumme aikana tammi-maaliskuussa 2018 käydyissä keskusteluissa käytiin lä-

hellä edellä mainittua asetelmaa. Harjoittelun oppimispäiväkirjasta on poimittu merkintöjä, 

jotka saivat pohtimaan ulkomaille lähtevien motiiveja ja tilannetta: 

Pohdimme, miten ja missä roolissa kohdata avuntarvitsija, kun toimitaan kuitenkin 

vapaaehtoispohjalla? Miten autettavan asema määräytyy? Mitä meillä on tarjotta-

vana? Suuri loikkaus suomalaisesta palvelujärjestelmästä todellisuuteen. (päiväkir-

jamerkintä 9.1.2018.) 

Lounaalla yleisestä keskustelusta poimimme huomioita ihmisten Espanjaan tulon 

taustoista. Osa on asunut täällä kauan, osa vasta alkanut käymään täällä. Yleinen 

mielipide oli, että täällä kannattaa olla hyväkuntoinen, että pärjää…kielitaitoakin kan-

nattaa kehittää, kun täällä puhutaan eniten espanjaa eikä paikalliset osaa kauhean 

hyvin englantia. (päiväkirjamerkintä 10.1.2018.) 

Suomalaiset ajattelevat usein, että veroja maksamalla täytetään oma sosiaalinen vastuu 

ja sitä kautta auttaminen voidaan jättää yhteiskunnan kannettavaksi. Vapaaehtoista autta-

mista voi toteuttaa myös rahaa lahjoittamalla. Julkunen (2006) mainitsee esimerkkinä yh-

teisvastuukeräyksen vuonna 2005, jonka tulos oli 4,7 miljoonaa euroa. Se tarkoitti keräys-

vuonna noin yhtä euroa kansalaista kohden. Paradoksaalisesti ihmisen varojen niukkuus 

ei ole lahjoittamisen este, varakkaammat voivat antaa jopa vähemmän kuin pienituloisem-

mat. Julkusen mukaan nykyaikana ”auttaja haluaa auttamisestaankin yhteisöllisen elä-

myksen tai tunnustusta.” (Julkunen 2006, 123.) 
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Motivaatio 

Vapaaehtoistyöhön lähdetään ensisijaisesti omista tarpeista käsin. Tekemisen ja auttami-

sen halu ovat suurimpia motiiveja vapaaehtoistyöhön osallistumisessa, lisäksi toiminnasta 

haetaan merkitystä ja sisältöä omaan elämään. Usein toimintaan mukaan lähteminen liit-

tyy ihmisen omaan elämäntilanteeseen tai siirtymävaiheeseen, esimerkiksi eläkkeelle siir-

ryttäessä haetaan uutta sisältöä ja merkitystä omalle elämälle. Uuden oppiminen ja oman 

identiteetin selkiyttäminen omia taitoja hyödyntämällä toimivat omalta osaltaan vapaaeh-

toistyön motiiveina. (Harju ym. 2001, 36; Karreinen, Halonen & Tennilä 2017, 34.)  

Yeung (2005, 83) kutsuu motivaatiota vapaaehtoistoiminnan kivijalaksi, koska henkilökoh-

tainen motivaatio on tärkeää vapaaehtoistyön toteutumiselle ja jatkuvuudelle. Länsimaisen 

yhteiskunnan modernisaatio on lisännyt ihmisen yksilöllisyyttä. Muutos aikaansaa kysy-

myksen, miten vapaaehtoistoimintaan motivoidutaan? Miten motivaatiota voi mitata?  

Yeung on kehittänyt fenomenologisella lähestymistavalla rakennetun mallin vapaaehtois-

toiminnan motivaatiosta, jonka tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään toimijoiden motivaa-

tiota kokemusten ja toiminnan merkityksistä käsin. Tätä mallia kutsutaan timanttimalliksi. 

(Yeung 2005, 104- 105.) Vapaaehtoisen omat motiivit luovat malliin eri ulottuvuuksien väli-

sen rakennelman, joka kuvaa omaa motivaatiota (Karreinen, ym. 2017, 35). 

Kuva 3. Vapaaehtoistyön timanttimalli (Yeung 2005 mukaan)  
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Yeung määrittää neljä eri vapaaehtoismotivaation ulottuvuutta (kuva 3), joilla on tarkoitus 

kuvata yksilötason kokemuksia ja merkityksiä vapaaehtoistyössä. Ulottuvuudet Yeung ni-

mesi: saaminen-antaminen, jatkuvuus-uuden etsintä, etäisyys-läheisyys ja pohdinta-toi-

minta. Yeung (2005) teki tutkimuksen evankelis-luterilaisen kirkon vapaaehtoisista timant-

timallia mukaillen ja se kuvaa hyvin vapaaehtoisten motiiveja. Tutkimukseen osallistui 

pääosin kaupunkilaisia, iältään osallistujat olivat 29–64-vuotiaita. Tutkimus tuotti 767 eri 

motivaation elementtiä. Tutkimus oli toteutettu teemahaastatteluin ja se antoi äänen va-

paaehtoisille. Mitä vapaaehtoistyöstä saa ja miten se palkitsee tekijänsä? Tutkimus edusti 

hyvin sitä sisältöä, mitä Marjovuo (2014) kaipaa: Tutkittavien omaa ääntä ja kokemuksia, 

jotka helposti jäävät varjoon suurissa tutkimuksissa ja kansainvälisissä tutkimushank-

keissa. (Yeung 2005, 106–108; Marjovuo 2014, 12.) 

Saaminen-antaminen ulottuvuus sisälsi erilaisia henkisiä sekä fyysisiä palkitsevuuden tun-

teita, kuten esimerkiksi itsensä toteuttaminen omien lahjakkuuksien kautta. Vapaaehtois-

työ tarjosi mielekkyyttä ja struktuuria arkeen sekä useille myös merkityksen elämälle. 

(Yeung 2005, 106–111.) Saamisen akselilla vahvasti toimivat haluavat olla vaikuttamassa 

asioihin, jotka kokevat itselle tärkeiksi. Toiminta voi tarjota heille myös työkokemusta ja 

tämä on seikka, joka kannattaa tuoda ilmi jo vapaaehtoisten rekrytointi-ilmoituksissa. Saa-

vutettava hyöty kannattaa purkaa ja sanoittaa tarkasti jo alkumetreillä. (Karreinen ym. 

2017, 36.) 

Jatkuvuus ja uuden etsintä ei näyttäytynyt yhtä vastavuoroisesti kuin saamisen ja antami-

sen akselilla tapahtui. Motiivit vaihtelivat sen mukaan, mitä vapaehtoistyöstä oli tultu hake-

maan, mitä oli löytynyt ja millaisia odotuksia yksilöllä oli tulevaisuuden toiminnalta. Ihmistä 

motivoi positiiviset kokemukset ja hyvät muistot, joten onnistunut kokemus vapaaehtois-

työstä vaikuttaa niin osallistumiseen kuin siihen sitoutumiseen. (Yeung 2005, 112–113.) 

Turvallisuutta arvostavia sekä seikkailunhaluisia kokeilijoita löytyi jatkuvuuden ja uuden 

etsinnän ulottuvuuksista. Jatkuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi työuran jatkamista vapaa-

ehtoistoiminnan kautta, tehdään mieluusti sitä, mitä on totuttu tekemään. Toisessa ääri-

päässä löytyvät itsensä haastajat, jotka ovat valmiita kokeilemaan jotain uutta. (Karreinen 

ym. 2017, 38.) 

Etäisyyden ja läheisyyden akselilla toimintaan haluttiin osallistua omilla ehdoilla ja omien 

aikataulujen mukaan. Vastuullisempi sitoutuminen voi olla joillekin jopa esteenä osallistu-

miselle. Vapaaehtoistyössä osallistumisen keveys oli motivoivampaa kuin vastuullisina 

koetut tehtävät. Sosiaalista läheisyyttä tarjosi sanallinen vuorovaikutus toisten vapaaeh-

toisten sekä autettavien kanssa. (Yeung 2005, 114–115.)  
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Pohdinnan ja toiminnan akseli haastaa vapaaehtoistoiminnan kysymyksellä: onko vapaa-

ehtoistyön oltava vain jotain toiminnallista? Voiko se olla jotain, mikä ei ole suoraan näky-

villä? Vapaaehtoistoiminta voi liittyä yksilön omiin arvoihin ja siihen arvomaailmaan, johon 

on kasvanut, se voi olla myös osa omaa henkistä kasvua. Yeungin tutkimuksessa esiin 

nousi lisäksi hengellisyyden vaikutus vapaaehtoistyön tekemiseen. Osa osallistujista koki 

työn raskaaksi ilman henkilökohtaista uskoa ja toivoivat hengellisyyden näkyvän selvem-

min toiminnassa. (Yeung 2005, 116–117.)  

Seurakunta järjestää jäsenilleen yhteisiä retkiä, jotka luovat ja kohottavat ryhmähenkeä. 

Yhteiset kokemukset yhdistävät ihmisiä. Seurakunnan aktiivisten vapaaehtoistyöntekijöi-

den määrä ei ole suuri, joten tehtävien jakaminen on haasteellista. Vapaaehtoistyössä py-

ritään hyödyntämään jokaisen omia, henkilökohtaisia vahvuuksia. Hengellisyys on kan-

tava voima ja jokaisen oma voimavara, yhteisen hyvän eteen tehdään paljon töitä.  

5.4 Vapaaehtoistyön haasteita 

5.4.1 Kausiasuminen 

Eläkeläisten talviaikainen asuminen on Espanjassa tyypillinen suomalaissiirtolaisuuden 

muoto, vaikka Espanjassa asuu myös suomalaisia liikemiehiä ja maahan avioituneita. Es-

panja on ylivoimaisesti tärkein kohdemaa suomalaiselle kausisiirtolaisuudelle. Pysyvästi 

Espanjassa asuu pari tuhatta suomalaista, mutta talvikuukausina suomalaisten lukumäärä 

voi nousta eri arvioiden mukaan 15 000:een tai jopa 25 000:een. (Karisto & Leppälä 2008, 

457.)  

Könnilä (2014) jaottelee omassa tutkimuksessaan Espanjaan muuttaneita suomalaisia 

neljään eri luokkaan. Siirtolainen on Suomen kansalainen, joka on muuttanut Espanjaan 

tarkoituksenaan oleskella maassa pitkään. Muutto on tapahtunut usein terveydellisistä 

syistä, eläkkeelle pääsyn tai työpaikan saamisen vuoksi. Transitiosiirtolaiset ovat siirtä-

neet kirjansa ulkomaalaisrekisteriin ja asuvat Espanjassa pitkiä aikoja, usein talvikausia ja 

he kokevat Espanjan olevan heille toinen kotimaa. Transitiosiirtolainen tekee asteittaista 

maahanmuuttoa ja osa heistä muuttaa pysyvästi Espanjaan jossain elämänsä vaiheessa. 

Kausisiirtolaiset ovat suurin Espanjassa asuva suomalaisryhmä. He asuvat selkeästi tal-

vet Espanjassa ja kesät Suomessa. Superturistit tulevat Espanjaan kahden-kolmen kuu-

kauden jaksoissa pitkin vuotta ja käyttävät aikansa pääasiassa lomailuun. (Könnilä 2014, 

72–73.) 
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Turistitulvat Espanjaan alkoivat jo 1950-luvun lopulla ja samaan aikaan alkoivat myös suo-

malaisten tekemien seuramatkojen aika. 1960- ja 1970-luvulla suomalaisten suosikkikoh-

teeksi tuli Espanja. Näihin samoihin aikoihin muuttui myös koko etelänmatkailun luonne. 

Aikaisempina vuosina tehtiin lähinnä kiertomatkoja, joissa tavoitteena oli tutustua moni-

puolisesti maan kulttuuriin. Myöhemmässä vaiheessa matkat suuntautuivat yhteen koh-

teeseen ja matkojen päätarkoituksena oli rentoutuminen. Turistitulvan yhteydessä kasvoi 

myös kiinnostus talviasumiseen Espanjassa. Esimerkiksi Aurinkorannikolla oli jo 1960-lu-

vulla pysyvää suomalaista talviasutusta. (Karisto & Leppälä 2008, 467–468.) 

Yleensä myöhäisvanhuuden alkaessa luovutaan Espanjan talviasumisesta ja yksi erityis-

piirre tässä on jäsenten suuri vaihtuvuus. Tällä on vaikutusta sosiaalisten suhteiden mal-

liin ja sosiaalisten verkostojen muotoon. Verkostot voivat olla tyypillisesti melko laajoja 

mutta samalla ne ovat muuttuvia. (Karisto & Leppälä 2008, 470.) 

Espanjassa olevat asuvat keskimäärin puolisen vuotta maassa osavuotisesti. Pääsääntöi-

sesti vuosi jakautuu niin, että talvisin eletään Espanjassa ja kesäisin Suomessa. Suo-

messa asuminen on usein perinteistä mökkielämää. Tyypillinen Espanjassa asuva suo-

malainen talviasukas on ennen sota-aikaa tai sota-aikana syntynyt, joka muistaa Suomen 

pula-ajan ja on omalle sukupolvelleen tyypilliseen tapaan kokenut elinolojen voimakkaan 

muutoksen ja sosiaalisen nousun. (Karisto & Leppälä 2008, 471.) 

Turisteihin verrattuna kausisiirtolaiset haluavat erota selvästi turisteista. Turistit haluavat 

yleensä irtaantua arjesta ja vapautua rutiineista, kun sen sijaan talviasukkailla pysyvät ja-

lat maassa. Esimerkiksi Aurinkorannikolla suomalaiset korostavat oman arjen tavalli-

suutta, kuitenkin niin, että arjen askareet tapahtuvat mukavissa puitteissa. Espanjassa 

asuvien suomalaisten Suomi-suhde pysyy yleensä vahvana, elämäntyylistä ja kulttuuri-

sesta suuntautumisesta huolimatta. Suomi-suhde näyttää Espanjassa enemmänkin muut-

tuvan aikaisempaa intensiivisemmäksi. (Karisto & Leppälä 2008, 472–473.) 

Espanjassa hengellinen toiminta on myös vilkasta ja Aurinkorannikon lisäksi suomalaisia 

seurakuntia on perustettu myös Costa Blancalle, Madridiin ja Barcelonaan. Espanjassa 

suomalainen seurakunta on onnistunut hyvin siinä, mistä usein vaan haaveillaan koti-Suo-

messa, nimittäin seurakunnan tilaisuuksiin Espanjassa on matalampi kynnys tulla kuin 

Suomessa. Espanjassa seurakunnallisiin tilaisuuksiin osallistuminen ei välttämättä edel-

lytä erityistä uskonnollisuutta. (Karisto & Leppälä 2008, 474; Mäkeläinen 2011, 28–29.) 

5.4.2 Vapaaehtoisten rekrytointi 

Suunniteltaessa vapaaehtoistehtäviä, kannattaa varmistaa, että tarjolla olisi mahdollisim-

man erilaisia tehtäviä ja sellaisia tehtäviä, jotka sopivat ihmisten elämäntilanteisiin, mitkä 
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ovat hyvin erilaisia eri ihmisillä. Vapaaehtoistyössä tehtävät voidaan jakaa vaativiin, kriitti-

siin ja aikaa vieviin tehtäviin sekä myös päinvastoin vähän aikaa vieviin ja ei vaativiin ja 

kriittisiin tehtäviin. Aivan ensimmäiseksi kannattaa suunnitella ja ideoida vapaaehtoistyötä 

ja vasta tämän jälkeen alkaa hankkia jäseniä vapaaehtoistyöhön. (Karreinen ym. 2017, 

11–13.) 

Aktiivisella jäsenhankinnalla saadaan toimintaan lisää vapaaehtoistoimijoita. Jäsenhan-

kinta kannattaa aloittaa kartoittamalla sosiaalinen verkosto esimerkiksi listaamalla ylös 

kaikki yhteisöt, johon kuuluu ja miettimällä niiden ympäriltä ihmisiä, joita tuntee, jos heistä 

vaikka joitakin kiinnostaisi toiminta ja tämän jälkeen olla rohkeasti yhteydessä heihin. 

(Karreinen ym. 2017, 23, 25.) 

Millä tavoin sitten tavoitetaan ikäihmiset, joita pyydetään vapaaehtoistyöhön mukaan. Sii-

hen on monta tapaa, Suomessa se tapahtuu esimerkiksi lähestymällä kaupungin tai kylän 

senioriyhdistyksiä, erilaisia ikäihmisten kerhoja tai talotoimikuntia. Tavoittamisen tueksi 

voidaan myös ilmoittaa tiedotusvälineissä ja lehdissä, perustaa infopisteitä terveyskeskuk-

siin ja niin edelleen. Ikäihmisten tulisi tuntea, että mukaan lähteminen kannattaa ja että 

vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä heille, pelkkä mukaan lähteminen ei yksistään riitä, 

vaan se edellyttää toiminnan merkitystä itselle. (Kurki 2017, 134.)  

Seurakunta on avoin kaikille ihmisille ja uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa tulisi käyttää 

monia kanavia hyödyksi. Erilaiset tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumiset ovat paikkoja, 

joissa työntekijät ja vapaaehtoiset saavat mahdollisuuden pyytää mukaan uusia toimijoita 

ja samalla rohkaista arjen kristillisyyteen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, 16.)  

Yksi hyvä keino on verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja mai-

nostaa epävirallisesti toimintaa, siellä missä sitten liikkuukin ja kenen kanssa onkaan teke-

misissä, vaikkapa esimerkiksi naapurit ja muut tutut. Uusia jäseniä voi löytyä myös siten, 

jos joku kirjoittaa esimerkiksi paikallislehteen mielipidekirjoituksen, joka puhuttelee tehtä-

vään rekrytoijaa. Lukija voi ottaa yhteyden kirjoittajaan ja tällä tavoin voi myös alkaa mah-

dollinen yhteistyö. (Karreinen ym. 2017, 27.) 

Malmelinin (2013) mukaan Internetin mahdollisuudet ovat tänä päivänä lähes rajattomat, 

myös kirkon voi kohdata internetissä. Verkko on ennemminkin mahdollisuus kuin uhka 

seurakunnalle. Voidaan väittää, että noin puolet suomalaisista seuraa ainakin jotain yhtei-

söpalvelua, kuten esimerkiksi Facebookia. Netin käyttö on yleistynyt siinä määrin, että 

käyttäjämäärien voidaan odottaa nousevan enää 65–74-vuotiailla, jos asiaa tarkastellaan 

ikäryhmittäin. Sosiaalinen media käsittää verkkopalveluja kuten Facebook, Twitter ja eri-

laiset blogit. (Malmelin 2013, 155.) 
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Sosiaalisen median eli somen tarkoituksena on mahdollistaa kommunikointi. Könnilän tut-

kimuksessa haastatelluista reilu kolmannes piti yhteyttä Suomeen puhelimitse, Faceboo-

kin tai Skypen kautta päivittäin. Sosiaalisen median välineitä käyttivät kuitenkin pääasi-

assa nuoret. Suomalaisilla on käytettävissään monipuolinen sosiaalisen median väli-

neistö, jota käytetään tietojen vaihtoon sekä henkilökohtaisten suhteiden ylläpitämiseen. 

(Könnilä 2013, 188–191.) 

Nuorten rekrytoinnissa on omia ominaispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon. Siinä missä 

iäkkäämpi ikäryhmä huomioi hiljaisemmat toiveet, vaatii nuori todennäköisesti hyvin aktii-

vista otetta rekrytoinnilta. Nuoret eivät toisaalta halua sitoutua pidempiaikaisesti, vaan toi-

vovat projektiluonteisia ja monipuolisia tehtäviä. Nuoret haluavat saada aikaan jotain 

konkreettista ja näkyvää ja osallistua toiminnan lisäksi suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Nuoret eivät karta vastuuta ja innostuvat hyvin uudesta ja erilaisesta toiminnasta. Nuoret 

voivat helposti kokea, että heitä ei ole pyydetty mukaan, vaikka auttamishalua heiltä löy-

tyy. (Pessi & Saari 2008, 233.) 

Nuoret ovat hyvin tietoisia maailman asioista ja he saavat reaaliaikaista tietoa monista ka-

navista. Nuoren vapaaehtoistoiminnan kohteina voivat hyvin olla ympäristön suojeluun liit-

tyvät teot, osallistuminen ihmisoikeuksien parantamiseen sekä uuden oppiminen vapaa-

ehtoistoiminnan tarjoaman työkokemuksen muodossa. (Karreinen ym. 2017, 34.) Vapaa-

ehtoistyön mahdollisuuksista viestiminen voi olla haasteellista. Kutsuttaessa uusia tekijöitä 

mukaan toimintaan, on hyvä muotoilla visio siitä, mihin työllä tähdätään. Kutsusta tulisi 

käydä ilmi, että osallistuminen auttaa jonkin tärkeän ja tarpeellisen toteutumista. Ihmisiä 

voidaan kutsua mukaan kaikissa kohtaamistilanteissa, lisäksi voidaan järjestää ideointi- ja 

perehdytysiltoja. (Malmelin 2013, 70.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSIA 

6.1 Haastatteluvastaukset 

Tutkimusta varten suunnittelimme kysymyksiä, jotka kuvaavat vapaaehtoisen taustaa, 

osallisuuden kokemusta, motivaatiota sekä kehittämistoiveita. Tutkimusta varten haastat-

telimme kuutta vapaaehtoistyöntekijää. Neljä haastatteluista toteutui sähköpostin välityk-

sellä ja kaksi toteutettiin henkilökohtaisella yksilöhaastattelulla. Haastattelutilanteet olivat 

avoimia ja haastattelijat ja haastateltavat olivat molemmille entuudestaan tuttuja. Tuttuus 

teki tilanteesta rennon ja luontevan. Esittelemme seuraavaksi tutkimuksen tuloksia, jossa 

jokaista vastausta edeltää myös kysytyt tutkimuskysymykset.  

6.1.1 Vapaaehtoisen taustaa 

Tekemillämme haastattelukysymyksillä lähdimme selvittelemään aluksi taustaa, miten ku-

kin vapaaehtoistyöntekijä oli tullut Costa Blancan suomalaisen evankelis-luterilaisen kir-

kon vapaaehtoistyöhön. 

 Miten tulit mukaan vapaaehtoistoimintaan?  

 Missä toimit vapaaehtoistyössä? 

 Mistä sait tiedon vapaaehtoistehtävistä? (lehti-ilmoitus, tuttava, työntekijä, seura-

kunnan internet-sivut)  

 Mikä sai sinut tulemaan vapaaehtoistyöhön Costa Blancalle? 

 Millainen elämänmuutos Espanjaan muutto on Sinulle ollut ja miksi muutit tänne? 

 Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä myös Suomessa? 

Seurakunnan ja kirkon vapaaehtoistyö olivat kaikkien haastateltavien lähtökohtana, halut-

tiin osalliseksi tekemään kirkon vapaaehtoistyötä. Tiedon seurakunnassa tehtävästä va-

paaehtoistyöstä henkilöt olivat saaneet joko sosiaalisen median, ystävän, tutun tai seura-

kunnan työntekijän kautta tai menemällä suoraan henkilökohtaisesti käymään seurakunta-

kodilla.  

Henkilöiden lähtökohdat lähteä vapaaehtoistyöhön Costa Blancalle olivat hyvin erilaiset. 

Osa vapaaehtoistyöntekijöistä asui pysyvästi Espanjassa ja osa taas asui kausiluontoi-

sesti seurakunnan toiminnan ajan, mikä on vuodesta noin puolisen vuotta, syksystä läh-

tien aina huhtikuun alkuun asti.  
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Pääosin kirkon vapaaehtoistyöntekijät olivat jo eläkkeellä olevia ja he sijoittuivat vapaaeh-

toistyön tehtäviin seurakunnassa usein sen mukaan, mitä he olivat tehneet palkkatyök-

seen aikaisemmin Suomessa. Joillakin vapaaehtoisilla ehkä suvun perintökin saattoi vai-

kuttaa siihen, että halusivat nyt myös itse olla vapaaehtoistyössä mukana. Jokaisella va-

paaehtoistyöntekijällä oli kuitenkin omat henkilökohtaiset syyt, kiinnostuksen kohteet ja 

oma kiinnostus lähteä vapaaehtoistyöhön Costa Blancalle. Yhteisenä tekijänä vapaaeh-

toistyöntekijöiden kesken havaitsimme kuitenkin halun auttaa muita ja tehdä jotakin kirkol-

lista, hengellistä, seurakuntaan liittyvää työtä, mikä toisi myös muille seurakuntalaisille iloa 

ja hyvää mieltä. 

Haastateltavat edustavat hyvin Kariston (2008) tutkimuksessaan kuvaamaa kolmatta ikää 

ja sen edustajia. Vapaaehtoiset ovat eläkeläisiä, mutta hyvin aktiivisia toimijoita. Espan-

jassa tätä voisi kuvata termillä tercera edad, joka tarkoittaa kolmatta ikää. Silloin ihminen 

voi toteuttaa itseään ja tehdä sellaista, mihin työuran aikana ei ollut mahdollisuuksia tai ai-

kaa. Osa voi olla jo korkeassa iässä, mutta myös jäljellä olevan elinajan odote on kasva-

nut suuresti. Eläkeikään saavuttaessa toimeliasta aikaa voi olla jäljellä vielä runsas toista 

vuosikymmentä. (Karisto 2008, 12–13.) 

Seurakuntakodilla on erilaisia tehtäviä vapaaehtoistyöntekijöille ja useimmiten tehtävät ja-

kaantuivat aikaisemman kokemuksen, ammatin tai harrastuksen perusteella. Seurakunta-

kodilla on työntekijöitä kahviossa, toimistossa, diakoniatyössä sekä myös sosiaalityössä. 

Sosiaalityö ja diakoniatyö ovat hyvin paljon samanlaista työtä, vaikka tietyiltä osin eroavat-

kin taas hyvin paljon toisistaan. Kuten Vepsäläisen (2017) pro gradussa tuli ilmi, myös 

Costa Blancalla seurakunta auttaa kaikessa missä voi, rahallisia avustuksia lukuun otta-

matta. Usein kyse on arkisista käytännön asioista tai avuntarvitsijan talouteen liittyvistä ky-

symyksistä, joissa opastetaan niillä tiedoilla mitä on käytettävissä. (Vepsäläinen 2017, 

60.) 

Diakoniatyö on pääasiassa kirkon työtä ja siinä mielessä lähempänä kirkon työtä kuin so-

siaalityö. Näiden eroa mietimme usein ja tulimme aina kuitenkin pohtiessamme tätä siihen 

lopputulokseen, että pääosin kirkon tehtävä on tarjota diakoniatyötä, vaikkakin se on hyvin 

monilta osin samanlaista kuin sosiaalityö. Ehkä yksi merkittävin ero näissä on siinä, että 

kirkko ei avusta taloudellisesti huonoon asemaan ajautuneita, vaan apu on enemmän 

hengellistä ja pienimuotoisempaa. Esimerkiksi kirkko voi tarjota satunnaisesti ruuan hä-

dässä olevalle, kirkolla ei kuitenkaan ole mahdollisuus tarjota sitä pysyvänä, päivittäisenä 

apuna ja tukena. Kirkon apu on lähinnä nopeaa hädässä olevien auttamista kyseisen esi-

merkin tavoin. Kirkon tarkoitus ei ole tukea hädässä olevia minkäänlaisin taloudellisin py-

syvin eikä edes yksittäisin taloudellisin keinoin ja tukitoimin. Tämä olisi jo sosiaalityötä, 



31 

mikä ei ole taas kirkon tehtävä. Tähän kysymykseen törmäsimme usein, mutta sitä pohdit-

tuamme monesta eri näkökulmasta, päädyimme aina samaan lopputulokseen, että sosi-

aalityö on sosiaalityötä ja diakonityö diakonityötä. Niillä on paljon yhteistä mutta myös sel-

keitä eroja.  

Sosiaalityö on sosiaalista tukemista arjessa ja elämässä ja se voi olla myös taloudellista 

tukea. Espanjan kulttuurissa ei ole sellaista sosiaalityötä ja palvelujärjestelmää, mikä Suo-

messa on olemassa. Kirkon vapaaehtoistyössä ei voida oikeastaan puhua sosiaalityöstä, 

vaan se on diakoniatyötä, enemmän hengellistä tukea ja auttamista pienimuotoisen tuen 

rinnalla. Pienimuotoisella tuella viittaamme aikaisempaan esimerkkiimme satunnaisesta 

ateriatuesta. 

Haastattelukysymyksissämme selvitimme, mikä sai ihmiset tulemaan vapaaehtoistyöhön 

Costa Blancalle. Meitä kiinnosti, millainen elämänmuutos Espanjaan muutto on ollut ja 

miksi he halusivat muuttaa pysyvästi Espanjaan. Tarinoita on aina niin monta kuin on ker-

tojaakin ja tässäkin tapauksessa lähtökohdat olivat hyvin erilaiset. Jo harjoittelumme ai-

kana Costa Blancan seurakunnassa usein kuulimme sellaista, että ensin tullaan viikoksi 

pariksi, seuraavan kerran ollaan useampia kuukausia ja osa jää lopullisesti. Joitakin ihmi-

siä voi sitoa muu perhe ja sukulaiset Espanjassa. Toiset taas ovat voineet lähteä sattu-

malta lomalle ja hakemaan irtiottoa arjesta ja jääneetkin sille tielle. Toiset ovat voineet läh-

teä kohti lämpöä ja valoa Suomen pimeästä ja kylmästä syksystä ja talvesta tai joillekin 

taas voi purra Espanjan kärpänen jo ensimmäisen kerran jälkeen ja tulee vaan tunne, että 

tämä on minun paikkani, tänne minä haluan jäädä. 

Meitä kiinnosti myös, olivatko ihmiset tehneet vapaaehtoistyötä jo aikaisemmin Suomessa 

ollessaan. Pääasiassa kaikki Costa Blancalla olevat vapaaehtoistyöntekijät olivat tehneet 

jossakin vaiheessa elämänsä aikana jotakin vapaaehtoistyötä, esimerkiksi toiminut ystä-

väpalvelussa, seurakunnan tyttökerhon pitäjänä, seurakunnan pyhäkoulun opettajana ja 

oman kylän tai kaupungin erilaisissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä tai muissa vas-

taavissa tehtävissä, pidemmänkin ajanjakson ajan. 

Vastaukset sijoittuvat Yeungin timanttimallin jatkuvuuden akselille. Haastateltavilla oli hy-

viä kokemuksia aiemmasta vapaaehtoistyöstä. Onnistuneet kokemukset motivoivat jatka-

maan vapaaehtoistoiminnassa edelleen. Tuloksista voi päätellä, että varsinaisesta uuden 

etsinnästä ei ole useimpien kohdalla kyse, vaan vapaaehtoistyö Espanjassa seurakunnan 

toiminnassa on luonteva jatke Suomessa aloitetulle vapaaehtoisuudelle. (Yeung 2005, 

112–113.) 

Kysyimme haastateltavilta, olivatko he tehneet vapaaehtoistyötä ennen vapaaehtoistyötä 

Costa Blancalla, meitä kiinnosti tietää, miksi nämä ihmiset olivat tulleet vapaaehtoistyöhön 
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Espanjaan. Onko vapaaehtoistyö ollut heille aina tärkeätä ja miten kauan he ovat olleet 

vapaaehtoistyössä Espanjassa. Niin kuin aikaisemmin jo totesimmekin, osa tulee vapaa-

ehtoistyöhön kausiluontoisesti seurakunnan toiminnan ollessa käynnissä ja osa asuu py-

syvästi Espanjassa. Vapaaehtoistyössäoloaika näiden henkilöiden välillä vaihteli muuta-

masta kuukaudesta noin kymmeneen vuoteen.  

6.1.2 Osallisuus 

Yksi ehkä tärkeimmistä haastattelukysymyksistämme oli mikä oli vapaaehtoistyön merki-

tys haastateltaville ja mitä vapaaehtoistyö antaa ja mitä haasteita se tuo mukanaan. 

 Kuinka kauan olet toiminut vapaaehtoisena? 

 Kuvaile vapaaehtoistyön merkitystä sinulle, mitä se antaa ja mitä haasteita se tuo? 

Keskeisin asia, mikä vastauksista nousi esille, oli, että työ antaa uusia ihmissuhteita, on-

nistumisen tunnetta, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä ja on mukavaa olla ihmisten kanssa. 

Työ antaa myös mielekästä toimintaa päivään ja tämän lisäksi työn ohella on rakentunut 

hyvä suomalainen sosiaalinen verkosto.  

Haasteena koettiin ehkä se, että helposti työt kasaantuvat yksille ja samoille ihmisille. Va-

paaehtoistyön merkitys koettiin suurena koko toiminnan kannalta. Työtä motivoi tyytyväi-

nen tunne, kun huomaa iloisia, onnellisia ihmisiä, joista näkee, että heitäkin on huomioitu 

ja heistä välitetään ja sen myötä he tulevat uudelleen ja jatkossakin käyttämään seurakun-

nan tarjoamia palveluita.  

Haastateltavat totesivat, että ihmiset vanhenevat päivä päivältä ja tulee aika pohtia mitä 

on uuden edessä ja millaisia kehittämisehdotuksia vapaaehtoistyöhön voisi olla uusien 

työntekijöiden suhteen? Käytännössä vapaaehtoistyöhön tulisi kuitenkin sitoutua jossakin 

määrin, sillä toiminta ei pyöri, jos käydään työssä vain silloin tällöin. Perehdytys uusille 

työntekijöille olisi tärkeätä ja olisi ihanteellista, kun tiedettäisiin etukäteen, että tuo henkilö 

voi tulla esimerkiksi joka tiistai tai joka toinen torstai, mikä se nyt sitten onkin se tekijän 

mahdollisuus osallistua. Näin olisi helpompi järjestää tiettyjen tehtävien työvuorot eikä tar-

vitsisi soitella edellisenä päivänä ihmisiä töihin. 

Tulokset kertovat ihmisten sitoutumisesta ja halusta auttaa, joihin Kurki (2008) viittaa ku-

vaillessaan vapaaehtoistyöhön innostamisen lähtökohtia (Kurki 2001, 83). Toiminta tar-

joaa Yeungin (2005) saamisen ja antamisen ulottuvuuden määrittämiä henkisiä palkitse-

vuuden tunteita. Vapaaehtoisten vahvana motivaation lähteenä vaikuttaa kristillinen sa-

noma. Vapaaehtoistyön kautta saa myös mielekästä toimintaa päivään. (Yeung 2005, 

106–111.) 
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Vapaaehtoistoiminnassa organisointi on haastateltavien mukaan oleellista ja joukossa tu-

lisi siksi olla ihmissuhdetaitoinen vetäjä, joka osaisi myös sovitella mahdolliset ristiriitai-

suudet. Meitä on moneksi ja joukossa saattaa olla joskus hyvinkin voimakkaita persoonia, 

mikä voi johtaa siihen, että aina ei ole tilaa kaikille. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan, mutta 

yhteistyötä tulisi tehdä hyvässä ja rakentavassa ilmapiirissä. Vapaaehtoistyöntekijöiden 

jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota ja tarjota apua siihen sen mukaan, missä työssä he 

toimivat.  

Rekrytointiin pitäisi haastateltavien mukaan panostaa enemmän, sillä sen myötä niitä uu-

sia tekijöitä saataisiin mukaan. Porkkanoina työntekijöille voisi olla jotakin luontoisetua ku-

ten seurakunnan tarjoama päiväretki, tai jokin muu vastaava, esimerkiksi sunnuntailounas 

ilmaiseksi tai vaikka puoleen hintaan. Koettiin, että seurakunnalla on kuitenkin rahaa ja 

seurakunta voisi tukea jollakin tavalla vapaaehtoistyöntekijöitä. Seurakunnassa on ollut 

suunnitteilla myös lähimmäispalvelua, mutta sen toiminta ei ole ainakaan vielä alkanut. 

Tarvittaisiin ensin koulutus, ennen kuin työ saataisiin alkamaan. 

Menestyvä rekrytointiprosessi kattaa yleensä ohjauksen ja koulutuksen tehtävään. Vapaa-

ehtoisten koulutus kannattaa tehdä suunnitelmallisesti. Koulutus tukee aktiivien sitoutu-

mista ja lisää tietotaitoa. Koulutuksen tarjoaminen kertoo vapaaehtoisille aktiiveille, että 

heidän työnsä on tärkeää ja sitä arvostetaan. Koulutuksen myötä piristetään ja innoste-

taan osallistumaan toimintaan myös jatkossa. Yksi hyvä esimerkki matalan kynnyksen 

koulutuksesta, mikä toteutetaan kouluttajan omin voimin, on uusien illat, joita voidaan jär-

jestää uusille aktiiveille ja jäsenille. Aina uusia koulutuksia suunniteltaessa on hyvä miettiä 

minkälaista koulutusta ja kenelle sitä suunnitellaan, kuka järjestää koulutuksen ja kuka on 

sen vastuuhenkilö. (Karreinen ym. 2017, 47, 56.) 

Vastauksista ilmeni, että haastateltavat pohtivat toimintaa ja sen jatkuvuutta paljon. Seu-

rakunta pitää yllä omia verkkosivuja, lisäksi kaivataan aktiivisempaa markkinointia sähköi-

sissä kanavissa. Vapaaehtoiset markkinoivat toimintaa erilaisissa kohtaamisissa ja pyytä-

vät herkästi ihmisiä mukaan toimintaan. Se on keino, jota Malmelin (2013) kehottaa käyt-

tämään, mutta tarvitaanko vielä ilmoituksia tai peräti kampanjaa viemään asiaa eteen-

päin? (Malmelin 2013, 72.) Kannattaa pohtia, millaisiin tehtäviin vapaaehtoisia tarvitaan ja 

niin sanotusti täsmärekrytoida sopivia tekijöitä ja osaajia kohderyhmittäin. Hankittaessa 

jäseniä toimintaan, täytyy vaan uskaltaa kysyä ihmisiltä ja pyytää heitä mukaan vapaaeh-

toistoimintaan. Usko ja asenne omaan toimintaan ovat tärkein osa menestyksekästä jä-

senhankintatyötä (Karreinen ym. 2017, 28–32.) 

Työn jatkuvuuden kannalta haastateltavat toivoivat toimivaa ”reseptiä”, perusrunkoa, jo-

hon voi sopivasti tilanteen mukaan tulla muutoksia. Liian auktoriteettinen systeemi ei 
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toimi. Henkilökunta auttaa ja antaa voimia jatkaa. Uusien työntekijöiden tullessa kannattaa 

kuunnella tarkalla korvalla, mitä kukakin haluaa tehdä, jotta toiminta kokonaisuutena olisi 

kaikkien tekijöiden kannalta mielekästä ja toimivaa. 

Rekrytoinnin onnistumisen kannalta on tärkeätä uskaltaa kysyä suoraan henkilöltä, kun 

tapaa hänet. Mitä paremmin osaa tehtävää kuvata ja mitä paremmin tuntee vapaaehtoi-

sen tarpeet, sitä todennäköisemmin hän voi suostua tehtävään. On hyvä muistaa tarjota 

vaihtoehtoja osallistua ja kysyä mitä vapaaehtoistyöntekijä tekisi mieluiten. Asenteella on 

suuri merkitys ja asenne yleensä ratkaisee paljon. Jos on itse innostunut, saa myös muut 

mukaan. Vapaaehtoistoiminnasta on hyvä tehdä niin hauskan ja kiinnostavan kuulosta, 

ettei yksikään aktiivi missään tapauksessa haluaisi jättää väliin mahdollisuutta osallistua. 

(Karreinen ym. 2017, 46.) 

6.1.3 Motivaatio 

Motivaatio ja millaiset asiat motivoivat yleensä vapaaehtoistehtävissä olivat keskeisiä ky-

symyksiä. Motivaation lisäksi halusimme selvittää, mikä auttaa vapaaehtoista jaksamaan.  

 Millaiset asiat motivoivat sinua vapaaehtoistehtävissä?  

 Millaiset asiat auttavat jatkamaan työssä ja omassa jaksamisessa? 

Merkittävinä asioina koettiin, että tehtävien tulisi olla sellaisia, joita osaa ja joista ei tule it-

selle stressiä, vaan tekeminen on mukavaa. Mukavat ihmissuhteet työyhteisössä nousivat 

myös keskeisiksi asioiksi. Tärkeätä vapaaehtoistyötä tekeville oli seurakunnan palveluita 

käyttävien ihmisten palaute.  

Motivaation osalta vastauksista löytyi neljä suurinta yhdistävää tekijää. Haastateltavat ko-

kivat motivoivana ihmissuhteet, joita syntyy toiminnan kautta, hyvän palautteen saamisen 

ja sen, että voi tehdä asioita, joita osaa, ilman stressiä. Monella vapaaehtoisella on takana 

pitkä työura. Suurena motivaation lähteenä koettiin myös kristillinen sanoma, joka oli kai-

kille haastateltaville tärkeää.  

Haastateltavat kuvaavat hyvin, mitä työstä saa, kuten palkitsevuuden tunnetta tyytyväi-

sistä ja kiitollisista asiakkaista. Vapaaehtoisten omien motivaatioiden kannalta vastaukset 

kuvasivat etäisyyden ja läheisyyden ulottuvuutta. Aktiivisille toimijoille voi helposti kertyä 

paljon tekemistä ja vastuuta, vaikka Yeungin (2005) timanttimallin kannalta keveys moti-

voisi enemmän. Toisinaan työtä halutaan tehdä enemmän omilla ehdoilla. Vapaaehtoiset 

arvostavat työssä sosiaalista läheisyyttä, ihmiset ovat vapaaehtoistyön tärkeintä antia. 

(Yeung 2005, 110–115.) 
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Seurakunta voisi myös muistaa kaikkia eri tehtävissä tekeviä vapaaehtoistyöntekijöitä jo-

tenkin tasapuolisesti; ”Joku porkkana pitäisi olla”, mikä motivoisi enemmän työhön, vaikka 

pääosin onkin mukavaa olla ihmisten kanssa. Yksi koskettavimmista asioista, mitkä moti-

voivat, koettiin kristillinen sanoma ja sen myötä toivo. 

Vastauksista nousi esiin vahvasti kristillisyys ja toivon tuominen, sosiaaliset suhteet ja on-

nistumisen kokemus sekä oman paikan löytäminen yhteisöstä. Vastaukset motivaation 

kohdalla eriävät hieman esimerkiksi Vepsäläisen (2017) vastaavista siten, että uuden op-

pimista ei tässä yhteydessä nostettu esiin. Vepsäläisen haastateltavien motiiveista vah-

vimmat olivat auttamisen halu, tärkeyden kokeminen, uuden oppiminen ja se, että vapaa-

ehtoinen kokee, että auttaessaan saa myös itse. (Vepsäläinen 2017, 56–57.) 

Millaiset asiat sitten auttavat jatkamaan työssä ja omassa jaksamisessa? Näitä olivat va-

paaehtoistyötä ajatellen se, että työtä on sopivassa määrin ja sitä voi tehdä sopivasti 

oman jaksamisen ja ajan puitteissa. Positiivinen palaute koettiin tärkeäksi ja ne porkkanat, 

mitkä olivat jo esillä siinä, millaiset asiat motivoivat yleensä vapaaehtoistyössä. Ei kukaan 

varmaan jaksa ihan ”pelkällä Pyhällä Hengellä” oli kiteytetty tätä asiaa käsiteltäessä. Me 

ihmiset olemme erilaisia ja osalle työssä jaksaminen voi tarkoittaa omalla ajalla virkistäyty-

mistä ystävien kanssa, toisille omaan rauhaan vetäytymistä. Haastavissa ja voimia koette-

levissa tilanteissa koettiin tärkeänä asiana uskoutuminen läheisille omista vaikeuksista. 

Motivaatioon ja omaan jaksamiseen vaikutti vastausten mukaan samoja tekijöitä. Hengelli-

syyden osuus on suuri, Yeungin (2005) mukaan pohdinnan ulottuvuus löytää tähän perus-

taksi oman arvomaailman, johon yksilö on kasvanut. Vapaaehtoiset kokivat saavansa loh-

dutusta ja tukea tarvittaessa muilta vapaaehtoisilta, hyvät ihmissuhteet ovat motivoiva ja 

jaksamista kannustava tekijä. (Yeung 2005, 106–117.) 

6.1.4 Uuden edessä 

Lopuksi halusimme tietää miten vapaaehtoistehtäviä, joissa työntekijät ovat toimineet tai 

joissa he ovat olleet mukana, voisi kehittää. 

 Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on vapaaehtoistyöhön? (uusien työntekijöi-

den suhteen) 

 Miten kehittäisit vapaaehtoistehtäviä, joissa toimit/olet ollut mukana? 

Toiminnan sujumiseksi toivottiin selkeää ”lukujärjestystä” viikkoon eli mitä minäkin päivänä 

tapahtuu ja olisi hyvä saada asioita paperillekin. Olisi myös hyvä saada selkeä lista teki-

jöistä ja oikeasti osallistumismahdollisuudesta, jotta työvuorolistojen laadinta onnistuisi 

vaivattomasti. 
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Kehittäminen koettiin toisaalta vaikeampana kysymyksenä, niin kuin se käytännössä kyllä 

onkin, mistä saa tekijät. On oltava asialliset puitteet ja työtilat, missä toimia ja ”hyvä mei-

ninki” sekä ammattitaitoa ja inhimillisyyttä. Vapaaehtoistyöntekijät kokivat, että aina kan-

nattaa aktiivisesti kysellä ihmisiltä halukkuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan. Joka 

päivä pitäisi miettiä, kuinka toimintaa kehitetään ja keskustella kävijöiden kanssa, kysellä, 

mitä he toivovat, mitä parannuksia ja mitä muuta he toivoisivat toiminnan pitävän sisäl-

lään.  

Rekrytointi eli uusien vapaaehtoisten hankkiminen on haaste jokaiselle vapaaehtoistoimin-

taa käyttävälle organisaatiolle. Marjovuon (2014) tutkimuksessa käy ilmi, että uusien toimi-

joiden saamisessa toimivat henkilökohtaiset sosiaaliset verkostot. Joku voi käyttää puska-

radio-nimeä ja havaintojemme perusteella sillä on suuri merkitys. (Marjovuo 2014, 88.) 

Pessin & Oravasaaren (2010) tutkimus vapaaehtoisten rekrytoinnista kertoo samaa. Kaksi 

useimmin käytettyä keinoa uusien jäsenien saamiseksi on välittää tietoa mukana olevien 

vapaaehtoisten kautta ja kutsua heitä verkostojen kautta henkilökohtaisesti mukaan. 

(Pessi & Oravasaari 2010, 97.) 

Haastateltujen vapaaehtoistyöntekijöiden kesken yksi tärkeä asia, mikä pitäisi huomioida 

on, ettei vaadittaisi toisilta samaa kuin mihin ehkä itse venytään, vaan arvostettaisiin erilai-

sia työpanoksia. Parhaimpaan ja toimivimpaan lopputulokseen päädytään ajatuksella, että 

jokaisen työpanos on yhtä arvokas. Kaikkia tarvitaan ja yhdessä voimme luoda toimivan ja 

hyvän työympäristön, missä jokainen voi tehdä omaa arvokasta työtään itselleen sopivalla 

tavalla kuitenkin sitoutuen toimintaan rakentavassa ja hyvässä yhteistyössä muiden yh-

teistyökumppaneiden kesken. 

Harju (2005) toteaa kansalaistoiminnan motivaatiota kuvaillessaan, että ihmiselle on tär-

keätä toimia sellaisella tietotaidolla, mitä häneltä löytyy. Omaehtoisuus tekemisessä kan-

nustaa ja rajoitteet puolestaan voivat suorastaan sammuttaa innostusta. Lähtökohtaisesti 

ihminen haluaa osallistua, mutta joillain siihen voi liittyä myös velvollisuuden tunnetta tai 

sosiaalista painetta. Ne voivat toimia puoleensavetävinä tai etäännyttävinä tekijöinä. 

(Harju 2005, 40–41.) 

Miten sitten rekrytoidaan oikea henkilö oikeaan tehtävään? Positiivinen asenne, hyvin 

suunnitellut ja houkuttelevat vapaaehtoistyöt helpottavat huomattavasti rekrytointia. Ensin 

kannattaa määritellä tehtävä ja rekrytoida vasta sitten. Ennen rekrytointia on hyvä suunni-

tella vapaaehtoisten tehtävät hyvin. Aina kun lähdetään rekrytoimaan ihmisiä vapaaehtois-

toimintaan, kannattaa miettiä millaiselle ihmiselle tarjottava tehtävä sopisi. Lopuksi kan-

nattaa vielä arvioida, miten kriittinen tehtävä on, paljonko aikaa ja kokemusta tarvitaan 
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työn tekemiseen. Tehtäviä tulisi olla erilaisia ja eritasoisia, sillä mahdollisissa tulevissa va-

paaehtoistyöntekijöissä saattaa olla opiskelijoita, eläkeläisiä tai työssäkäyviä, joiden mah-

dollisuudet tehdä vapaaehtoistyötä saattavat vaihdella hyvinkin paljon. (Karreinen ym. 

2017, 42–43.) 

Rekrytoitaessa henkilöitä kannattaa kysyä ensin parasta henkilöä tehtävään, ei siis välttä-

mättä sitä, joka suostuu todennäköisimmin. Tehtävää voi myydä vapaaehtoiselle tavalla, 

että juuri hänen kykyjään tarvitaan. Tällä tavoin vapaaehtoinen voi kiinnostua tehtävästä, 

sillä jokainen, jota pyydetään johonkin tehtävään, haluaa tuntea olevansa arvokas ja tär-

keä. Jos rekrytointivaiheessa kysytään, ottaisiko joku tehtävän hoitaakseen, tarkoittaa 

sitä, että kuka tahansa voisi hoitaa sen tehtävän ja silloin tehtävä ei kiinnosta ketään, 

koska tehtävä ei ole varsinaisesti kenenkään tehtävä. Tehtäviin kysyttäessä ei auta lähteä 

arvailemaan mitään vaan kysyä suoraan mitä vapaaehtoinen haluaisi tehdä. (Karreinen 

ym. 2017, 44–45.) 

Oleellisinta olisi herättää ihmisten into toimia. Toimintaa on hyvä mainostaa ja osoittaa 

mahdollisuus liittyä jäseneksi esimerkiksi Facebookin, Twitterin tai muun sosiaalisen me-

dian kautta tai jos on mahdollisuus, niin voi järjestää jäsenrekrytointi-illan jossakin sopi-

vassa paikassa, esimerkiksi lähikahvilassa. (Karreinen ym. 2017, 26.) 

6.2 Tulevaisuuden vapaaehtoistyö ja toiminta 

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota myös nuoriin. Sosiaalinen media 

voi parhaiten tavoittaa nuoret. Pessin ja Saaren (2008) mukaan se voi onnistua parhaiten 

lisäämällä yhteyksiä nuorten ja vapaaehtoistoiminnan välille konkreettisia kokemuksia li-

säämällä. Kynnyksen ylittäminen kerran voi olla alku kestävälle suhtautumiselle vapaaeh-

toiseksi ryhtymisessä. Esimerkiksi koulumaailmaan tulisi kehitellä enemmän konkreettisia 

vapaaehtoistoiminnan tilanteita, jotta nuoret saavat varhain kokemusta yhteistyöstä järjes-

töjen kanssa. Tärkeintä on muistaa, että mikään ei saa olla pakotettua. Vapaaehtoistoi-

minnan ydin on vapaa tahto osallistua. (Pessi & Saari 2008, 233.) 

Tulevaisuudessa kirkko tarvitsee erilaisia mukaan liittymisen tilaisuuksia ja mahdollisuuk-

sia, joista Internetin osuus voi olla suurin ja tehokkain. Työntekijöiden ja toiminnassa ole-

vien ihmisten tasavertaisuus tulee entistä tärkeämmäksi ja tarkoittaa samalla sitä, että 

työntekijöiden tulee olla enemmän mahdollistajien rooleissa. Tulee antaa tilaa osallistujille 

ja kuunnella heitä ja heidän kokemuksiaan. Kehittämällä palvelutehtäviä monipuolisim-

miksi, voidaan tavoittaa myös niitä seurakuntalaisia, joilla on itsellään avuntarvetta ja sa-

malla vähemmän yhteyksiä seurakuntaan. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 167–168.) 
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6.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on laatinut ohjeistuksen edistämään hyvää tie-

teellistä tutkimusta. Tutkimuksessa tulee noudattaa rehellisyyttä ja tarkkuutta tutkimuksen 

jokaisessa vaiheessa sekä avoimuutta tuloksien julkaisemisessa. Hyvään tutkimukseen 

kuuluu suunnittelu ja tarvittavien lupien pyytäminen. Lähdemateriaalin käytössä ja viittauk-

sissa niihin on huomioitava hyvän tavan mukaiset suositukset. Kokolainaukset on merkitty 

sitaatteihin ja viittaukset aineiston lähdemateriaalin kirjoittajiin ja teoksiin on merkitty asi-

anmukaisilla viittauksilla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) korostavat ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa ihmisoikeuksia. 

Niihin kuuluu seuraavia asioita: 

 Tutkimukseen osallistuville on kerrottava selkeästi tutkimuksen tavoitteet ja 

menetelmät.  

 Vapaaehtoinen suostumus tutkimukseen, oikeudet keskeyttää oma osallistu-

misensa, kieltää jälkikäteen itseään koskevan tutkimusaineiston käyttö. 

 Tutkimukseen osallistuva tietää, mistä tutkimuksessa on kyse. 

 Osallistujan oikeudet turvataan. 

 Tutkimustietoja käsitellään luottamuksellisesti, nimettömyys taataan (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 131.) 

Tutkimuksessa oli tärkeää turvata vastaajien anonymiteetti ja tulokset muotoiltiin niin, ettei 

vastaajien henkilöllisyys tulisi ilmi. Vastaajille kerrottiin tutkimuksen alussa, mihin tarkoi-

tukseen tietoja kerättiin ja se, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Haastateltavat 

valitsimme niin, että he edustavat tutkittavan aiheen asiantuntijuutta ja omakohtaista koke-

musta (Vilkka 2015, 133; Kananen 2015, 145). 

Vilkan (2015) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastele-

malla tiedonkeruussa käytetyn materiaalin yhteensopivuutta tutkittavaan aiheeseen. Luo-

tettavaa laadullista tutkimusta arvioidaan koko prosessin ajan. Tutkijan tulee pystyä perus-

telemaan valintojaan ja ratkaisujaan aineiston ja teorian pohjalta. Laadullisen tutkimuksen 

dokumentointi on erityisen tärkeää, sillä samoista tuloksista toinen tutkija voisi päätyä eri-

laisiin johtopäätöksiin, riippumatta tutkimusmenetelmän laadusta. (Vilkka 2015, 196–198.) 

Tiedonkeruu ja materiaalin yhteensopivuus olivat opinnäytetyössämme tärkeää koko pro-

sessin ajan. Vapaaehtoistyöstä löytyvän materiaalin paljouden vuoksi rajausten tekeminen 

korostui työn edetessä. Kirkon vapaaehtoistyön erityispiirteiden kuvaaminen ja määrittely 
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vaativat juuri siihen toimintaan tehtyjä tutkimuksia ja aineistoja. Tiedonkeruussa ja lähde-

aineiston valinnassa pyrimme keskittymään erityisesti kirkon vapaaehtoistyöhön valitse-

massamme seurakunnassa Espanjassa ja jättämään vähemmälle huomiolle esimerkiksi 

järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö Suomessa.  

Kiviniemen (2018) mukaan laadullinen tutkimus voi muotoutua tutkimuksen edetessä. Tut-

kimustehtävä voi kehittyä samaan aikaan, kun oma tietämys ja syvempi ymmärrys ai-

heesta lisääntyy aineiston kasvaessa. (Kiviniemi 2018, 73.) Tutkimukseen ovat vaikutta-

neet omat kokemuksemme vapaaehtoistyöstä, vapaaehtoistyössä osallisina toimiminen ja 

tutkimuksen edetessä oman ymmärryksen syveneminen aiheesta. Meillä ei ollut vankkaa 

tietoa kirkon vapaaehtoistyöstä ulkomailla ennen harjoittelua ja tätä tutkimusta. Tuomen ja 

Sarajärven (2009) mukaan tieto on subjektiivista, koska tutkija päättää siitä, mitä ja miten 

tutkitaan oman ymmärryksensä mukaan. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu aineiston 

teoreettinen osuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.)  

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta tärkeää olisi selvittää vapaaehtoistyön koordinointiin 

liittyviä kysymyksiä ja tehdä tarkempaa selvitystä vapaaehtoisten resursseista paikan 

päällä. Tietojen kerääminen yhteiseen rekisteriin järjestelmällisesti on yksi vapaaehtoistoi-

minnan kehittämiskohde. Vastauksissa tuotiin esiin myös struktuurin rakentamista toimin-

taan. Onko tulevaisuudessa mahdollista saada oma vapaaehtoistyön koordinaattori raken-

tamaan mallia ja luomaan rekisteriä vapaaehtoisista?  

Etäyhteyksien käyttömahdollisuuksien selvittäminen voisi olla yksi tutkimusaihe, esimer-

kiksi nuorten ryhmät tai ikäihmisten kohtaaminen etäyhteyden avulla. Tekniikka kehittyy ja 

erilaisten tietoteknisten välineiden käyttö ei enää vaadi aina erityistä teknistä osaamista.  

Opinnäytetyön yksi keskeisimpiä kysymyksiä oli uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Tutki-

muksen aineiston pohjalta nousi esiin tarve markkinoida aktiivisemmin ja yksi keino tähän 

voisi olla erilaiset tapahtumat tai oma markkinointikampanja. Se edellyttäisi omanlaista 

osaamista, jota pitäisi kartoittaa erikseen. Kuten aineistosta kävi ilmi, nuoretkin osallistu-

vat vapaaehtoistyöhön innokkaasti, kun heitä osaa pyytää mukaan. Pohdittavaksi jää, 

mistä ja miten nämä innokkaat nuoret voi tavoittaa? 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön aiheena oli kirkon vapaaehtoistyö Espanjassa Torreviejan kaupungissa ja 

sen tarkoitus oli avata Costa Blancan suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon vapaaeh-

toistyötä. Opinnäytetyön aihe syntyi omakohtaisesta kokemuksesta, minkälaista on olla 

suomalaisena vapaaehtoistyössä vieraassa maassa. Teimme opintoihimme liittyvän työ-

harjoittelun Espanjassa Costa Blancan seurakunnassa. Pääsimme henkilökohtaisesti ko-

kemaan, mitä on vapaaehtoistyö ulkomailla ja oma näkemyksemme syventää paljon 

työmme aihetta.  

Halusimme tehdä näkyväksi seurakunnan vapaehtoistyötä ja saada kuuluviin työntekijöi-

den omaa ääntä. Suurin osa vapaaehtoistyötä tekevistä ovat olleet pitkään toiminnassa 

mukana, sen vuoksi on hyvä pohtia toiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessa. Kirkon vapaa-

ehtoistyössä ollaan tyypillisesti pitkiä ajanjaksoja, mutta sillekin voi tulla jossain raja vas-

taan. Olisi väärin olettaa, että samat yksilöt jatkavat vuodesta toiseen. Uusien vapaaeh-

toistyöntekijöiden rekrytointi on aina ajankohtainen ja universaali ongelma.  

Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössä toimii vapaaehtoistyötä koskeva kirjalli-

suus, internet-lähteet sekä motivaatioteoria. Kirjallisuus valikoitui aihealueen mukaan ja 

tutkimuksen edetessä lähdeaineisto lisääntyi ja muokkautui. Siihen vaikutti oman tieto-

määrän kasvaminen ja merkitysten ymmärtäminen. Näin jälkikäteen voi sanoa, että tutki-

mus on vaatinut aikaa ja paljon pohdintaa, vaikka pyörää ei varsinaisesti ole keksitty uu-

delleen. Vapaaehtoistyö ulkomailla on omanlaista rajapinnoilla liikkumista. Sosiaalityöllä ja 

diakoniatyöllä on eroa käytännön työssä ja taiteilu tässä rajapinnassa on vaatinut taitoa ja 

kärsivällisyyttä.  

Koska vapaaehtoistyö on nimensä mukaisesti vapaaehtoista, on tärkeää pohtia työn taus-

talla vaikuttavia motivaatiotekijöitä. Mikä ihmisiä motivoi vapaaehtoistyöhön ja mitkä hei-

dän motiivinsa ovat? Toiminnan jatkuvuuden kannalta asiaan oli syytä syventyä tarkem-

min. Vapaaehtoistyöstä löytyi runsaasti tutkimuksia, mutta suomalaisesta kolmannen sek-

torin vapaaehtoistyöstä ulkomailla vähän. Löydösten vähäisyys sai pohtimaan omien ha-

kusanojen pitävyyttä ja etsijänkykyjä. Voiko olla niin, että niitä ei ollut löydettävissä?  

Vapaaehtoistyöhön lähdetään ensisijaisesti omista tarpeista käsin. Tekemisen ja auttami-

sen halu ovat suurimpia motiiveja vapaaehtoistyöhön osallistumisessa, lisäksi toiminnasta 

haetaan merkitystä ja sisältöä omaan elämään. Usein toimintaan mukaan lähteminen liit-

tyy ihmisen omaan elämäntilanteeseen tai siirtymävaiheeseen, esimerkiksi eläkkeelle siir-

ryttäessä haetaan uutta sisältöä ja merkitystä omalle elämälle.  
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Kirkon vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaa voimakkaasti kirkon yhteisen strategian arvo-

pohja. Siinä olennaisia elementtejä ovat usko, toivo ja rakkaus. Vapaaehtoistoiminnan ar-

vot rakentuvat lähimmäisen rakkaudelle, kristilliselle uskolle ja tasavertaisuudelle, jokai-

nen jäsen on tärkeä osa yhteisöä. Haastateltavien vastauksista löytyi työn arvostuksen 

toiveita ja sen huomioiminen, että jokainen osallistuu omilla resursseillaan.  

Tutkimuskysymysten pohjalta kuvasimme vapaaehtoisen taustaa, osallisuuden koke-

musta, motivaatiota ja kehittämistoiveita. Haastattelimme kuutta vapaaehtoistyöntekijää. 

Tulokset vastasivat vapaaehtoistyön yleisiä motiiveja, suurin yhdistävä tekijä vastauksissa 

oli halu auttaa. Useimmilla oli takanaan aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä, erityisesti 

kirkon vapaaehtoisena toimimisesta. Osa vastaajista koki oman vapaaehtoisena toimimi-

sensa ikään kuin työuran jatkeena, joka vastaa hyvin timanttimallin jatkuvuuden ulottuvuu-

teen. Vastauksista ei löytynyt selkeää uuden tekemisen etsijää, vaan ennemminkin koros-

tettiin tuttua ja turvallista, sellaista tekemistä, missä koettiin olevan vahvoilla. 

Kaikilla haastateltavilla oli oma elämä järjestyksessä ja voimavaroja sekä halua auttaa 

muita. Takana oli tehtyjä työvuosia ja taloudellista vakautta. Taloudellisten resurssien li-

säksi tai niiden sijaan löytyi myös henkisiä resursseja. Aineisto sai pohtimaan avuntarvitsi-

jaa uudesta näkökulmasta. Voisiko hän olla enemmän osallinen? Sen sijaan, että viedään 

apua tarvitsevalle, haetaan hänet mukaan sinne, missä auttajatkin ovat. Näin avuntarvit-

sija saa avun ja samalla voi huomata, että hänelläkin voisi olla jotain annettavaa. Tulevai-

suuden vapaaehtoistyö voisi sisältää vähemmän auttajan ja autettavan asetelmaa, koska 

se mahdollistaisi yhä useamman ihmisen osallistumisen.  

Vapaaehtoistyö koettiin merkityksellisenä sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa, toimin-

nan kautta saatiin ystäviä ja osallisuuden kokemusta. Läheisyys ja etäisyys näyttäytyivät 

merkityksellisinä ihmissuhteina ja toisaalta siten, että toivottiin kohtuullista työmäärää. Pie-

nemmässä yhteisössä vastuu helposti kasaantuu niille, jotka sen ottavat kantaakseen. 

Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisuuteen suhtauduttiin myönteisesti.  

Vapaaehtoistyöstä koettiin saatavan sisäisiä palkkioita tyytyväisten kävijöiden muodossa. 

Ihmisten hyvä kohtaaminen koettiin tärkeäksi, siitä saa molemminpuolisen ilon. Hyvä pa-

laute ja työn arvostus motivoivat vapaaehtoisia. Toisinaan olisi toivottavaa huomioida va-

paaehtoisia pienillä konkreettisilla palkkioilla tai huomionosoituksilla.  

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi nousi esiin haasteena, mistä löytää uusia tekijöitä? Var-

sinaisia kehitysehdotuksia emme saaneet, se voi johtua kysymysten asettelusta. Olisiko 

kysymykset kannattanut asetella toisin? Ehkä seuraava tutkimus vie tätä asiaa askeleen 

eteenpäin. Sama kokemus tuli motivaatioon liittyvissä kysymyksissä. Se osoittautui todella 

tärkeäksi tekijäksi vapaaehtoistyön kannalta. Vastausten minimaalisuus selittyy osin sillä, 
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että osa haastatteluista toteutettiin sähköpostitse. Haastatteluissa olisimme voineet avata 

motivaation käsitettä ja tehdä tarkentavia kysymyksiä vielä enemmän. 

Pohdimme myös sitä, miltä tutkimus olisi näyttänyt ja mitä siihen olisi valikoitunut ilman 

omaa kokemustamme paikan päällä, osana yhteisöä? Kuinka paljon omat kokemuk-

semme ohjasivat valintojamme? Sosiaalialan opiskelijoina katsoimme asioita aluksi enem-

män oman alan viitekehyksestä, mutta koska tutkimus on tehty kirkon vapaaehtoistyöstä, 

siinä vaikuttaa paljon kristillinen arvopohja. Tätä tutkimusta on tehty palvelemaan ensisi-

jaisesti seurakunnan tarpeita. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut palkitseva ja opettavainen matka. Pohdintaa 

teimme paljon tutkimuksen edetessä ja pyrimme perustelemaan tehtyjä valintoja. Tutki-

mus tuotti osin vastauksia, joita oli odotettavissa ja joitain yllätyksiäkin. Olemme tyytyväi-

siä, että saimme tutkimuksen toteutettua siten, kuin olimme sen alun perin suunnitelleet. 

Aikataulut pitivät ja kirjoittaminen eteni hyvin. Tutkimus on lisännyt omaa tietouttamme va-

paaehtoistyöstä ja erityisesti sen tekijöistä. Toivoisimme, että jatkossa vapaehtoisten 

omaa ääntä kuultaisiin herkällä korvalla.  
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LIITE 

Liite 1: Haastateltaville lähetetty kysymyslomake 

 

Liite 3: Haastattelukysymykset 

 

Taustaa 

Miten tulit mukaan vapaaehtoistoimintaan? 

Missä toimit vapaaehtoistyössä? 

Mistä sait tiedon vapaaehtoistehtävistä? (lehti-ilmoitus, tuttava, työntekijä, seurakunnan 

internetsivut) 

Mikä sai sinut tulemaan vapaaehtoistyöhön Costa Blancalle? 

Millainen elämänmuutos Espanjaan muutto on Sinulle ollut ja miksi muutit tänne? 

Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä myös Suomessa? 

 

Osallisuus 

Kuinka kauan olet toiminut vapaaehtoisena? 

Kuvaile vapaaehtoistyön merkitystä sinulle, mitä se antaa ja mitä haasteita se tuo? 

 

Motivaatio 

Millaiset asiat motivoivat sinua vapaaehtoistehtävissä?  

Millaiset asiat auttavat jatkamaan työssä ja omassa jaksamisessa? 

 

Uuden edessä 

Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on vapaaehtoistyöhön? (uusien työntekijöiden suhteen) 

Miten kehittäisit vapaaehtoistehtäviä, joissa toimit/olet ollut mukana? 


