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1  JOHDANTO  

Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli laatia toimintasuunnitelma Kajaanin ammattikor-

keakoulussa toimivalle International Clubille lukuvuodelle 2013–2014. Työn toimeksiantajina 

toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO ja kansainvälisten asioiden 

toimisto. Tarkoituksena on tehdä toimintasuunnitelma, joka olisi hyödyllinen sellaisenaan ja 

voisi toimia apuvälineenä International Clubin toiminnan tehostamisessa ja tunnettavuuden 

lisäämisessä.  

Kansainvälisyys on tärkeä osa korkeakoulujen opintosuunnitelmaa ja kansainvälisyyttä tuo-

daan esiin entistä enemmän. Kansainvälistymisen tukeminen on tärkeää myös Kajaanin am-

mattikorkeakoulussa, jonka vuoksi opinnäytetyöni toimeksianto oli ajankohtainen sekä tar-

peellinen. Oma kiinnostukseni kansainvälistymistä kohtaan sekä kansainvälisten opiskelijoi-

den auttamisen mahdollisuus saivat minut ottamaan toimeksiannon vastaan.     

Opinnäytetyöni jakautuu teoriaan kansainvälisyydestä, teemahaastatteluista ja toimintasuun-

nitelman tekemisestä. Haastattelemalla Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyrin 

saamaan selville heidän mielipiteitään International Clubin toiminnasta ja opiskelemisesta 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kerron International Clubista ja sen toiminnasta. Liittees-

tä löytyy International Clubille laatimani toimintasuunnitelma. Lopuksi pohdin työn onnis-

tumista ja prosessoin koko opinnäytetyön kulkua.  

International Club nimenä ei ole kovinkaan tuttu opiskelijoiden keskuudessa. Toimintasuun-

nitelman avulla toivotaan saatavan lisää osallistujia ja järkeistettyä toimintaa. Vuosia aikai-

semmin Mari Holmström, jo valmistunut Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija, on teh-

nyt projektityönään International Clubille projektisuunnitelman englannin kielellä. Tämän 

vuoksi on ajankohtaista päivittää International Clubin tilanne ja laatia suomenkielinen toi-

mintasuunnitelma. Toiminnan kannalta olisi tärkeää löytää uusia resursseja, sitoutuneita vetä-

jiä ja innokkaita osallistujia. Toimintasuunnitelmassa painotetaan uusien markkinointi- ja tie-

dotuskanavien käyttöönottoa sekä hyödynnetään teemahaastatteluista saatuja ideoita ja kan-

nanottoja. 
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2  TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Halusin tehdä opinnäytetyökseni toiminnallisen opinnäytetyön. Tämän lisäksi halusin opin-

näytetyöni liittyvän koulumme kansainvälisiin opiskelijoihin. Yksi kriteereistäni oli, että työllä 

olisi toimeksiantaja ja että työ voisi hyödyttää koulumme vaihto-opiskelijatoimintaa. Sain 

opinnäytetyöni aiheen keskustelemalla Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KA-

MOn ja kansainvälisten asioiden toimiston henkilökunnan kanssa. Keskusteluissa ilmeni, että 

tarvetta kyseiseen aihepiiriin liittyvälle opinnäytetyölle olisi.  

Oppimistavoitteitani ovat, kuinka tehdä onnistunut toimintasuunnitelma ja lisätä järjestön 

tunnettavuutta. Suunnitelmallisuus ja teorioiden hyödyntäminen käytännössä ovat tarpeellisia 

taitoja tulevaisuudessa ja työelämässä. On myös mielenkiintoista tehdä yhteistyötä ammatti-

korkeakoulun kansainvälisen toimiston ja oppilaskunnan kanssa ja tätä kautta nähdä erilainen 

puoli ammattikorkeakoulun toiminnassa. Lisäksi oleellinen tavoite olisi, että toteutuneesta 

opinnäytetyöstä sekä toimintasuunnitelmasta olisi hyötyä toimeksiantajille.   

Haastattelemalla Kajaanin ammattikorkeakouluun saapuneita kevään 2013 vaihto- ja tutkin-

to-opiskelijoita selvitin mielipiteitä tämänhetkisestä International Clubin tarjonnasta: mikä on 

hyvää ja huonoa, parantamisehdotuksia sekä mitä he ajattelevat Kajaanista. Haastattelu to-

teutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jolloin haastattelisin myös suomalaisia 

opiskelijoita sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun KAMOn toiminnanjohtajaa Pasi Ahonie-

meä. 

2.1  Toiminnallinen opinnäytetyö 

Ammattikorkeakoulussa suoritettavan tutkimuksellisen opinnäytetyön sijaan voidaan tuottaa 

myös toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan jär-

jestäminen ja järkeistäminen ovat kaikki esimerkkejä toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteis-

ta. Toiminnallinen opinnäytetyö kiteytyy toiminnan ja teorian yhdistämiseen. Lopullinen tuo-

tos on aina konkreettinen tuote, jonka tulisi pohjautua ammattiteoriaan. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 5, 9, 51.) 
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Opiskelijan kannalta toiminnallinen opinnäytetyö on näytön ja oppimisen paikka, jossa opis-

kelija pääsee osoittamaan kykyjään ammatillisen osaamisen ja toiminnan yhdistämisellä. 

Opiskelijan tavoitteena on luoda sellainen tuotos, joka hyödyttää toimeksiantajaa. Opinnäy-

tetyöprosessi voi parhaimmillaan tarjota opiskelijalle mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun 

ja olla edistämässä urasuunnittelua ja työllistymistä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17.)   

On tärkeää, että toiminnallinen opinnäytetyö tukee ja kehittää työelämään valmistautumista 

käytännönläheisesti. Toiminnallinen opinnäytetyö tehdään aina jollekulle, esimerkiksi toi-

meksiantajalle, käytettäväksi. Opinnäytetyö tuleekin kirjoittaa kohderyhmää ja käyttäjää aja-

tellen. Tarkoin määritelty kohderyhmä auttaa toiminnallisen opinnäytetyön sisällön ja laajuu-

den määrittymiseen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 39–40.)  

2.2  Toimeksiantajat 

Työn toimeksiantajat ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO sekä kan-

sainvälisten asioiden toimisto. KAMOn tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden edunvalvonnan, 

opetuksen kehittämisen ja opetuksellisten ongelmakohtien korjaamisen lisäksi vapaa-ajan 

toiminnan ja kansainvälisten asioiden hoitaminen. Kansainvälisen asioiden toimiston tehtäviä 

hoitavat suunnittelijat, jotka ovat osaltaan hoitamassa kansainvälisyyteen liittyviä asioita Ka-

jaanin ammattikorkeakoulussa. (Ahoniemi & Sievers 2013. ) 

Toimeksiantajat, KAMO ja kv-toimisto, tekevät yhteistyötä kansainvälisyyteen liittyvissä asi-

oissa, jonka vuoksi oli luonnollista, että molemmat omilta tahoiltaan ovat työn toimeksianta-

jia. Työn toimeksiantajat valvovat ja ohjaavat omalta osaltaan opinnäytetyötä järjestettävissä 

tapaamisissa. (Ahoniemi & Sievers 2013. )      

2.3  Työn lähtökohdat 

Opinnäytetyön lähtökohtana on jo olemassa olevan International Clubin toiminnan tehos-

taminen ja uusien toimintatapojen sekä osallistujien löytäminen. Erityisesti markkinointiin 

panostaminen on noussut esiin, sillä International Clubin näkyvyys on jäänyt taka-alalle. Li-

säksi useat opiskelijat mieltävät International Clubin ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille 
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suunnatuksi toimintamuodoksi. Myös Kajaanin ammattikorkeakoulun suomalaisten opiskeli-

joiden tietoisuutta halutaan lisätä ja panostaa kotikansainvälistymiseen.   

Harva opiskelija tunnistaa International Club nimen ja opiskelijoille suunnattu vapaa-ajan 

toiminta mielletään lähinnä KAMOn järjestämäksi. Haasteena onkin löytää tasapaino näiden 

kahden välille, sillä International Club toimii KAMOn alaisuudessa. Resurssien ja tekevien, 

aktiivisten vetäjien löytäminen on avainasemassa, mihin etsitään ratkaisuja.   

2.4  Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa sellainen toimintasuunnitelma International Clubille, 

joka olisi käytännönläheinen, toteuttamiskelpoinen sellaisenaan sekä joka edistäisi kotikan-

sainvälistymistä mahdollisimman pienin resurssein ja voisi hyödyttää kansainvälisten opiske-

lijoiden sopeutumista Kajaaniin. Opinnäytetyö ja tuote toteutetaan kirjallisena tuotoksena 

sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa. Toimintasuunnitelman tulee tuoda esiin In-

ternational Clubin tarjoamat palvelut, tapahtumat ja aktiviteetit niin, että ne tavoittavat koh-

deyleisönsä, joka on Kajaanin ammattikorkeakoulun vaihto- ja tutkinto-opiskelijat sekä suo-

malaiset opiskelijat. 

Tavoitteena on nostaa opiskelijoiden tietoisuutta International Clubista ja tuoda sille tunnet-

tavuutta. Tunnettavuuden lisäämiseksi tavoitellaan uusia opiskelijoita osallistumaan Interna-

tional Clubin toimintaan. Opinnäytetyön tavoite on olla avuksi Kajaanin ammattikorkeakou-

lun suomalaisille opiskelijoille, jotta heillä olisi parempi mahdollisuus kotikansainvälistymi-

seen, sekä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille, jotta he voisivat viettää yhtä elämänsä parasta ai-

kaa Kajaanissa.  
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3  KANSAINVÄLISTYMINEN JA KOTIKANSAINVÄLISTYMINEN 

Seuraavassa luvussa käsitellään yleisesti kulttuurin käsitettä, mitä se tarkoittaa ja miten kult-

tuurit vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Käsitellään kulttuurien välisiä eroja ja 

hiukan sitä, kuinka ne eroavat toisistaan. Keskeisinä aiheina ovat kansainvälistyminen ja koti-

kansainvälistyminen, mitä ne tarkoittavat ja kuinka ne näkyvät korkeakouluissa. Tuodaan 

esiin korkeakoulujen kansainvälistymisen tilannetta yleisesti sekä Kajaanin ammattikorkea-

koulun osalta. Lisäksi tuodaan vertauskohteeksi vaihto-opiskelijatoimintaa Japanin Kansai 

Gaidai yliopistosta.  

3.1  Kulttuurien kohtaaminen 

Ymmärrys on ensi askel kohti hyväksyntää. Monikulttuurisuus on nykypäivää, ja se on tuo-

nut mukanaan niin haittoja kuin hyötyjä. Parhaimmillaan se voi rikastuttavaa, mutta pahim-

millaan se voi tukahduttaa tai muuttaa alkuperäistä kulttuuria. On mahdotonta määrittää, mi-

kä on oikea tapa hoitaa asioita, sillä kunkin kulttuurin tavat ja käytännöt tulisi tulkita niiden 

omassa kontekstissaan. (Liu, Volčič & Gallois, 2011, 22, 26.)   

Itse kulttuuri sanalla on kaksi eri käsitystä, toisella tarkoitetaan eri maiden kulttuureja ja tapa-

kulttuureja, kun toisella käsityksellä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi taiteita ja kirjallisuut-

ta. Tässä tapauksessa kulttuuriin viitatessa tarkoitetaan ensimmäistä merkitystä, eli eri kansal-

listen kulttuuriryhmien toimintoihin, tapoihin ja identiteettiin liittyviä käsityksiä. Kulttuurin 

takana on ryhmä, vain yksi ihminen ei voi muodostaa kulttuuria, vaan sen muodostaa aina 

useampi yksilö. Kulttuuriryhmistä helposti miellettäviä ilmenemismuotoja ovat näkyvät asiat, 

kuten ruoka, vaatetus, kieli ja käytöstavat. Eri kulttuuriryhmien on suhteellisen helppoa 

omaksua tai oppia nämä, mutta kulttuurin näkyvät puolet ovat vain murto-osa siitä, mistä 

kaikesta kulttuuri oikeastaan muodostuu. Osa näistä näkymättömistä ilmenemismuodoista 

voi olla jopa sen omalle kulttuurin jäsenelle tiedostamattomia piirteitä. Näkymättömissä ole-

via asioita ovat esimerkiksi arvot, normit, uskomukset ja viestintätyylit. (Salo-Lee, Malmberg 

& Halinoja, 1998, 6-8.)  
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Kuva 1. Kulttuuri on kuin jäävuori. (Salo-Lee, Malmberg & Halinoja, 1998, 8.) 

 

 

Kulttuurin näkyviä ja näkymättömissä olevia ulottavuuksia kuvastaa hyvin antropologi Ed-

ward T. Hallin laatima tunnettu jäävuorimalli, jonka hän alun perin esitteli kirjassaan Beyond 

Culture. Jäävuoren veden pinnan yläpuolella oleva puolisko kuvastaa kulttuurin näkyviä puo-

lia ja pinnan alapuolella taas piilevät asiat, joita on vaikeampaa havaita. (Salo-Lee, Malmberg 

& Halinoja, 1998, 8.) Kieli näkyvyytensä ja kuuluvuutensa lisäksi on tiukasti kulttuurisidon-

nainen. Kielen ja kulttuurin välinen symbioosi vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset omasta kult-

tuuristaan käsin voivat käsittää vieraan kulttuurin asioita. Suomalaisen mielikuva sanasta ’lei-

pä’ on rukiinen, ruokaisa ja kuuluu jokapäiväiseen ateriaan. Sen sijaan esimerkiksi Välime-

renmaissa leipä on vaaleaa ja pehmeää. Symbioosista huolimatta kieli ja kulttuurit molemmat 

muuttuvat ja saavat vivahteita toisista kulttuureista. (Kylmänen 1994, 81–82.)     
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3.2  Kansainvälistyminen ja kansainvälisyys 

Kansainvälisyydellä tarkoitetaan jonkin muun, vieraan kohtaamista ja kaikkea sitä toimintaa, 

johon liittyy kaksi tai useampi eri kansakuntaa tai niiden kansalaisia (Ollikainen & Honkanen 

1996, 15–16). Korkeakoulujen kohdalla kansainvälisyydellä viitataan kaikkeen siihen toimin-

taan, joka on edistämässä yhteiskuntien globalisoitumista. (Wende 1997, 19.)  

Ennen kuin ihminen alkoi matkustella ja oppimaan, etteivät kaikkialla ihmiset näyttäneetkään 

ja toimineet samalla tavalla kuin kotikylässä, asuttiin ja pysyttiin lähinnä saman kyläyhteisön 

piirissä koko eliniän ajan.  Kommunikointi tapahtui ihmisten kanssa, jotka olivat samankal-

taisesta kulttuuriympäristöstä. Nykyaikana teknologia mahdollistaa sen, että matkustaminen 

on mahdollista lähes rajattomasti ympäri maailman, puhe- ja näköyhteys on saavutettavissa 

tuhansien kilometrien päähän vain napin painalluksella ja uutiset sekä informaatio saavutet-

tavissa kotiin kaukaisimmistakin paikoista. On sanottu, että koko maailma on muuttunut 

ikään kuin kyläksi, yhdeksi suureksi globaaliksi kyläksi. (Liu ym. 2001, 11–13.)   

3.3  Kansainvälistyminen korkeakouluissa 

Kansainvälisyys on enenevissä määrin näkyvissä korkeakouluissa. Korkeakoulut vastaanotta-

vat ja lähettävät opiskelijoita satoihin eri maihin. Alun perin korkeakoulujen kansainvälisyy-

dellä käsitettiin lähinnä vain vaihto-oppilastoimintaa koskevat asiat, mutta nykyisellään se on 

integroitunut osa koko korkeakoulutoimintaa. Korkeakoulut tarjoavat vieraskielisiä koulu-

tusohjelmia sekä vastaanottavat ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita, joiden määrä on nousussa. 

(Koivisto & Juusola 2008, 8.) 

CIMO:n tekemästä kansainvälisestä liikkuvuus tutkimuksesta käy ilmi, että vuonna 2011 

Suomeen ammattikorkeakouluihin saapuneiden ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä 

nousi kahdella prosentilla edellisvuodesta. Kyseessä olivat yli kolmen kuukauden mittaiset eli 

pitkäkestoiset opiskelujaksot Suomeen. Myös lyhytkestoisten jaksojen määrä oli noussut 

vuodesta 2010 yhdellätoista prosentilla. Suurin osa pitkäkestoisesti viipyvistä vaihto-

opiskelijoista saapuu Suomeen Erasmus-ohjelman kautta (72,6 %), joka on Euroopan unio-

nin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille. Valtaosa saapuvista vaihto-opiskelijoista tu-
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lee siis Euroopasta, mutta lähivuosina Aasiasta saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä on 

ollut kasvussa. (Garam 2011, 6–7, 12.)   

Kansainvälisyys hyödyttää niin korkeakouluja kuin yhteiskuntaa. Korkeakouluihin se tuo 

opiskelijoita ja opettajia eri kulttuuriympäristöistä, mikä rikastuttaa opiskelua ja opetusta sekä 

edistää verkostoitumista. Kansainvälinen verkostoituminen antaa ymmärrystä eri kulttuureja 

kohtaan ja tukee kanssakäymistä erilaisten kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa myös kehit-

tämällä opiskelijoiden ja opettajien kielitaitoa. (Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 

2009, 9–11.) Argumentteja korkeakoulujen kansainvälistymisen puolesta on annettu niin 

koulutuksellisin, taloudellisin, kulttuurisin ja poliittisin perustein. Kansainvälisyys luo koulu-

tuksellisesti laatua ja pysyvyyttä, taloudellisesti kilpailukykyä, taloudellista kasvua ja koulutet-

tua työvoimaa. Kulttuurillisesti kansainvälisyys tuo vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemus-

ta, ymmärrystä sekä lisää oman kulttuurin näkyvyyttä muiden kulttuurien joukossa. Poliitti-

sessa mielessä perusteina ovat rauhan edistäminen, solidaarisuus ja toleranssi. (Garam 2005, 

8.)    

Korkeakoulujen kansainvälisyyttä pyritäänkin lisäämään enenevissä määrin. Opetusministeri-

ön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa kerrotaan, että kaikkiin tutkintoihin tullaan 

sisällyttämään kansainvälistymistä tukeva osio, jonka toteutuksesta päätetään henkilökohtai-

sissa opintosuunnitelmissa. Käytännössä kansainvälisyyttä tukeva osio toteutetaan joko liik-

kuvuusjaksolla tai kansainvälisellä opetustarjonnalla. (Korkeakoulujen kansainvälistymisstra-

tegia 2009, 31.)  

3.4  Suomen kokeminen 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton SAMOKin tuottamassa selvityksestä 

Suomeen kotoutumisesta kävi ilmi, että suomaisiin tutustuminen on hyvin vaikeaa. Syitä oli-

vat muun muassa suomalaisten sulkeutuneisuus ja haluttomuus puhua englantia. Ulkomaiset 

opiskelijat ovatkin toivoneet apua koulujen eri tahoilta voidakseen tutustua suomalaisiin pa-

remmin. Suuri osa vastaajista oli kokenut myös syrjintää. Vastausten perusteella voitiin pää-

tellä, että syrjintää kokivat etenkin näkyvän etnisen taustan omaavat opiskelijat. Myös ennak-

koluuloisuus koettiin näkyvänä suomalaisten keskuudessa. Suomi ei kuitenkaan ole yksin 

näiden ongelman kanssa, vaan esimerkiksi myös Tanskassa on saatu samankaltaisia tuloksia. 

(Koivisto & Juusola 2008, 86, 88.)  
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Suomalaiset itse määrittävät suomalaisuuden sisulla, isänmaallisuudella ja ahkeruudella. Mo-

net suomalaiset itsekin ajattelevat joissain määrin olevansa sisäänpäin kääntyneitä ja juroja, 

lisäksi ennakkoluuloisiakin. (Kylmänen 1994, 5-6.)  

Matkailun edistämiskeskuksen, MEK:in, teettämässä tutkimuksessa Suomeen saapuvien 

matkailijoiden spontaaneista mielikuvista Suomesta käy ilmi, että yleisimmin kun puhutaan 

Suomesta, matkailijoille nousee luontoon liittyviä assosiaatioita, kuten kylmä, lumi, talvi, 

metsät ja järvet. Maakohtaisissa vertailuissa on hiukan eroja siinä, mitä eri maiden kansalaiset 

vastasivat tutkimukseen. Suomalaisiin ihmisiin liittyvissä assosiaatioissa saatiin enemmän po-

sitiivisia vastauksia kuin negatiivisia. Positiivisia tuloksia olivat, että suomalaiset koettiin vie-

raanvaraisina ja ystävällisinä, työteliäinä, sisukkaina ja sydämellisinä. Neutraaleina pidettäviä 

vastauksia olivat suoruus sekä ulkonäköön liittyvät seikat. Negatiivisina asioina tulivat esiin 

jälleen karkeus, hitaus, tylyys ja jurous. (Saraniemi & Komppula 2003, 37–38, 66.)  

3.5  Kansainvälisyys Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Kansainvälisyys on keskeisessä roolissa Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kansainvälinen 

toiminta käynnistyi heti vuonna 1992, jolloin Kajaanin ammattikorkeakoulu aloitti toimin-

tansa kokeiluvaiheella. Kv-toimisto perustettiin vuonna 1997 ja vuonna 1998 perustettiin kv-

tiimi ja ensimmäinen vieraskielinen koulutusohjelma aloitti toimintansa. (Kaikkonen 2012, 

40.) Nykyisellään Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä vastaanottaa että lähettää vuosittain 

satakunta vaihto-opiskelijaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sekä harjoittelu- että 

vaihtojakso ulkomailla. Tradenomi ja liikunnanohjaajankoulutus voidaan suorittaa englannin 

kielellä. Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu on julkaissut oman oppaansa kansainvälisyy-

destä kiinnostuneille nimellä ”Matkalla maailmalle”. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013a.)  

Kv-toimiston suunnittelijoiden lisäksi kansainvälisiä asioita Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

hoitaa ja kv-koordinaattorit. KAMO, joka toteuttaa kv-tuutoritoimintaa ja tarjoaa opiskeli-

joille vapaa-ajan aktiviteetteja, osallistuu näin omalta osaltaan kv-toimintaan. KAMO on osa 

kv-tiimiä ja täten osallistuu myös kv-toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. (Kaikkonen 

2012, 40.) Kullekin Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusohjelmalle on omat kv-

koordinaattorit, jotka omalta osaltaan ovat myös tukemassa ja auttamassa kansainvälisyyteen 

liittyvissä asioissa.  (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013a.) Opiskelijoiden on mahdollista 

suorittaa opiskeluiden ohella kv-passi kehittämään työelämään tarvittavia kansainvälisiä val-
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miuksia. Opiskelija voi räätälöidä kv-passista itselleen sopivan kokonaisuuden. Suoritetusta 

kv-passista opiskelija saa tutkintotodistuksen yhteyteen todistuksen kv-passista, joka voi toi-

mia myöhemmin etuna töitä haettaessa. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013c.)  

Kajaanin ammattikorkeakoululla on 96 yhteistyökorkeakouluja lähes neljässäkymmenessä eri 

maassa. Valtaosa näistä yhteistyökumppaneista on Erasmus-ohjelman kautta. Kuitenkin 

myös EU:n ulkopuolisia yhteistyökorkeakouluja on useita. Yhteistyökorkeakoulujen väliset 

sopimukset kattavat sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuuden. (Kaikkonen 2012, 42–43.) 

Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella englanniksi syys- ja/tai kevätluku-

kauden opintonsa. Opiskelijat voivat valita haluamansa opintojaksot Kajaanin ammattikor-

keakoulun tarjoamista englanninkielisten koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Vaihto-

opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella koulun 

Internet sivujen kautta. Tutkinto-opiskelijoille haku tapahtuu ammattikorkeakoulujen yhteis-

haussa. Paikkoja on yhteensä 20 ja paikat täytetään valintakokeiden perusteella. Kaiken kaik-

kiaan tutkinto-opiskelijoita on Kajaanin ammattikorkeakoulussa noin 100 ja vaihto-

opiskelijoita on keskimäärin 60–80. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013d.)     

 

Taulukko 1. Opiskelija liikkuvuuden kehitys 2010–2011 ja tulevien opiskelijoiden suhde Ka-

jaanin ammattikorkeakoulussa. (Garam, I. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammat-

tikorkeakouluissa 2010.) 

Lähtevät 
2010 

Lähtevät 
2011 

Muutos 
2010-2011 

% 

Saapuvat 
2010 

Saapuvat 
2011 

Muutos 
2010-2011 

% 

Tasapaino: Lähte-
vät/Saapuvat 2011 

%  

63 78 23,8 59 74 25,4 94,9 

 

 

Tavoitteet 

Kajaanin ammattikorkeakoulun strategiset kansainvälistymistavoitteet tulevat opetusministe-

riön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasta 2009–2015. Strategian tavoitteena on teh-

dä kustakin Suomen korkeakoulusta aidosti kansainvälinen, laadukkaampi, vahvempi ja entis-

tä vetovoimaisempi oppilaitos. Nämä tavoitteet tukevat yhteiskunnan monikulttuurisuutta ja 
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edistävät globaalia vastuun ottamista. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tukemisella 

parannetaan tutkimuksen ja koulutuksen laatua sekä voidaan edistää niin osaamisen vientiä 

kuin kansainvälisten lahjakkaiden opiskelijoiden saamista Suomeen (Korkeakoulujen kan-

sainvälistymisstrategia 2009, 9–10.)     

Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen tavoitteita tuodaan myös ilmi KAMK’20 

– strategiassa alueellisena ja maakunnallisena toimijana. Kansainvälistä näkyvyyttä, osaamista 

ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään kolmen painoalan kautta: aktiviteettimatkailun, pelien ja 

ajoneuvotietojärjestelmien. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2012.)  

3.6  Kotikansainvälistyminen 

Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan kotimaan sisällä hankittavaa kulttuurien välistä tunte-

musta ja kansainvälisten kokemuksien kartuttamista. Korkeakouluissa tätä toteutetaan muun 

muassa vieraidenkielien opetuksella, ulkomaalaisilla luennoitsijoilla ja järjestämällä yhteistä 

toimintaa suomalaisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. (Garam 2012, 5, 11.) 

Nykyaikana kansainvälinen osaaminen ja kielitaito ovat haluttuja meriittejä työntekijöiltä. Ka-

jaanin ammattikorkeakoulun osalta International Clubin yksi tavoitteista on opiskelijoiden 

kotikansainvälistyminen. Kansainvälinen tuutorointi, eli eräänlaisena ohjaajana tai epäsuoras-

ti auttajana toiminen, on yksi mahdollisuus kotikansainvälistymiseen. Kv-tuutorit auttavat ja 

opastavat vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita käytäntöihin, suomalaiseen kulttuuriin ja opiskelui-

hin liittyvissä asioissa. Oleellinen osa kv-tuutorointia on saada vaihto- ja tutkinto-opiskelijat 

kokemaan olonsa tervetulleeksi, sopeutumaan ja tutustumaan muihin opiskelijoihin. (Kajaa-

nin ammattikorkeakoulu 2013b.)  

3.7  Kokemuksia vaihto-oppilastoiminnasta Japanista, Kansai Gaidai yliopistosta 

Suoritin kolmantena opiskeluvuotenani neljän kuukauden mittaisen vaihto-opintojakson Ja-

panissa, Kansai Gaidai yliopistossa Hirakatan kaupungissa. Kansai Gaidai yliopisto on yhteis-

työkorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa ja tarjoaa lukuvuosittain kahta vaih-

to-opiskelijapaikkaa koulustaan. Asuin vaihto-opiskelija aikani yhdessä Kansai Gaidain tar-

joamista asuntoloista lähellä koulun kampusta.   
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Kansai Gaidaissa opiskelee vuosittain yli 13 000 Japanilaista opiskelijaa ja Kansai Gaidaihin 

saapuu vuosittain useita satoja vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita noin 50:stä eri maasta. Tämän 

lisäksi yliopisto tarjoaa kymmeniä erilaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelija mahdollisuuksia 350 

yhteistyökorkeakouluunsa omille opiskelijoilleen. Saapuville vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille 

järjestetään runsaasti toimintaa läpi lukukauden.  (Kansai Gaidai University 2013, Interna-

tional Programs.)  

Ensimmäinen saapuville vaihto-opiskelijoille tarjottava, myös Japaniin sopeutumista auttava, 

ohjelma on speaking partner, puhepartneri. Mikäli vaihto-oppilas haluaa ottaa osaa kyseiseen 

ohjelmaan, puhepartnerin kanssa jutteleminen aloitetaan jo ennen Japaniin saapumista säh-

köpostitse. Näin useat vaihto-opiskelijat saavat ensimmäisen japanilaisen ystävänsä. Puhe-

partneri voi auttaa vaihto-opiskelijaa niin kielen opiskelussa kuin kampukseen tutustumises-

sa. (Kansai Gaidai University 2013, Speaking Partner.)  

Experience Japan Program, koe Japani -ohjelma puolestaan, tarjoaa laajan skaalan eri aktiviteet-

teja, kuten retkiä, ruoanlaittoa, urheilua ja kulttuuritapahtumia. Osallistumalla eri aktiviteet-

teihin vaihto-opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta tutustua japanilaisiin opiskelijoihin, kult-

tuuriin ja liittyä eri harrastuksiin vaivattomasti. Koe Japani -ohjelman aktiviteetit ovat opiske-

lijoiden suunnittelemia ja niistä ilmoitetaan ilmoitustauluilla sekä sähköpostitse. Myös vaihto-

opiskelijat voivat olla mukana tapahtumien ja aktiviteettien järjestämisessä. (Kansai Gaidai 

University 2013, Experience Japan Program.) 

Opintosuunnitelman ulkopuoliset aktiviteetit, joita Kansai Gaidai yliopisto tarjoaa myös run-

saasti, käsittävät lähinnä erilaiset kerhot ja piirit, jotka ovat avoimia kaikille opiskelijoille. 

Kerhotarjonnasta löytyy monia eri urheilulajeja jalkapallosta judoon. Hyvä tapa tutustua ja-

panilaiseen kulttuuriin on liittyä esimerkiksi tee seremonia-, kalligrafia-, ikebana- (kukkien 

asettelu), tai kotokerhoon (japanilainen harppu). Järjestettävät piirit ovat vapaamuotoisempia 

ja lähinnä uusien ihmisten tutustumis- ja hauskanpitotarkoitukseen. (Kansai Gaidai Universi-

ty 2013, Extracurricular Activities.)     

Asuntoloiden lisäksi vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus sijoittua isäntäperheeseen. Isäntä-

perheeseen majoittumalla vaihto-opiskelija saa tutustua japanilaiseen perhe-elämään ja ar-

keen. Kuitenkin Kansai Gaidai yliopisto tarjoaa myös asuntoiloissa asuville vaihto-

opiskelijoille mahdollisuuden päivä- ja viikonloppuvierailuun japanilaisen perheen luo. Per-
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heiden luona vierailu avartaa niin opiskelijan kuin isäntäperheenkin kulttuuritietämystä. 

(Kansai Gaidai University 2013, Home Visit Program.) 

Kansai Gaidain kampusalueella sijaitsee international lounge, kansainvälinen aula tai halli, joka 

on avoin kaikille opiskelijoille. Kansainvälisessä aulassa oli helppo tutustua toisiin vaihto-

opiskelijoihin sekä japanilaisiin opiskelijoihin. Aula sijaitsee samassa rakennuksessa, jossa 

kaikki vaihto-opiskelijoiden tunnit pidetään, joten se on todella suosittu ajanviettopaikka. 

Aula on täynnä nojatuoleja, sohvia ja pöytiä, ja usein opiskelijat tekevät siellä läksyjään, syö-

vät välipalaa tai tutustuvat uusiin ihmisiin.  

Itse otin osaa puhepartneri -ohjelmaan sekä koe Japani -ohjelmaan. Puhepartnerini kanssa 

opin puhumaan sujuvammin japania, etenkin puhekieltä. Vietimme aikaa usein kahviloissa tai 

ostoskeskuksissa. Lisäksi hän auttoi minua usein japaninkielen kotitehtävien kanssa. Koe Ja-

pani -ohjelman kautta pääsin mukaan useille erilaisille päiväretkille mm. Hiroshimaan ja Kio-

toon. Otin osaa kampusalueella järjestettyyn International Festival (kansainvälinen festivaali) 

päivään, jossa olin edustamassa Suomea Suomi kojussa. Kokkauspiirissä laitoimme erilaisia 

japanilaisia ruokia ja joimme japanilaista vihreää teetä.  

Kaiken kaikkiaan tarjontaa oli vaihto-opiskelijoille niin runsaasti, ettei kaikkeen ollut mahdol-

lisuutta osallistua. Vaihto-opiskelijoille tarjottujen ohjelmien kautta sain paljon uusia ystäviä 

ja ikimuistoisia kokemuksia.  



14 

4  INTERNATIONAL CLUB 

Tässä luvussa kerrotaan International Clubista, mikä se on ja miten se toimii Kajaanin am-

mattikorkeakoulussa. Käsitellään tämänhetkistä toimintaa, mitä aktiviteetteja on tarjottu ja 

keitä on osallistunut sen toimintaan. Tuodaan esiin International Clubin takana toimiva or-

ganisaatio ja kuinka toimintaa on pyöritetty. Kerrotaan mitä tavoitteita toiminnalle on asetet-

tu ja kuinka niihin pyritään pääsemään. Tämän lisäksi kartoitetaan riskejä ja tulevaisuutta.  

4.1  Organisaatio 

Kajaanin ammattikorkeakoulun oppilaskunnan KAMOn ylläpitämä International Club toimii 

koulun opiskelijoiden kohtaamispaikkana. International Club järjestää kansainvälisiä tapah-

tumia, harrastetoimintaa ja kulttuurinvaihtoa, mikä edistää suomalaisten opiskelijoiden koti-

kansainvälistymistä sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta suomalaiseen kulttuuriin sopeu-

tumista. International Clubin toimintaa pitävät yllä KAMOn puolesta kv-tuutoroinnista vas-

taavat, vuosittain vaihtuvat, opiskelijat. Hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat KAMO ja 

toiminnanjohtaja Pasi Ahoniemi.  (Ahoniemi 2012.)  

International Club aloitti toimintansa jo 1990-luvun puolella, mutta vakiinnutti nimen Inter-

national Club ja valmisti projekti suunnitelmat 2010-luvun aikana. Sellaisenaan International 

Club on toiminut muutamia vuosia ja sen toiminnan toivotaan kehittyvän edelleen. Interna-

tional Clubin avulla halutaan olla tuomassa lisää koulun järjestämää opetusohjelman ulko-

puolista toimintaa. (Ahoniemi 2012.) 

 

Kohderyhmä 

International Club on avoin kaikille Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille, niin suo-

malaisille kuin kansainvälisillekin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Jäsenet voivat osallistua 

kaikkiin International Clubin tarjoamiin aktiviteetteihin ja voivat antaa myös omia ehdotuk-

sia ja toiveita kerhon toimintaan.  (Holmström 2010.)  
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4.2  Tavoitteet 

International Clubin tavoitteet jakautuvat määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. Määrällisiä 

tavoitteita ovat uusien jäsenien saaminen ja osallistujamäärien nostaminen sekä opetusohjel-

maan kuulumattomien uusien aktiviteettien kehittäminen. International Clubin laadullisiin 

tavoitteisiin lukeutuvat suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteisen toiminnan 

kehittäminen, kansainvälisten opiskelijoiden tukeminen opiskeluissa ja uudessa ympäristössä, 

monikulttuurisen ilmapiirin tukeminen niin käyttäytymisellä, elämäntyylillä ja tiimityöskente-

lyssä sekä luomaan hyviä muistoja ja kokemuksia opiskelijoille. (Holmström 2010.)    

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan International Clubin toiminnasta kiinnostuneita ja innos-

tuneita henkilöitä. Tarvitaan uusia vetäjiä ja vastuunkantajia. (Holmström 2010.) 

4.3  Riskit ja mahdollisuudet 

International Clubin toiminnan kannalta riskejä aiheuttavat tyypillisesti projektien toimintoi-

hin liittyvät tekijät. Aikataulutus ja tapahtumakalenterin suunnitteleminen voivat tuottaa ris-

kejä, sillä koko vuodelle tehtävään tapahtumakalenteriin voi tulla sellaisia muutoksia, joihin ei 

voitu ennalta varautua, kuten sään tai katastrofien aiheuttamat muutokset. Toiminnanjärjes-

täjät ja ylläpitäjät voivat sairastua tai kokemuksen puutteesta olla kykenemättömiä hoitamaan 

tehtäviään tarvittavalla tavalla. Lisäksi yksi riskin aiheuttaja on taloudellinen puoli. Kaikki 

International Clubin aiheuttamat kulut kustantaa KAMO sekä maksullisiin aktiviteetteihin 

itse osallistujat. (Holmström 2010.)      

International Clubin toiminta ei ole ollut tähän asti kovinkaan näkyvää, joten mahdollisuuk-

sia toiminnan kehittämiseen on paljon. Tähän asti tiedotus ja markkinointi ovat ainoastaan 

tapahtuneet sähköpostin välityksellä, joten sen rinnalle olisi tärkeää löytää muita keinoja, ku-

ten Facebook, mainokset koulun television välityksellä tai omat Internet sivut. Toiminnan 

jatkuvuuden kannalta täytyy vuosittain löytää uusia osallistujia ja saavuttaa heidät. (Holm-

ström 2010.)  
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SWOT 

Vahvuudet 

 Tieto ja taito 

 KAMOn tuki 

 Avoimuus 

 Kansainvälisyys 

Heikkoudet 

 Tunnettavuus 

 Markkinoinnin puute 

 Sitouttaminen toimintaan 

 Opiskelijoiden vaihtuvuus 

Mahdollisuudet 

 Uusia opiskelijoita tulee joka vuosi 

 Avoin uusille ideoille ja kehitykselle 

 Tuoda uutta sisältöä opiskeluiden 

rinnalle 

 Markkinoinnin lisääminen 

 Uusien vetäjien saaminen 

 Yhteistyö KAMOn kanssa 

Uhkat 

 Ei tarpeeksi osallistujia tai kiinnos-

tusta IC:tä kohtaan 

 Ei tarpeeksi resursseja ja henkilöitä, 

jotka haluavat pyörittää IC:tä 

 

 

 



17 

5  OPISKELIJOIDEN HAASTATTELU 

Jotta opinnäytetyötä varten kerättävä aineisto olisi kattava, luotettava ja ajankohtainen, pää-

tettiin toteuttaa puolistrukturoitu teemahaastattelu vapaaehtoisille vaihto- ja tutkinto-

opiskelijoille sekä suomalaisille opiskelijoille. Tässä kappaleessa tuodaan esiin puolistruktu-

roidun teemahaastattelun teoriaa, haastatteluiden kulkua haastattelijan roolin ja tekniikan ker-

ronnalla sekä käsitellään haastattelun analysointia. Lopuksi kerrotaan aineiston käsittelystä.   

Haastattelu on luonteeltaan vuorovaikutustilanne, joka on ennalta suunniteltu. Haastattelussa 

on vähintään kaksi osapuolta, joista haastattelija on asiantuntija ja ohjaaja. Tavoitteena on 

saada luotettavaa tietoa haastateltavalta tutkimusongelmaa koskevalta alueelta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 43.)     

5.1  Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Haastattelu on tiedonkeräysmenetelmä, joka tapahtuu kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkit-

tavan kanssa. Haastattelussa on omat haittansa ja hyötynsä, mutta tilanteen mukaan täytyy 

punnita, onko haastattelu oikea valinta. Kiistämätön hyöty on haastattelun joustavuus tilan-

teen edellyttämällä tavalla ja tutkittavaa myötäillen. Haastatteluun kulkua voi säädellä ja pyy-

tää täsmentäviä vastauksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 191–192.)    

Teemahaastattelu nimensä mukaisesti keskittyy jonkin ennalta määritellyn teeman ympärille. 

Teemahaastattelu tehdään tiettyä päämäärää ja tarkoitusta, kuten tutkimusta, ajatellen. Tee-

mahaastattelulle ominaista on, että haastateltavia on useampia, ja tarpeen mukaan voidaan 

haastatella enemmän ihmisiä, kunnes tarvittavat tiedot on saatu kokoon. Yksi haastattelun 

aspekti kuitenkin on, että teema ja aihepiirit ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 47–48.)  

Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan lomakehaastattelun ja strukturoimattoman 

haastattelun välimuotoa. Haastattelija on ennalta laatinut kysymykset haastateltavalle, mutta 

tarvittaessa voi muuttaa kysymysten järjestystä tai sanamuotoa, näiden lisäksi vastauksia ole 

sidottu vastausvaihtoehtoihin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 41.) 
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Kuvio 2. Teemahaastattelu suhteessa lomakehaastatteluun ja strukturoimattomaan haastatte-

luun (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44.) 

 

Muidenkin tutkimusten tapaan myös haastattelut kuuluvat kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

tutkimuksiin. Teemahaastatteluista voidaan löytää sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirteitä. Teemahaastattelun kvalitatiiviset piirteet ovat helpommin havaittavissa, 

sillä se on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua tutkimusta. Tutkijan ja tutkitta-

van suhde on enemmän läheinen kuin kaukainen, sillä haastattelu käydään kahden kesken. 

Aineistoa kertyy runsaasti, ja aineisto on luonteeltaan rikasta ja monisanaista. Teemahaastat-

telu on kvalitatiivisen tutkimuksen tapaan joustava, subjektiivinen, induktiivinen ja relativis-

tinen. Kuitenkin teemahaastatteluista on havaittavissa myös kvantitatiivisen tutkimuksen piir-

teitä, sillä aineistosta voidaan esimerkiksi laskea frekvenssejä, aineistoa voidaan muuntaa ti-

lastollisen analyysin muotoon ja tuloksia analysoida ja tulkita. (Hirsjärvi ym. 2000, 123–124, 

195.)   

5.1.1  Haastattelijan rooli 

Käytännössä haastattelijalta vaaditaan, että tämä tuntee aihepiirinsä ja siten osaa keskustella 

asiasta ja kysyä oikeita kysymyksiä. Kysymysten tulee olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. 

Lisäksi on tärkeää, että haastattelija itse puhuu selkeästi ja niin, että tulee ymmärretyksi oi-

kein. Etenkin teemahaastatteluiden kohdalla on suotavaa, että haastattelija tuntee haastatte-

lunrungon ja voi jopa hallita haastattelun ilman paperia. Avoimuus ja kyky kuunnella sekä 

olemus, joka antaa ymmärtää, että haastattelija on luotettava, helpottavat haastattelun kulkua 

etenkin haastateltavan osalta. Haastattelijan on hyvä seurata haastattelun aikana haastatelta-

van sekä kielellisiä että ei-kielellisiä vihjeitä ja havainnoida haastateltavan mielialoja, jotta voi 

tarvittaessa vaihtaa lähestymistyyliään. Haastateltavat voivat tulla hyvin erilaisista taustoista, 

Lomakehaastattelu Teemahaastattelu Strukturoimatonhaastattelu 

Käsittelyn yhdenmukaisuus vähenee 
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olla eri-ikäisiä, eri sukupuolta ja eri asuinpaikoista, joten haastattelijan tulee olla valmis koh-

taamaan ihmisiä ennakkoluulottomasti ja niin, ettei osoita arvostelua tai halveksuntaa haasta-

teltaviaan kohtaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 68–69, 71.)  

Haastattelijan tulee ohjailla haastattelun kulkua, vaikkakin kyse olisi keskustelemisesta haasta-

teltavan kanssa. On pidettävä huoli, ettei haastateltava vie haastattelua sivuraiteille. Teema-

haastattelun etu on kuitenkin siinä, että etukäteen rajatut vastausvaihtoehdot eivät rajaa haas-

tateltavaa, ja tuloksena saadaan aitoa, kokemuksellista kerrontaa. (Tilastokeskus 2013.) 

5.1.2  Haastateltavien valinta 

Haastateltavien määrään ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta tutkimuksen tarkoituksesta 

riippuen pääsääntöisesti olisi hyvä suorittaa niin monta haastattelua, että kaikki tarvittava tie-

to on saatu eli saavutetaan saturaatio, eikä mitään olennaista uutta tietoa saada enää esiin haas-

tatteluista. Tutkija voi itse valita haastateltavansa tai käyttää yhtenä vaihtoehtona lumipallo-

otantaa, jossa tutkija haastattelee ensin muutamia avainhenkilöitä, kuten toiminnanjohtajia tai 

muita, jotka ovat hyvin perillä kyseisestä toiminnasta. Näitä avainhenkilöitä pyydetään ehdot-

tamaan muita henkilöitä haastateltaviksi, minkä jälkeen nämä seuraavat haastatellut jälleen 

antavat uusia nimiä haastateltaviksi. Tämä jatkuu niin kauan, kunnes haastattelija on saanut 

tarvittavat tiedot. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 59–60.)  

International Clubin toimintasuunnitelmaa varten haastateltavat valittiin niin, että asianomai-

sille lähettiin sähköpostia. Näin saatiin muutamia haastateltavia. Haastatellut kertoivat haas-

tatteluista ystävilleen ja tämä poiki lisää haastatteluja. Haastateltavia saatiin yhteensä yhdek-

sän, joista kaksi oli ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, kaksi suomalaista opiskelijaa ja loput 

vaihto-opiskelijoita. Jossain määrin saturaatio saavutettiin, sillä useat saadut vastaukset alkoi-

vat toistaa jo aikaisemmin saatua tietoa. Kuitenkin ajan puute ja haastateltaviksi saatavien 

opiskelijoiden houkutteleminen osoittautui haasteeksi.  

5.1.3  Luotettavuus 

Haastattelun luotettavuudessa on otettava huomioon monia eri seikkoja, jotka voivat olla 

kulttuurisidonnaisia tai sosiaalisia. Tutkittava voi haluta antaa itsestään totuudesta poikkea-
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van kuvan tai tietoa, jota haastattelija ei kysynyt. Itse haastattelutilanne voi aiheuttaa sen, että 

tutkittava vastaa toisin kuin arkisessa tilanteessa. On olemassa tabuja ja henkilökohtaisia asi-

oita, joista tutkittava ei välttämättä halua antaa tietoa, tai he haluavat turvata omaa ja toisten 

asemaa. Merkittävää on, kuinka haastattelija tulkitsee saamiaan vastauksia. On tärkeää, että 

haastattelija kykenee tulkitsemaan vastaukset kulttuuristen ja merkitysmaailmojen konteks-

tien valossa. (Hirsjärvi ym. 2000, 193–194.)   

5.2  Toteutus 

Haastattelut voidaan suorittaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmähaastatteluna. 

Tutkijan tuleekin miettiä, mikä on tutkimusongelmalle sopivin lähestymismuoto. (Hirsjärvi 

ym. 2000, 197–198.)  

Haastateltavien kanssa sovittiin yhdessä lähinnä sähköpostitse sopiva haastatteluaika. Aikaa 

pyrittiin varaamaan runsaasti, jotta haastattelulle voitiin luoda mahdollisimman kiireettömät 

ja rennot olosuhteet. Haastateltaville ilmoitettiin etukäteen haastattelun pääteemasta, jotta 

heillä olisi aikaa miettiä hiukan, mitä he haluavat haastattelussa tuoda ilmi. Osa haastatteluista 

suoritettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun tiloissa ja osa omassa kodissani. Haastattelut to-

teutettiin helmi- ja maaliskuussa 2013.  

International Clubin toimintasuunnitelman laatimiseksi ja yhdeksi tiedonhankinta menetel-

mäksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelut järjestettiin yksilöhaastatteluina. Teema-

haastattelut suoritettiin hiljaisessa ympäristössä ilman häiriötekijöitä. Haastateltavalle kerrot-

tiin haastattelun kulusta ja se, että keskustelu nauhoitetaan ja käydyt keskustelut ovat täysin 

luottamuksellisia eikä haastateltujen henkilöllisyyksiä tulla paljastamaan opinnäytetyössä. 

Haastattelut aloitettiin taustaa kartoittavilla kysymyksillä, minkä jälkeen siirryttiin itse aihee-

seen ja tutkimusongelmaan. Haastattelut kestivät keskimäärin 30–40 minuuttia.  

Käytännössä haastattelu eteni niin, että haastattelija johdatteli haastattelun kulkua avoimilla 

kysymyksillä ja antaen haastateltavan vapaasti kertoa asiansa. Haastattelua varten haastattelija 

oli laatinut rungon, jossa oli kirjallisesti kaikki oleellisimmat kysymykset, mutta haastattelun 

aikana ei käyty läpi järjestelmällisesti kysymyksiä vaan niin, että haastattelutilanne pysyi mah-

dollisimman luonnollisena. Haastattelu jatkui niin kauan, että kaikkiin kysymyksiin oli saatu 
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vastaukset ja lopuksi jokaiselle haastateltavalle annettiin mahdollisuus vielä vapaaseen sanaan, 

mikä myös toi esiin hyviä ideoita.   

5.3  Analysointi 

Analysointi alkaa usein jo haastattelun aikana. Haastateltuaan useampia tutkittavia haastatteli-

jan mieleen nousee mielleyhtymiä edellisistä haastatteluista, jotkin asiat voivat toistua tai esiin 

voi nousta täysin uusia seikkoja. Analysointi tapahtuu sekä induktiivisesti että abduktiivisesti. 

Induktiivisessa päättelyssä on kyse aineistolähtöisyydestä, kun taas abduktiivisessa päättylyssä 

on kyse aineiston todentamisesta jonkin teorian pohjalta. Kun on kyse pääosin kvalitatiivi-

sesta haastattelusta, aineisto jää suurimmaksi osaksi sanalliseen, alkuperäiseen muotoon. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.)     

 

 

Kuvio 3. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2001, 144.)     

 

Litterointi 

Haastatteluiden jälkeen tapahtuu kerätyn haastatteluaineiston purkaminen eli litterointi. Ai-

neiston purkaminen olisi hyvä suorittaa mahdollisimman pian aina jokaisen haastattelun jäl-

keen, sillä käyty keskustelu on tällöin vielä tuoreena muistissa ja inspiroi haastattelijaa. Lisäksi 

purkuvaiheessa voi nousta esiin tietoja, joita olisi vielä täydennettävä tai selvennettävä. Toi-

saalta joissakin tapauksissa pienen etäisyyden ottaminen aineistoon voi laajentaa perspektiiviä 

ja selkeyttää tutkittavaa ongelmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135.)  

Aineisto 

I Luenta Yhteyksien löytäminen 

II Luokittelu 

Raportointi 
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Tallennetut haastattelut puretaan ja riippuen tutkimuksen laadusta, puhtaaksikirjoitetaan sa-

nasta sanaan tai jättäen pois kaikki tutkimuksen kannalta tarpeettomat osat, kuten toistot tai 

välisanat. Mikäli purkua ei suoriteta sanatarkasti, tutkimuksen kannalta on parasta, että litte-

roinnin suorittaa itse haastattelija. Haastattelija tuntee aineistonsa hyvin löytäen teema-alueet 

nopeasti ja tietäen mitkä osat ovat epäoleellisia. Aineistoa voidaan luokitella teema-alueisiin, 

jolloin yhtä teemaa koskevat asiat järjestellään yhden otsikon alle. Tällöin täytyy olla huolelli-

nen, ettei konteksti muutu irtaannuttuaan kokonaiskuvasta ja ettei aineisto pirstaloidu liikaa 

ja vaikeuta aineiston myöhempää lukemista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 138–142.)   

Tässä tapauksessa aineiston litteroinnin lisäksi ei nähty tarvetta aineiston käsittelemiseen tie-

tokoneen aineiston käsittelyohjelmilla, sillä haastattelun rakenne perustui vapaaseen kerron-

taan ja valmiiseen teemahaastattelu runkoon. Aineisto analysoitiin käyttäen hyväksi teema-

alueita ja teemahaastattelurunkoa.  

5.4  Haastattelun teemat 

Haastattelussa käytettävät teemat liittyivät hiukan opiskelijan taustan kartoittamisen lisäksi 

pääasiassa International Clubin tunnettavuuteen ja kansainvälisen vapaa-ajan toiminnan pa-

rantamiseen Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Teemahaastattelut jouduttiin suorittamaan 

suomalaisille opiskelijoille hiukan erilaisella rungolla kuin kansainvälisille opiskelijoille. Kan-

sainvälisten opiskelijoiden kanssa haastattelut suoritettiin englanniksi ja suomalaisten opiske-

lijoiden kanssa suomeksi. Alla ovat esiteltyinä haastattelun pääteemat. 

 Taustankartoitus: Nimi, ikä, kotimaa? Missä koulussa opiskelija opiskelee kotimaas-

saan ja mikä on hänen koulutusohjelmansa? Minkälaista kansainvälistä toimintaa hä-

nen koulunsa tarjoaa? Haastateltavan kiinnostuksen kohteet ja onko hänen mahdol-

lista toteuttaa niitä Kajaanissa?  

 Suomikuva: Mitä haastateltava tiesi Suomesta ennen tuloaan? Miksi Suomi? Onko 

tyytyväinen valintaansa? Miten kuva Suomesta muuttui vai muuttuiko se? Millaisia 

ovat suomalaiset ja onko heihin vaikea tutustua? Onko haastateltava saanut suoma-

laisia ystäviä? 
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 Kajaani opiskelijan silmin: Millaista on olla opiskelijana Kajaanissa? Tarjoaako Ka-

jaani tarpeeksi opiskelijan näkökulmasta?  

 Kajaanin ammattikorkeakoulu: Miksi haastateltava valitsi tulla opiskelemaan Kajaa-

nin ammattikorkeakouluun? Millaista siellä on opiskella? Mitä huonoa / Hyvää?  

Suomalaisilta opiskelijoilta kysyttiin muun muassa mahdollisuuksista kotikansainvä-

listymiseen Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Onko kielten tarjonta hyvä?   

 International Clubiin osallistuminen: Onko haastateltava kuullut International Clu-

bista? Mitä siitä tiedettiin? Onko opiskelija osallistunut sen toimintaan tai miksi ei ole 

osallistunut sen toimintaan? Mihin aktiviteetteihin on osallistunut? Tarjoaako IC tar-

peeksi aktiviteetteja tai millaisia aktiviteetteja sen tulisi tarjota? Kuinka paljon osallis-

tujia yleisesti ottaen on ollut, kun haastateltava on ottanut osaa aktiviteetteihin? On-

ko haastateltava saanut uusia ystäviä IC:n kautta? Kuinka paljon opiskelija on valmis 

maksamaan aktiviteeteista? 

 International Clubin markkinointi: Kuinka saataisiin enemmän osallistujia IC:n toi-

mintaan? Kuinka haastateltava markkinoisi IC:tä opiskelijoille? Kiinnostaako opiske-

lijoita osallistua tällaiseen toimintaan? Miten opiskelijat voitaisiin saada sitoutettua 

osallistumaan? 

5.5  Tutkimustulokset 

Tässä kappaleessa käydään läpi teemahaastattelun kautta nousseet asiat. Tutkimustulokset on 

jaoteltu eri aihekokonaisuuksiin teema-alueiden mukaan, jotka ovat taustankartoitus, Suomi, 

Kajaani, Kajaanin ammattikorkeakoulu, International Club ja International Clubin markki-

nointi.  

5.5.1  Taustankartoitus 

Taustankartoitus toimi ikään kuin jäänmurtajana, jotta haastateltava voisi ensin kertoa asiois-

ta jotka ovat hänelle itselleen tuttuja ja helpompia vastata. Vähitellen siirryttiin hiukan vaati-
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vampiin ja mielipiteitä kartoittaviin kysymyksiin. Tutkimusongelman kannalta tärkein taustaa 

kartoittavista kysymyksistä oli, millaista kansainvälistä toimintaa opiskelijan oma koulu tarjo-

aa? 

Kaikkien haastateltavien opiskelijoiden koulut tarjosivat kansainvälistä toimintaa. Neljän 

haastatellun koulussa toimi English Club ja lopuilla vastanneilla vastaavanlainen Interna-

tional Club. Kaikki haastatellut eivät itse olleet osallistuneet kotimaansa koulun kansainväli-

seen toimintaan, mutta toimintaan tiedettiin kuuluvan englannin kielen parantamisen mah-

dollisuuden lisäksi erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja. Kolme haastateltavista oli ollut itse 

järjestämässä kansainvälistä toimintaa kotimaassaan.  

“We have English Club, it offers lots of activities: seminars, events, sometimes sport 
activities for the members.”  

“Yes we have English club. I have been arranging outdoor activities like picnics.” 

 

Kaikilla haastateltavilla oli harrastuksia, joista osaa he eivät ole voineet toteuttaa opiske-

luidensa aikana Kajaanissa. Etenkin vaihto-opiskelijat kuvasivat hankalaksi tiedon löytämisen 

eri kerhoihin ja harrastuksiin liittyen. Kiinnostusta löytyi laidasta laitaan urheilusta musiik-

kiin, mutta hankaluutena nähtiin myös julkisenliikenteen käyttäminen harrastuksiin pääsemi-

seksi.  

”I don’t understand the buss system so I usually stay at the kampus or walk. But the 
center is too far away.” 

5.5.2  Suomikuva 

 Yleisin vastaus mitä Suomesta tiedettiin etukäteen, oli kylmyys ja se, että Suomi on joulupu-

kin kotimaa. Yksi haastatelluista tiesi Nokian, ja kaksi haastatelluista tiesi Suomen olevan 

kuuluisa opetusjärjestelmästään. Euroopasta tulleet haastateltavat tiesivät kertoa hiukan yksi-

tyiskohtaisemmin kuten, että Suomi kuuluu pohjoiseen Eurooppaan, täällä olevan paljon jär-

viä ja talvisin täällä voi nähdä revontulia.  

Yleisin syy tulla opiskelemaan Suomeen oli kavereiden vaikutus. Haastateltavien kaverit oli-

vat itse nauttineet opiskeluistaan Suomessa ja suositelleet tätä vaihtokohteeksi. Toiseksi ylei-
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sin syy oli koulutuksen laatu ja se, ettei tarvitse maksaa lukukausimaksuja. Vaikuttimeksi 

mainittiin myös uuden kulttuurin kokeminen. 

“A lot of my friends have studied here and they said that you have to go there! It’s 
so nice country and it was so good and nice experience for them. So that was the 
main reason.”  

“Because tuition is for free. Finland is good place to study because it is highly appre-
ciated in my country. If I study in Finland I will receive international degree and it 
will be good when I am looking for a job in my hometown.”  

 

Kaikki haastatellut kertoivat olleensa tyytyväisiä valittuaan Suomen ja Kajaanin opiskelupai-

kakseen. Ainoiksi negatiivisiksi asioiksi Suomessa ja Kajaanissa kuvattiin sää ja kalleus. Kaik-

ki haastatellut seitsemän kansainvälistä opiskelijaa kokivat suomalaiset ihmiset ystävällisiksi ja 

lämpimiksi. Neljällä haastatelluista vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista oli suomalainen ystävyys-

perhe. Kaikilla haastatelluista oli suomalaisia tuttavia ja osalla myös suomalaisia ystäviä.  

“Finnish people are really friendly. It’s a big mistake call Finnish people cold. You are 
warm and friendly and nice.” 

“I have quite a lot of Finnish friends.” 

5.5.3  Kajaani opiskelijan silmin 

Mielipiteet Kajaanista jakautuivat sekä todella positiiviseen ja vähän negatiivisiin vastauksiin. 

Hankalaksi Kajaanin kohdalla koettiin julkisenliikenteen lisäksi se, ettei opiskelijoille tunnu 

olevan illoiksi muuta tarjontaa kuin yökerhot. Kajaanin pienuudesta huolimatta sen koettiin 

olevan hyvällä paikalla, keskellä Suomea, ja lisäksi toiset haastatelluiksi kokivat pienuuden 

virkistäväksi ja rentouttavaksi sekä turvalliseksi. Suomalaisten opiskelijoiden silmin Kajaani 

koettiin myös ihan hyväksi paikaksi. 

“I think Kajaani is a good place because it’s in the center of Finland.” 

“It’s too small and it’s difficult to find good vegetables.”  

“I like this small town, I relax more in here. Here it’s so peaceful and safe.” 

”Viihtyminen on oikeastaan koko ajan vain lisääntynyt ja tekemistä on jos sitä viitsii 
etsiä.” 
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5.5.4  Kajaanin ammattikorkeakoulu 

Kaikki haastatellut ovat nauttineet opiskeluajastaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa, eten-

kin koulussa vallitsevaa ilmapiiriä pidettiin hyvänä. Kurssitarjontaan ja kurssien pituuteen 

oltiin tyytyväisiä ja kolme haastatelluista kansainvälisistä oppilaista piti koulun tiloja erin-

omaisina. Opettajia kehui kaksi kansainvälisistä opiskelijoista.  

“Teachers here are very, very, very friendly. That was a surprise. Everybody said that 
my name is Kari or Kirsi and not professor and some family name. It creates a different 
atmosphere.” 

“I like this style, that the courses last only couple of months and not the whole semester 
necessary.” 

 

Suomalaiset opiskelijat ovat myös viihtyneet Kajaanin ammattikorkeakoulussa, vaikkakin ko-

ettiin että opiskelijat voisivat olla aktiivisempia koulutusohjelmien ulkopuolisten aktiviteetti-

en suhteen. Kielten tarjonta koettiin riittäväksi, mutta oman koulutusohjelman ohelle saattaa 

olla vaikea ottaa ylimääräisiä opintoja tai kursseille ei ole enää päässyt.  

”Jos olisin ulkopaikkakuntalainen, niin ehkä enemmän järjestettyä hengailua, jotta voisi 
tutustua uusiin ihmisiin paremmin.” 

”Oma koulutusohjelma on niin buukattu täyteen omia opintoja, ettei voi oikeastaan vali-
ta vaikka lisäksi vieraita kieliä.” 

5.5.5    International Clubiin osallistuminen 

Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi ainoastaan yksi kansainvälisistä opiskelijoista oli tietoinen 

International Clubista. Loput haastatelluista olivat käsittäneet kaiken kansainvälisen toimin-

nan ainoastaan KAMOn järjestämäksi. Kuitenkin pienen selonteon jälkeen kävi ilmi, että 

kaikki kansainväliset opiskelijat olivat ottaneet osaa ainakin yhteen kansainvälisen toiminnan 

aktiviteeteista. Suosituimpia aktiviteetteja ovat olleet Rukan vaellusretket, Vuokatin retket ja 

husky safarit. Suurin este osallistua toimintaan tuntui olevan epätietoisuus järjestettävistä ak-

tiviteeteista sekä International Clubin olemassaolosta. Kukaan kansainvälisistä opiskelijoista 

ei ollut täysin tyytyväinen järjestettävien aktiviteettien määrään.  
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”Some of friends have joined in International Club activities so they told me and 
that’s how I heard.”  

“I don’t think it’s enough because it could offer a lot more and there are a lot of in-
ternational students who live in here, and there are not so many students who will 
take a part maybe because they don’t know about the event or they do not have 
enough emotion to encourage them to join it.” 

 

Kaikki haastatellut toivoivat lisää mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin International Clu-

bin kautta hengailun merkeissä. Haastatellut kansainväliset opiskelijat vastasivat kaikki toi-

vonsa lisää erilaisia urheilukerhoja, kuten jumppaa tai lentopalloa. Neljä kansainvälisistä 

opiskelijoista toivoi lisää edullisempia aktiviteetteja, jossa ei ainoastaan juoda alkoholia. Täl-

laisia ehdotuksia olivat peli-illat, pulkanlasku ja piknikit. Kolme haastatelluista ehdotti aktivi-

teeteiksi myös erilaisia kilpailuja, kuten viestejä, frisbee golf-kilpailua tai olympialaisia. Toinen 

haastatelluista suomalaisista ehdotti liikunnanohjaajiksi opiskelevien puolelta apua eri liikun-

takerhojen järjestämiseen.  

“More sports, like sport clubs and fun things like sleighing behind campus or just a 
hiking trip. Frisbee golf competition or picnics! It would be nice to have some games 
without alcohol, and parties without going to clubs.” 

“Yoga club and aerobics club. More non-alcohol activities. Probably there is like a 
yoga club in Kajaani but we don’t know how we can participate in the sport 
clubs…”  

”Hengailua ja että jonkun aktiviteetin kautta vois lähteä ja tutustua toisiin samalla 
kun tehdään yhdessä jotain.” 

 

Aktiviteeteista ollaan valmiita maksamaan, jos hintalaatu suhde on kohdillaan. Kaikki kan-

sainväliset opiskelijat perustelivat voivansa maksaa aktiviteeteista vähän enemmänkin, jos 

kyseessä on sellainen aktiviteetti, jota ei voi toteuttaa esimerkiksi omassa kotimaassaan. 

Haastatellut suomalaiset opiskelijat eivät olleet niin halukkaita maksamaan kalliista aktivitee-

teista.  

“It depends what kind of activity it is. I think if it would be attractive enough I 
would join it without any care about the fee. “ 

“Yes, it’s ok to pay for the activities. Like the husky safari is around 70 euros. At first 
I thought it’s a lot but when I compared it to the normal price and what this price 
includes I realised it’s not bad. “ 
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Ainoastaan yksi haastatelluista ei ollut saanut ystäviä järjestettyjen aktiviteettien välityksellä. 

Kansainvälistä toimintaa pidettiin kuitenkin kaikkien haastateltujen näkökulmasta hyvänä 

tapana saada uusia sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä. Tämän lisäksi kaikki haastatel-

lut vastasivat sen olevan myös hyvä tapa kehittää kielitaitoa, lähinnä englantia.  

”Kynnys puhua englantia on madaltunut huomattavan paljon. Eikä enää niinkään vä-
litä miten sitä englantia puhuu, kohan vain puhuu.” 

”It would be a good way to make friends but personally I haven’t.” 

 

Järjestäjien näkökulmasta aktiviteetteja tarjotaan, mutta se ei takaa osallistujia. Osa aktivitee-

teista on niin suosittuja, etteivät kaikki halukkaat pääse mukaan, vastapainona joihinkin jär-

jestettyihin tapahtumiin ei ole saapunut ketään. Harva Kajaanin ammattikorkeakoulun suo-

malainen opiskelija tuntuu olevan tietoinen International Clubista tai sen luullaan olevan ai-

noastaan kansainvälisille opiskelijoille.  

”Itse olen nyt pyrkinyt järjestämään toimintaa opiskelijoille, mutta porukkaa ei mie-
lestäni tule tarpeeksi mukaan.” 

”Ensivaikutelma oli että se on vain kansainvälisille opiskelijoille ja muilla ei ole sinne 
asiaa. ” 

5.5.6  International Clubin markkinointi 

Kaikkien haastateltavien mielestä sähköpostien lähettämisen rinnalle olisi hyvä löytää lisää 

keinoja International Clubin näkyvyyden lisäämiseksi. Kolme haastatelluista ehdotti Face-

bookia, lisäksi ammattikorkeakoulun seinillä sijaitsevien televisioiden välityksellä toimivaa 

mainontaa ehdotti kolme haastateltua. Kaksi haastatelluista ehdotti, että jotkut International 

Clubin vetäjät tulisivat lukuvuoden alussa esittäytymään mahdollisimman monille luokille 

henkilökohtaisesti. Ne haastatellut, jotka eivät olleet kuulleet aikaisemmin International Clu-

bista, kokivat hämmentäväksi sen, miksei nimeä mainita useammin.  

“I didn’t know KAMO and International Club are different so make it more clear 
from the beginning. Some way to remind us regularly about the events, not just one 
e-mail. Facebook group would be good, but updating is important. The televisions 
on the wall also would be effective way.” 
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“Facebook or any kind social media. And direct marketing by visiting classes and in-
troducing it. Promotions! Advertise it as a tool for students to improve their English 
skills and be creative and energetic and social.” 

”Esimerkiksi Facebook ryhmä. Tähän mennessä on hoidettu kaikki vaan sähköpos-
tilla, joten sekin on hyvä olla, koska sitä kautta voi tavoittaa kaikki. ICn ja KAMOn 
tapahtumatkin vois ilmoittaa koko koulun tapahtumakalenterissa. Kaikki koulun ja 
opiskelijakunnan tapahtumat samaan kalenteriin. ” 

“Personal invitations and approach.” 

 

Etenkin lukuvuoden alussa markkinointiin panostaminen olisi tärkeää useiden haastateltujen 

mielestä. Yksi ehdotus oli myös Kajaanin ammattikorkeakoulun omille Internet sivuille tule-

via mainoksia International Clubista. Kaikkia haastateltuja kiinnostaa tulevaisuudessa Inter-

national Clubin toimintaan osallistuminen, ja kaksi kansainvälistä opiskelijaa oli myös kiin-

nostunut itse järjestämään toimintaa. Kysymykseen siitä, miten osallistujia saataisiin enem-

män aktiivisesti osallistumaan, koettiin vaikeaksi vastata. Yksi haastatelluista vastasi, etteivät 

opiskelijat helposti halua sitoutua mihinkään ylimääräiseen.  

”Enemmän infoa, etenkin uusille opiskelijoille. ” 

”Koulun Internet sivujen intraan voisi tehdä jonkun infoboksin siitä mitä tapahtumia 
on tulossa.” 

”Omasta mielestä eniten ICtä hyödyttäis viikoittainen, että mentäis vaikka johonki 
luokkaan tai kaupungille tai kuitenkin semmoinen suht usein toistuva, hengailu. Niin 
kuin vaikka lehtien kohdalla, ensin hankitaan aktiivisia lukijoita ja sitten niille järjeste-
tään lukijamatka.” 

“I think also foreign students could participate as event organizers. I want to!” 

“The messages (e-mails) are sent to all students so maybe they see it but it’s not 
enough to encourage taking part in. You have to inspire them to take part and en-
courage them to join. “ 
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6  TOIMINTASUUNNITELMAN TEKEMINEN 

Tässä kappaleessa esitellään toimintasuunnitelman tekemisen taustalla oleva teoria ja se, 

kuinka toimintasuunnitelmaa tehdään. Kerrotaan ideoinnista sekä tuotekehityksestä osana 

toimintasuunnitelman tekemistä. Tämän lisäksi kappaleessa kerrotaan tiedottamisesta ja 

markkinoinnista, joiden avulla halutaan saada tunnettavuutta ja näkyvyyttä toimintasuunni-

telmalle. Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen osiossa käydään läpi teoreettisesti, kuinka voi-

daan onnistuneesti tarjota opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.  

6.1  Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma laaditaan mission, vision, arvojen ja strategian pohjalta. Joka vuodelle 

määritellään tavoitteet, joihin pyritään vuosittain. Tavoitteet voidaan jakaa toiminnallisiin, 

taloudellisiin, ulkoisiin, laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin. On tärkeää määrittää ja suunni-

tella resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi jokaiselle toimintavuodelle. Viimeinen oleellinen 

tekijä toimintasuunnitelman onnistumiseen ovat ihmiset ja osaaminen. Käytännön toimin-

taan tarvitaan runsaasti voimavaroja ja ajankäyttöä. (Harju 2004, 50–52.)   

 

Kuva 2. Toimintasuunnitelma. (CIMO 2010, 16. Vahvuutena kansainvälisyys.)  
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International Club tarvitsee selkeän ja järjestelmällisen toimintamallin ja toimintasuunnitel-

man, jotta toiminta voi lähteä sujumaan. Toimintasuunnitelmaan on pyritty tuomaan kaikki 

tarvittava tieto, jotta toiminnan käynnistyminen olisi helpompi aloittaa. International Clubilla 

ei ole ollut vielä sellaista kirjallista suomenkielistä suunnitelmaa, jossa tuotaisiin esiin, mikä 

International Club ja sen toimintamuodot ovat. Tehtävä ensimmäinen toimintasuunnitelma 

tarjoaa tehtyjen keskusteluiden ja tutkimusten perusteella viitteitä ja ideoita toiminnan tehos-

tamiseen ja tunnettavuuden lisäämiseen. International Clubin alustava toimintasuunnitelma 

vuodelle 2013–2014 löytyy liitteestä 1.  

Toimintasuunnitelman hyödyn kannalta tulee pohtia, kenelle se tehdään ja keiden intressejä 

toimintasuunnitelma palvelee. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa on kyse konkreetti-

sesta muutoksesta, joka pyritään saavuttamaan tiedontuotannon avulla. (Toikko & Rantanen 

2009, 23, 44.)  

International Clubin toimintasuunnitelma tehdään ensisijaisesti toiminnanjärjestäjille, jotta 

toiminta saataisiin käynnistymään kunnolla. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia 

apuvälineenä ja inspiraation lähteenä tuleville International Clubin toiminnanvetäjille. Toi-

mintasuunnitelma tulee olemaan avoin ja siihen voivat tutustua myös International Clubin 

asiakkaat eli opiskelijat, jotka ottavat osaa toimintaan. 

6.2  Ideointi 

Ideoinnissa voidaan käyttää eri menetelmiä, jotka jakautuvat kahden eri pääryhmän alle: pää-

asiassa intuitioon perustuviin menetelmiin ja systemaattisiin menetelmiin. Nämä pääryhmät 

eivät ole toisiaan poissulkevia tai vastakohtia, vaan ne voivat myös toimia lomittain. Intuiti-

oon perustuvassa ideoinnissa on kyse mielleyhtymistä ja eri ilmiöiden hyödyntämisestä. Sys-

temaattinen ideointi puolestaan tarkoittaa analysointia ja apuvälinein tuotettavia prosessin 

kautta tulevia ideoita. (Jokinen 2001, 39.)  

Ideointi International Clubin toimintasuunnitelmaa varten tapahtui yhdessä KAMOn Pasi 

Ahoniemen ja kv-toimiston Kirsi Sieversin kanssa. Yhdessä asioita pohtimalla pyrittiin löy-

tymään oikeita tapoja ja menetelmiä International Clubin toiminnan edistämiseksi. Toiminta-

suunnitelman tekeminen koettiin välttämättömäksi ja sen ajateltiin olevan hyvä apuväline 

International Clubin tunnettavuuden ja toiminnan edistämiseksi.  
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Ideointi tapahtui sekä intuitiivisesti että systemaattisesti. Tutkimalla aikaisemmin tehtyjä toi-

mintasuunnitelmia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta voitiin saada tietoa itse toiminta-

suunnitelman tekemiseen ja ideoimiseen. Osa tiedosta kerättiin teemahaastatteluiden avulla 

sekä keskustelemalla kv-tiimin jäsenten kanssa.  

6.3  Tuotekehitys 

Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään kehittämään uusi tuote tai parante-

lemaan jo olemassa olevaa tuotetta. Tuotekehitysprosessi lähtee aina tarpeesta, ja oleellista 

on toteuttamiskelpoisuus ja -mahdollisuus. Tuotekehitys koostuu yleisesti ottaen neljästä eri 

työvaiheesta: käynnistämisestä, luonnostelusta, kehittämisestä ja viimeistelystä. Asettamalla 

kehitettävän tuotteen standardit ja tavoitteet tarpeeksi korkealle, voidaan saavuttaa parempia 

tuloksia. (Jokinen 2001, 9, 14–15.)   

Tässä tapauksessa tuotteena on toimintasuunnitelma International Clubille. Tuotekehityksen 

käynnistysvaihe tapahtui syksyllä 2012, jolloin opinnäytetyön aihealue alkoi hahmottua. 

Käynnistymisvaiheessa aihe varmistui tammikuussa 2013, jolloin itse luonnostelu eli tuote-

kehityksen seuraavavaihe saattoi alkaa. Luonnosteluvaiheessa kerättiin materiaalia sekä hah-

moteltiin keskusteluilla toimintasuunnitelman kehittämistä. Hahmoteltiin, mitä kaikkea toi-

mintasuunnitelman ja opinnäytetyön tulisi kattaa ja pitää sisällään. Seuraavassa vaiheessa ke-

hitettiin itse toimintasuunnitelma ja opinnäytetyö. Kehittämisvaihe kesti tammikuusta huhti-

kuuhun saakka. Kehittämisvaiheeseen liittyi käytännön tutkimista ja aiheeseen syvempää pe-

rehtymistä. Tehtiin kirjallisia tuotoksia ja suoritettiin sekä teemahaastattelut että asianomais-

ten haastattelut. Viimeistely vaiheessa opinnäytetyöohjaajat sekä opinnäytetyön tilaajat käyvät 

läpi tuotteen ja antavat siitä palautetta. Tuotteen eli toimintasuunnitelman viimeistely tapah-

tuu annetun palautteen perusteella.  

6.4  Tiedottaminen ja markkinointi 

Tiedottaminen ja markkinointi ovat viestinnänkeinoja eli tietojen vaihtamista ja vuorovaiku-

tusta. Viestinnälle voidaan tapauskohtaisesti määritellä laadulliset ja määrälliset tavoitteet. 

Tavoitteiden taustalla tulee olla strategia, jossa määritellään kuinka, tavoitteet tullaan saavut-
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tamaan. Tiedottamisen ja markkinoinnin suunnittelua auttavat peruskysymykset, joiden avul-

la lähdetään rakentamaan kokonaisuutta: mitä, miksi, kenelle, miten, kuka/ketkä ja milloin. 

Kun on vastattu näihin kysymyksiin, on löydetty kohderyhmä ja keinot ja välineet, kuinka 

tiedottamista ja markkinointia lähdetään viemään eteenpäin. (Ikävalko 1999, 16–18, 24–25.)  

Segmentoinnilla ja kohderyhmän ymmärtämisellä säästetään resursseja, rahaa ja aikaa. Pelkäs-

tään tunnistamalla sosiodemograafiset tekijät ei voida olettaa, että kohderyhmä saavutetaan, 

vaan on otettava huomioon myös psykograafiset ja elämäntapoihin liittyvät tekijät. (Morgan 

& Pritchard 2001, 174.) International Clubin yksi haasteista on saada opiskelijat innostumaan 

ja osallistumaan toimintaan. Kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka ovat etupäässä nuoria 18–

25 -vuotiaita. Nuorta kohdeyleisöä tulee myös tiedottamisen ja markkinoinnin saralla lähes-

tyä heitä puhuttelevalla ja heille tehokkaalla tavalla.  

International Club on nimensä mukaisesti kansainvälinen, joten osa kohderyhmää ovat eri 

puolelta maailmaa saapuvat vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Tämän vuoksi tiedottamisen ja 

markkinoinnin täytyy olla myös englannin kielellä ja tapahtua tavoilla, joka ei voi loukata tai 

syrjiä ketään. Käännösten kanssa tuleekin olla huolellinen, sillä lausahdus, jolla tavoitellaan 

suomeksi suomalaisia opiskelijoita, ei välttämättä tarkoita samaa tai herätä mielenkiintoa eng-

lanniksi käännettynä. Avaintekijäksi muodostuukin oikean sävyn, tyylin ja viestin välittämisen 

löytyminen. (Morgan & Pitchard 2001, 170–171.)   

6.5  Vapaa-ajantoiminnan järjestäminen 

Kun halutaan järjestää onnistuneesti vapaa-ajan toimintaa, tulee huomioida kohdeyleisön 

demograafinen profiili, kuten ikä ja sukupuoli, fyysiset tekijät, kuten sijainti ja saavutettavuus, 

ekonomiset tekijät sekä sosiaaliset tekijät. On tärkeää oivaltaa, miten kohdeyleisö saavutetaan 

ja saadaan osallistumaan aktiviteetteihin. Vapaa-ajan aktiviteettien ydin on, että kohdeyleisö 

kokee saavansa tyydytystä ja odotuksensa täytetyiksi. (Waters, 1994, 20–21.)   

Tapahtumien järjestäminen on yksi osa International Clubin toimintaa. Itse tapahtuma käsit-

teellä tarkoitetaan jotakin, joka tapahtuu, erottuen jo olemassa olevasta tai merkittävää tapa-

usta. Nämä käsitteet ovat hyvin laajoja ja pitävätkin sisällään kirjon aina urheilu- ja kulttuuri-

tapahtumista kansainvälisiin seminaareihin. (Watt 2001, 1.)  
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International Clubin osalta tapahtumien kohdeyleisöä ovat aina opiskelijat, joten kohdeyleisö 

on hyvin rajattu. Kun otetaan huomioon, että opiskelijat kuitenkin tulevat hyvin erilaisista 

elämäntilanteista ja kulttuureista, on syytä kiinnittää huomioita budjetointiin, jotta mahdolli-

simman monelle opiskelijalle voidaan tarjota tasapuolinen mahdollisuus osallistua aktiviteet-

teihin.  
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7  POHDINTA 

Olen itse ollut vaihto-opiskelijana Japanissa, ja mielestäni on tärkeää, että kansainvälisille 

opiskelijoille suunnattua toimintaa tarjotaan ja kehitetään. Vaihtokoulussani Japanissa tarjon-

ta oli niin runsasta, että se sai minut pohtimaan oman kouluni tilannetta. Koska minusta pi-

dettiin Japanissa niin hyvää huolta, halusin että myös Kajaanin ammattikorkeakouluun saa-

puvat vaihto- ja tutkinto-opiskelijat voisivat kokea samoin. Tein opinnäytetyöni tiiviissä yh-

teistyössä International Clubin tiimin kanssa voidakseni maksimoida opinnäytetyöstä saata-

vat hyödyt sekä varmistaakseni, että opinnäytetyö olisi mahdollisimman onnistunut ja kan-

nattava.  

Haastattelemalla kansainvälisiä opiskelijoita sain selville, millainen Kajaanin ammattikorkea-

koulun on heidän silmissään, ja olin iloinen siitä, että tulokset olivat niin positiivisia. Interna-

tional Clubin toiminta kaipaa mielestäni piristystä ja siihen sitoutuneita ihmisiä. Toivon, että 

toimintasuunnitelmasta on hyötyä tulevaisuudessa International Clubin kehittämisessä ja niil-

le henkilöille, jotka tulevat toimimaan International Clubin parissa. Ennen kaikkea toivon, 

että International Clubin toiminta muuttuisi aktiivisemmaksi ja jokainen Kajaanin ammatti-

korkeakoulun opiskelija tietäisi, että koulussa toimii International Club.   

Opinnäytetyönäni tekemä toimintasuunnitelma tulee käyttöön lukuvuodelle 2013–2014, jo-

ten sen lopullinen onnistuminen voidaan arvioida vasta vuoden kuluttua. Koko prosessia ja 

opinnäytetyötäni arvioivat kuitenkin ohjaavien opettajien ja opponentin lisäksi opinnäytetyön 

tilaajat. Itse koen onnistuneeni kohtalaisen hyvin opinnäytetyöni tekemisessä. Ajan puutteen 

vuoksi välillä tuntui, etten voinut antaa aivan kaikkeani opinnäytetyölle, sillä olen ollut sa-

manaikaisesti töissä. Näin jälkikäteen harmittaa, etten itse ole tullut opiskeluaikanani osallis-

tuneeksi International Clubin toimintaan ja kehittämiseen. Jos saisin alkaa koko prosessin 

uudelleen, tietäisin, mihin asioihin olisi kannattanut panostaa enemmän ja mitkä tiet johtivat 

umpikujiin, mutta loppujen lopuksi opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen, pitkä ja kan-

nattava prosessi.    

Ennen kaikkea opin lisää itsestäni ja mihin voin asettaa itselleni rajoja jaksamisen kanssa. 

Tärkeitä asioita tulevaisuuden kannalta, mitä opin opinnäytetyöprosessista, olivat tiedonha-

keminen ja käyttäminen sekä teoriat, joihin syvennyin, kuten haastatteleminen ja toiminta-

suunnitelman laatiminen. Koen, että onnistuin tietojeni ja taitojeni syventämisessä sekä aset-
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tamissani oppimistavoitteissa. Laatimani aikataulu opinnäytetyölle ei aivan mennyt niin kuin 

olin alun perin suunnitellut, mutta ajankäytöllisesti olen itsestäni todella ylpeä. Otin tavoit-

teekseni joka päivä avata opinnäytetyön tiedoston ja tehdä jotain sen eteen, ja pystyin pitä-

mään tuon tavoitteen. Joinakin päivinä sain aikaiseksi vain muutaman virkkeen tai haettua 

uusia tiedonlähteitä kirjastosta, mutta loppujen lopuksi huomasin, että opinnäytetyö itse alkoi 

olla hyvällä mallilla.  

Opinnäytetyöprosessissa haastavinta minulle oli oleellisen ja saatavilla olevan tiedon löytämi-

nen. Opiskelijoiden kansainvälisyyteen liittyen oli vaikea löytää relevanttia tietoa, lisäksi toi-

mintasuunnitelman laatimiseen tai vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen löytyvää kirjallisuutta 

ei ollut juuri lainkaan saatavilla. Haasteena oli myös teemahaastattelun kannalta haastateltavi-

en löytäminen. Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa, olisin halunnut haastatella enemmän 

opiskelijoita ja yrittää itse löytää enemmän vapaaehtoisia. Osa henkilöistä, joita pyysin haasta-

teltavaksi henkilökohtaisesti, ei kuitenkaan saapunut haastateltavaksi tai ottanut minuun 

myöhemmin lainkaan yhteyttä.  

Pieni irrottautuminen opinnäytetyöstä olisi voinut olla hyvä näin jälkeenpäin ajateltuna, jotta 

olisi saanut ehkä uutta näkemystä opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyöprosessi oli mi-

nun kohdallani hyvin intensiivinen. Olen kuitenkin todella tyytyväinen siihen, että valitsin 

tämän omaksi aiheekseni, sillä kansainvälisyys on lähellä sydäntäni ja oma vaihtoaikani oli 

minulle niin hyvä, että toivoisin jokaisen opiskelijan voivan kokea yhtä hyviä kansainvälisiä 

kokemuksia koulussamme.     
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JOHDANTO 

Arvoisa lukija 

 

International Clubin toimintasuunnitelman 2013–2014 on tarkoitus 

olla ensimmäinen tulevista jokavuotisista toimintasuunnitelmista. Toi-

vomuksena on, että toimintasuunnitelma voisi toimia inspiraation ja 

avun lähteenä kaikille International Clubin toimintaa suunnitteleville ja 

ylläpitäville henkilöille eli International Clubin tiimille.  

Toimintasuunnitelmassa on kuvattu International Clubin toimintaa ja 

sen organisaatiota. International Clubin toiminta perustuu Kajaanin 

ammattikorkeakoulun kansainvälisen ilmapiirin ylläpitoon ja kansain-

välisen toiminnan tarjoaminen opiskelijoille. Tavoitteena on jatkossa-

kin tarjota kaikille Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille mah-

dollisuus osallistua hauskoihin aktiviteetteihin ja tutustua uusiin ihmi-

siin monikulttuurisessa ilmapiirissä.  

Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat olleet Kajaanin ammatti-

korkeakoulun opiskelijoiden ja aikaisempien International Clubin toi-

minnanvetäjien haastattelut sekä aikaisemmin luotu International 

Clubin projektisuunnitelma.  
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TAUSTAA 

Kajaanin ammattikorkeakoulu vastaanottaa vuosittain enemmän ja 

enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, joten tarve International Clubil-

le on suuri. Tähän asti International Club on ollut enemmän taka-

alalla ja sen tunnettavuus on jäänyt vähäiseksi opiskelijoiden kes-

kuudessa, vuosittain on kuitenkin järjestetty jonkin verran toimintaa. 

Jotta toiminta saataisiin kunnolla käyntiin, tarvittaisiin aktiivisia tekijöi-

tä ja resursseja. Tarjottavien aktiviteettien tarkoituksena on lisätä niin 

kansainvälisten kuin suomalaistenkin opiskelijoiden viihtyvyyttä ja 

edistää sekä kansainvälistymistä että kotikansainvälistymistä. 

International Club on KAMOn alaisuudessa toimiva kansainvälinen 

piiri tai kerho, joka ei hae minkäänlaista tuottoa toiminnallaan. Tarkoi-

tuksena on järjestää ja ylläpitää opiskelijoille opetussuunnitelman ul-

kopuolista kansainvälistä toimintaa tuoden uutta ja erilaista sisältöä 

opiskelun rinnalle.  

KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT 

International Club on avoin kaikille Kajaanin ammattikorkeakoulun 

opiskelijoille, niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. In-

ternational Clubin jäsenet saavat ja voivat osallistua toimintaan ja ak-

tiviteetteihin sekä tarjota parantamisehdotuksia ja uusia ideoita. Ka-

jaanin ammattikorkeakoulun oppilaskunta KAMO saisi International 

Clubin kautta lisää tunnettavuutta etenkin kansainvälistenopiskelijoi-

den keskuudessa ja toisinpäin. 
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TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Laadulliset tavoitteet 

 Luoda parempi yhteys suomalaisten ja kansainvälisten opiske-

lijoiden välille 

 Parantaa KAMKin kansainvälistä ilmapiiriä 

 Tukea kansainvälisiä opiskelijoita opiskeluissa ja uudessa 

ympäristössä 

 Tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua toisiin opiskelijoihin 

 Tuoda opiskelijoille hyviä muistoja ja kokemuksia 

 Lisätä International Clubin tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 

 

Määrälliset tavoitteet 

 Saada toimintaan osallistumaan mahdollisimman monia opis-

kelijoita 

 Lisätä opetusohjelmiin kuulumattomien aktiviteettien määrää. 
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TOIMIKUNTA 

Tällä hetkellä International Club toimii KAMOn alaisena, ja näin tulee 

olemaan jatkossakin. Toiminnanjohtaja on Pasi Ahoniemi.  

Toimintaan tarvitaan vetäjiä ja aktiivisia henkilöitä, jotka ovat myös 

valmiita sitoutumaan toimintaan joka vuosi. Opiskelijoista vetäjiksi 

voitaisiin ottaa sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Ve-

täjiltä vaaditaan innostusta, kiinnostusta kansainvälisyyteen sekä 

englannin kielen taitoa. Kv-tuutoreista voitaisiin sitouttaa osa Interna-

tional Clubin päävetäjiksi niin, että se kuuluisi heidän toimenkuvaan-

sa. Kv-passiin voisi ansaita opintopisteitä toimimalla International 

Clubin vetäjänä.  Koko toimikunta muodostaa yhdessä International 

Club tiimin, joka järjestää ja suunnittelee toiminnan. 

 

Lisää tietoa International Clubista, sen toiminnasta ja kuinka sinä voit 

toimia vetäjänä saa KAMOn toimistosta TAITO 2 rakennuksesta. 

 

TOIMINTA-AJATUS 

International Clubin toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden viihtyvyy-

den parantaminen ja kansainvälisen ilmapiirin tukeminen Kajaanin 

ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoita pyritään tukemaan ja luomaan 

heille hyvä opiskeluympäristö. Opiskelijoiden mielipiteet huomioidaan 

International Clubin toiminnan kehittämisessä. 
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AKTIVITEETIT 

International Clubin tarjoamat aktiviteetit ovat avoimia kaikille Kajaa-

nin ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Suurin osa aktiviteeteista pyri-

tään järjestämään pienin resurssein ja niin, että mahdollisimman mo-

ni voi osallistua toimintaan.  

Aiempina vuosina järjestettyjä aktiviteetteja ovat olleet muun muassa 

Ruka vaellus, huskysafari, pikkujoulut, saunailtoja, peli-iltoja, ja jalka-

pallo-otteluita. Osa retkistä ja aktiviteeteista ovat olleet todella suosit-

tuja, eivätkä kaikki halukkaat ole aina mahtuneet mukaan.  

Aktiviteeteista riippuen niiden järjestämistiheys vaihtelee. Suurimmat 

retket, kuten Ruka vaellus järjestetään kerran vuodessa, mutta tavoit-

teena olisi järjestää joka viikolle jotakin. 

 Vanhojen aktiviteettien rinnalle voitaisiin tuoda lisää urheilulli-

sia aktiviteetteja, sillä niiden kysyntä on todella suuri. Kaikilla 

opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua Kajaanin kaupun-

gin tai kansalaisopiston järjestämiin piireihin, joten liikun-

nanohjaajat voisivat hankkia kv-passiin opintopisteitä järjes-

tämällä kansainvälisiä urheilukerhoja opiskelijoille.  

 Kampusalueelle järjestetään oma tila International Clubille, jo-

hon luodaan puitteet mukavalle yhdessäololle, paikaksi jossa 

viettää hyppytunteja tai vaikka uusiin ihmisiin tutustumista var-

ten. International Clubin tiloissa voisi olla esimerkiksi sohvia, 

pöytiä ja lautapelejä. International Clubin tilat olisivat auki Ka-

jaanin ammattikorkeakoulun aukioloaikojen mukaan.  
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 Kajaanista puuttuu iloiset, värikkäät ja energiset festivaalit. In-

ternational Clubin jäsenet voisivat järjestää räiskyvät kansain-

väliset festivaalit Kajaanin ammattikorkeakoulun kampusalu-

eelle. Festivaaleilla tuodaan piristystä ja jännitystä koulunar-

keen. Festivaaleilla voi tutustua Kajaanin ammattikorkeakou-

lun eri maista saapuvien opiskelijoiden maiden kulttuureihin. 

Tarjolla on ruokia, musiikkia, esityksiä, mitä ikinä opiskelijat 

keksivät ja haluavat tuoda ilmi omasta kulttuuristaan. Festi-

vaalien yhteydessä opiskelijavaihtoon lähdöstä kiinnostuneet 

suomalaiset opiskelijat voivat kysellä ja tutustua oman kiinnos-

tuksensa mukaan vaihtokoulujen opiskelijoihin. Festivaalit jär-

jestettäisiin kerran vuodessa. 

 Autetaan luomaan ystävyyssuhteita. Moni opiskelija ei ujou-

tensa vuoksi mene vain juttelemaan ja tutustumaan vaikkapa 

vaihto-opiskelijoihin. International Club voisi järjestää omanlai-

sensa parituspalvelun, ei romanttisessa vaan kaverillisessa 

mielessä. Sanotaan, että joku suomalainen opiskelija on kiin-

nostunut Vietnamilaisesta kulttuurista ja haluaisi sinne vaih-

toon. International Clubin ”paritus” –palvelun kautta, johon 

opiskelijat voivat itse luovuttaa henkilötietonsa, annetaan tälle 

suomalaiselle opiskelijalle jonkun palveluun ilmoittautuneen 

vietnamilaisen opiskelijan sähköpostiosoite, jonka kautta luo-

daan matala kynnys ottaa toiseen yhteyttä.   

 Kielikerhoja. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on rajallinen 

mahdollisuus opiskella kieliä, mutta opiskelijoiden joukosta 

löytyy erikoisiakin kieliä omaavia kielineroja. Nämä kielinerot 

tai ylipäänsä kielten opiskelusta kiinnostuneet opiskelijat voi-

vat ilmoittautua International Clubille ja jakaa osaamistaan tai 
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kiinnostutaan rennoissa merkeissä. Kielen yhdessä opiskelu 

voi tapahtua parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Esimerkiksi 

jos ilmoittautuneiden joukossa on kaksi norjan kielestä kiin-

nostunutta opiskelijaa, he voivat vaihtaa sähköpostiosoitteita 

ja aloittaa yhdessä norjan kielen opiskelut. Kielikerhot kokoon-

tuisivat opiskelijoiden sopimin tiheysvälein. 

 

 International Clubin leffaillat. Leffailtoja voitaisiin järjestää sil-

loin tällöin esimerkiksi kerran kahdessa kuukaudessa. Leffail-

toihin voi kukin tuoda mukanaan omat naposteltavat. Leffaillat 

voitaisiin järjestää jossakin Kajaanin ammattikorkeakoulun ti-

loissa, johon saa projektorin ja valkokankaan. 

 Kajaanin kulttuuritarjontaan tutustumista yhdessä. Kajaanin 

kulttuuritarjonnasta löytyy monen moista ja esimerkiksi teatte-

rit ja museot järjestävät toisinaan ilmaisia näyttöjä tai niistä on 

myös mahdollista saada ryhmä-alennuksia. Kansainvälisiä 

opiskelijoita varmasti kiinnostaisivat tällaiset mahdollisuudet, 

mutta he eivät vain ole tietoisia niistä, joten tuodaan kulttuuri-

tarjonta esille myös heille.  

 Vapaamuotoista hengailua pyritään järjestämään viikoittain. 

Toisinaan se voi sisältää pelien pelaamista, yhdessä kokkaa-

mista tai vaikkapa vain yhdessä oloa. Pääasia on, että tällöin 

opiskelijat voivat tavata uusia ihmisiä, luoda suhteita ja kerryt-

tää uusia kokemuksia. Kansainväliset opiskelijat voivat kok-

kauskerroilla opettaa suomalaisia tekemään jännittäviä uusia 

ruokalajeja ja suomalaiset opiskelijat puolestaan opettaa te-

kemään perinteistä suomalaista ruokaa.   
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Toiminnan kehittäminen on oleellinen osa onnistuneeseen ja kannat-

tavaan toimintaan. International Clubin toimintaa pyritään kehittä-

mään Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden antamien palaut-

teiden ehdotusten mukaan. Toiminnan kehittämisen kannalta ajan-

kohtaisia kehittämisalueita vuodelle 2013–2014 ovat: 

 Markkinointi, tiedotus ja tunnettavuuden lisääminen 

 Vetäjien saaminen ja ohjaaminen 

 Toimintojen selkeyttäminen  

 Tapahtumakalenterin laatiminen. 

 

TIEDOTUS  

International Club tarvitsee lisää tunnettavuutta, joten tiedotukseen ja 

markkinointiin olisi syytä panostaa. Tiedotus ja markkinointi on oleel-

linen osa uusien opiskelijoiden saavuttamiseksi sekä tuomaan uutta 

ilmettä ja uutta energiaa International Clubin toimintaan. Toiminta-

suunnitelmassa ehdotetaan seuraavia kanavia tiedotuksen ja mark-

kinoinnin tehostamiseen ja International Clubin tunnettavuuden li-

säämiseksi: 
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           Sähköposti  

Tähän asti International Clubin tiedotus on hoidettu sähköpostitse. 

Jatkossakin olisi hyvä edelleen lähettää informaatio opiskelijoiden 

sähköpostiin, sillä näin voidaan varmistaa, että kaikille opiskelijoille 

annetaan tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan ja kaikki 

tulevat tavoitetuiksi. 

+ Kaikille opiskelijoille 

+ Ilmainen 

– Voi jäädä huomaamatta tai lukemisenkin jälkeen hukkua ja unohtua 

muiden viestienjoukkoon. 

 

 

 

           Facebook 

Facebook on yksi suosituimmista sosiaalisenmedian yhteisöpalve-

luista. Uskaltaisin väittää, että suurin osa Kajaanin ammattikorkea-

koulunkin opiskelijoista käyttää Facebookia. Perustamalla Interna-

tional Club –ryhmän Facebookin on helppoa tavoittaa toimintaan 

osallistuvia opiskelijoita ja välittää heille informaatiota tulevista tapah-

tumista. Tapahtumiin voidaan kutsua kaikki jäsenet, jotka tykkäävät 

International Club –ryhmästä Facebookissa. Tällöin voidaan myös 

hiukan kartoittaa minkä verran ihmisiä kyseiseen aktiviteettiin on 

osallistumassa.  
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+ Nykyaikainen lähestymistapa 

+ Sivustolle voi luoda tapahtumia, jotka ovat helposti nähtävissä ja 

tarvittaessa muutettavissa 

+ Ilmainen 

– Kaikki opiskelijat eivät kuulu Facebookiin. 

 

 

 

                Kajaanin ammattikorkeakoulun Internet-sivut 

Kajaanin ammattikorkeakoulun Internet-sivuja käyttävät kaikki opis-

kelijat, joten se olisi näkyvä paikka mainostaa International Clubia. 

International Clubista voisi olla esittely kansainvälisyys vetopalkin al-

la sekä englannin kielellä että suomeksi. Tämän lisäksi Intra-sivuilla 

voitaisiin ajankohtaista kohdassa mainostaa tulevia International 

Clubin tapahtumia. Tapahtumat voisivat näkyä myös koulun tapah-

tumakalenterissa.  

+ Kaikkien opiskelijoiden nähtävillä 

+ Tuo tunnettavuutta 

– Voi jäädä huomaamatta. 
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                Televisiot koulun seinällä  

Kajaanin ammattikorkeakoulun sisätilojen seinillä sijaitsevat televisiot 

olisivat helppo ja näkyvä tapa mainostaa International Clubin tapah-

tumia. Ne on helppo havaita ja jos mainoksien ulkoasu on näyttävä, 

ne jäävät mieleen.  

+ Näkyvä ja tehokas 

+ Voidaan toteuttaa pienin resurssein ja ilmaiseksi 

– Mainosten laatiminen. 

 

 

 

  Esitteleminen luokille 

Lukukauden alussa International Clubin vetäjiä voisi käydä esittäyty-

mässä luokille henkilökohtaisesti muutaman minuutin ajan. Tämä jäi-

si opiskelijoille mieleen ja madaltaisi kynnystä osallistua toimintaan.   

+ Antaa toiminalle näkyvyyttä ja kasvot 

+ Henkilökohtainen lähestymistapa 

– Vaati aktiivisuutta ja innostusta vetäjiltä. 


