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1 JOHDANTO 

AFS:n Lapin-matkaa on järjestetty vuodesta 2002 ja ohjelma on pysynyt koko 

ajan lähes samana, joten matka kaipasi kehitystä. Aiemmin jotkin AFS:n pai-

kallisyhdistykset järjestivät matkoja Lappiin eivätkä kaikki halukkaat välttä-

mättä mahtuneet mukaan. Jos jokin paikallisyhdistys järjesti matkan, siitä 

tiesivät ainoastaan sen paikallisyhdistyksen oppilaat ja heidän kaverinsa, mi-

kä koettiin epäreiluksi. Isäntäperheiden toivomuksesta nykyään järjestetään 

yksi kaikille vuosioppilaille tarkoitettu Lapin-matka, josta kaikki saavat samat 

tiedotukset.  Viime vuosina Lapin-matkalle on osallistunut iso joukko oppilai-

ta, esimerkiksi vuonna 2013, kun vuosioppilaita oli 124, osallistujia oli 86, ja 

vuonna 2014, kun vuosioppilaita oli 122, osallistujia oli 94. Vuonna 2015 vuo-

sioppilaiden määrä oli 116 ja Lapin-matkalle heistä osallistui 81. 

Tehtävänä oli suunnitella vuosittaisen Lapin-matkan ohjelma, joka toteutettiin 

20.1.–24.1.2015. Tapahtuman suunnittelivat opinnäytetyön tekijät ja sen to-

teuttivat AFS:n vapaaehtoiset valvojat. Tavoitteena oli matkan ohjelman uu-

distaminen, kustannusten pienentäminen ja asiakastyytyväisyyden saavut-

taminen. Ohjelmasta oli tarkoitus tehdä mahdollisimman mielekäs vaihto-

oppilaille. Tapahtuman mielekkyys asiakkaan näkökulmasta selvitettiin asia-

kaspalautekyselyllä. Jos saatu palaute on hyvää, ovat toimeksiantaja sekä 

opinnäytetyön tekijät tyytyväisiä, sillä asiakastyytyväisyyden tavoite on saa-

vutettu. Opinnäytetyön työskentelyn tavoitteina oli viestinnän onnistuminen 

eri osapuolten välillä, projektityöskentelytaitojen parantaminen, aikataulujen 

hallitseminen, ryhmän sisäinen työnjako, kokonaisvaltainen opinnäytetyöpro-

sessin hallinta, oleellisen tiedon tunnistaminen sekä selkeä aiheen rajaus 

opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyössä käydään läpi tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen. La-

pin-matkasta kerättiin palaute, jonka perusteella esitetään opinnäytetyön lop-

pupuolella kehitysideoita seuraavien vuosien varalle. Opinnäytetyössä tapah-

tumanjärjestämisen lisäksi on käsitelty kohderyhmän luonnetta, matkaohjel-

man suunnitteluprosessia ja toteutusta, asiakaspalautekyselyn laatimista se-

kä havainnointia. Pohdintaosioon on tehty johtopäätöksiä tapahtuman, eli 

Lapin-matkan sekä opinnäytetyön tehtävän ja tavoitteiden saavuttamisesta. 
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Aihe valikoitui opinnäytetyöksi, koska haluttiin saada lisäkokemusta tapahtu-

manjärjestämistä ja tehdä jotain konkreettista. Työssä päästiin suunnittele-

maan uusi ohjelma ja näkemään tapahtumanjärjestämisen prosessi alusta 

loppuun. Lisäksi opinnäytetyön tekijät saavat hyvää ammatillista valmiutta 

projektien parissa työskentelystä sekä tapahtumanjärjestämisestä. 

Opinnäytetyössä käytettiin erilaisia menetelmiä opinnäytetyön tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Opinnäytetyön työmenetelmänä käytettiin projektityöskente-

lyä. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastattelua, asiakaspalautekyselyä ja 

havainnointia. Eniten painoarvoa oli haastattelulla ja asiakaspalautekyselyllä, 

jonka tuloksia havainnointi on tukemassa. Haastattelu toteutettiin sähköposti-

kyselynä toimeksiantajan edustajalta. Hän toimi asiantuntijana aiheessa, mil-

lainen on AFS-vaihto-oppilas sekä kertoi yleisesti AFS-järjestöstä ja Lapin-

matkasta. Asiakaspalautekysely tehtiin Webropolissa, minkä jälkeen se tulos-

tettiin paperille, jonka vaihto-oppilaat täyttivät, ja tiedot syötettiin Webropoliin. 

Lisäksi vapaaehtoisille valvojille tehtiin oma palautelomake, jossa he saivat 

kertoa matkan ruusut ja risut, joita käytettiin hyödyksi kehitysideoita valmistel-

lessa. Havainnointi suoritettiin paikan päällä Pyhätunturilla matkan kolmante-

na päivänä.   
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

2.1 Suomen AFS  

 
Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii AFS-vaihto-oppilasjärjestö ja sen 

edustajana Susanna Taskinen. Järjestö on perustettu ensimmäisen maail-

mansodan aikana Pariisissa asuneiden nuorten amerikkalaisten toimesta. Se 

oli alun perin järjestö, joka tarjosi vapaaehtoisia ambulanssinkuljettajiksi tais-

telukentille. AFS-lyhenne tuleekin sanoista American Field Service. Sama 

järjestö toimi myös toisessa maailmansodassa, jonka jälkeen siitä haluttiin 

tehdä rauhaa edistävä järjestö. Vapaaehtoiset ambulanssinkuljettajat halusi-

vat tarjota mahdollisuuden murtaa ennakkoluuloja eri kulttuurien välillä henki-

lökohtaisen kontaktin avulla. Näin syntyi AFS-vaihto-oppilasjärjestö, jonka 

ensimmäinen vaihto-ohjelma aloitettiin vuonna 1947. Suomessa AFS on toi-

minut vuodesta 1948 lähtien. Vaihto-oppilaat ovat lukioikäisiä ja Suomesta 

heitä lähtee AFS:n kautta vuosittain vaihtoon noin 180. Maailmanlaajuisesti 

AFS:n kautta vaihtoon lähtee joka vuosi noin 12 000 henkilöä.  (AFS 2014a; 

AFS 2014b.) AFS tarjoaa eripituisia vaihto-ohjelmia ja näistä ainoastaan 10 

kuukautta kestävään vuosiohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus lähteä 

Lapin-matkalle. (Taskinen 2014.) 

Suomen AFS toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiseksi voi ryh-

tyä melkein kuka tahansa, eikä aikaisempaa kokemusta vaadita. Kaikkiin teh-

täviin myös perehdytetään huolella. Vapaaehtoisia tarvitaan esimerkiksi eri-

laisten leirien järjestämiseen sekä muun vapaa-ajan ohjelman järjestämi-

seen. Vapaaehtoiseksi voi itse hakea ja tehtäviä löytyy kaiken ikäisille. Jär-

jestön kautta vaihdosta palanneet suomalaiset toimivat vaihto-oppilaiden ja 

isäntäperheiden yhteyshenkilöinä. (AFS 2014c.) 

2.2 Vapaaehtoiset valvojat 

Lapin-matkalla valvojina toimivat AFS:n valitsemat vapaaehtoiset valvojat. 

Valittujen joukossa on aina mukana ainakin yksi kokeneempi, joka on ollut 

matkalla aiemmin. Kaikki Lapin-matkan vapaaehtoiset valvojat ovat täysi-

ikäisiä ja heitä valitaan sen mukaan, paljonko vaihto-oppilaita osallistuu mat-

kalle. Pääsääntönä on, että jokaista 10 vaihto-oppilasta kohden on yksi va-
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paaehtoinen valvoja. Matkalle lähtevät vapaaehtoiset valvojat voivat olla mis-

tä päin Suomea tahansa. 

Tapahtumissa käytetään työvoimana yhä useammin vapaaehtoisia työnteki-

jöitä ja heidän roolinsa on tapahtumanjärjestämisen piirissä kasvanut huo-

mattavasti. Vapaaehtoistyön voi selittää esimerkiksi seuraavasti: vapaaehtoi-

sesti tehtävää joko virallisesti tai epävirallisesti tarjottua työtä, josta ei saa 

palkkaa laisinkaan tai korkeintaan jonkinnäköisen palkkion ja josta on hyötyä 

sekä vapaaehtoiselle itselle että kaikille muillekin.  Sitoutuminen työhön alkaa 

jo ennen tapahtumaa ja siihen vaikuttaa edut, jotka työnteosta luvataan sekä 

henkilön luottamus omaan suoriutumiseensa työtehtävistä. Sitoutumiseen 

oletetaan vaikuttavan myös sen, kuinka tyytyväinen vapaaehtoinen on koke-

mukseensa, jonka saa työskenneltyään vapaaehtoisena. Tekijöitä, jotka mo-

tivoivat henkilöitä ja sitouttavat heidät työhönsä ja myös tuottavat mielihyvää, 

on monia. Esimerkiksi yhteisön tai tapahtumassa auttaminen, tutustuminen 

uusiin ihmisiin, joilla on samat mielenkiinnonkohteet, muiden vapaaehtois-

työntekijöiden kanssa ystävystyminen, oppiminen (esimerkiksi muista ihmi-

sistä ja tapahtumasta), kokemus ja taidot, jännitys, verkostoituminen sekä 

kokemus siitä, että voi olla hyödyksi työelämässä. (Stebbins & Graham 2004, 

4–5, 31, 49–52.)  

Käytettäessä työntekoon vapaaehtoistyövoimaa, on huomioitava siihen liitty-

vät riskit. Työntekijät voivat tässä tapauksessa olla kokonaan kouluttamatto-

mia tai osittain koulutettuja. Työnantajan velvollisuus on taata työntekijöiden-

sä turvallisuus ja järjestää heille tarvittava perehdytys työhön. Turvallisuus-

koulutus on myös työnantajan tarjottava. Vapaaehtoinen saadaan sitoutu-

maan työhönsä erilaisin menetelmin, kuten juurikin kunnollisen perehdytyk-

sen, palkitsemisen ja etuuksien sekä erilaisten mahdollisuuksien, kuten mah-

dollisuus tutustua uusiin ihmisiin, avulla. (Van der Wagen & White 2010, 177, 

180, 254–255.) 

Perehdyttäminen käsittää monenlaiset eri toimenpiteet, joiden avulla on tar-

koitus tutustuttaa uusi työntekijä työpaikkaan tai vanha työntekijä uusiin työ-

tehtäviin. Muita kuin työtehtäviin liittyviä tavoitteita, joita perehdyttämisellä on, 

ovat työyhteisön jäseniin sekä asiakkaisiin tutustuttaminen sekä työpaikan 

toiminta-ajatuksen ja tapojen opettaminen. Tarkoituksena on siis tukea henki-
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löä työssään. Perehdytys ei sijoitu ainoastaan työsuhteen alkuun vaan sitä 

on kokoajan ja se sisältää alku- ja yleisperehdyttämisen sekä työnopastuk-

sen. Perehdyttämistapoja on monia, vaikka se usein käsitetään hyvin yksise-

litteiseksi toimeksi, ja eri yrityksissä se esimerkiksi tarkoittaa eri asioita. Pe-

rehdytyksen avulla mahdollistetaan se, että henkilö kykenee työskentele-

mään itsenäisesti ja nopeasti. Syitä, miksi työntekijöitä perehdytetään, ovat 

esimerkiksi turvallisuus, sitouttaminen, tuloksellisuus ja kehittyminen. (Kupias 

& Peltola 2009, 17–19.) Perehdyttäminen muodostuu kolmesta osasta, jotka 

ovat: työpaikkaan perehdyttäminen, työyhteisöön perehdyttäminen sekä työ-

hön perehdyttäminen eli työnopastus (Kauhanen 2006, 145).    

Perehdyttämisprosessi voidaan toteuttaa erilaisten mallien mukaan, joita ovat 

esimerkiksi malliperehdyttäminen ja dialoginen perehdyttäminen. Muun mu-

assa työpaikan strategia, perustehtävät ja tavoitteet sekä se, millainen tulo-

kas on, määrittävät sen mikä malli perehdyttämiseen valikoituu. Mallipereh-

dyttämisen idea on, että perehdyttäminen halutaan yhtenäistää tietynlaiseksi 

ja perehdyttämisen tueksi laaditaan jonkinnäköinen toimintamalli. Uudelle 

työntekijälle esimerkiksi jaetaan tällöin materiaaleja, kuten tulokasoppaita. 

Dialogisessa perehdyttämisessä työyhteisö ja uusi työntekijä käyvät jatkuvaa 

vuoropuhelua ja tarkoituksena on työntekijänkin tuoda työpaikalle jotain uut-

ta. Kumpikin osapuoli oppii ja kehittyy ja yhä suurempi vastuu perehdyttämi-

sestä on tulokkaalla itsellään. Näitä eri malleja voidaan myös yhdistellä tar-

peen mukaan. (Kupias & Peltola 2009, 36–38, 41–42.) 

Lapin-matkalla perehdytys toimi malliperehdyttämisen mukaan, mutta siinä 

oli myös dialogisen perehdyttämisen piirteitä. Malliperehdyttäminen ilmeni 

siinä, että vapaaehtoisille valvojille oli kirjoitettu perehdytysohjeet, jotka aut-

toivat heitä työssään. Dialoginen perehdyttäminen taas ilmeni, kun ko-

keneemmat työntekijät opastivat uusia työntekijöitä. 

Perehdytyksessä on huomioitava henkilöiden tiedot ja taidot eli tulee tietää, 

ketä perehdytetään, jottei tehdä turhaa työtä. Tämän lisäksi pitää huomioida 

työpaikan tarve ja resurssit. Kaikkia henkilöitä ei välttämättä ole järkevää pe-

rehdyttää samalla tavalla, sillä taidot eivät ole kaikilla samanlaiset. Suunnitel-

taessa perehdyttämistä on määriteltävä tavoitteet, mitä työntekijän on tarkoi-

tus oppia perehdyttämisestä. Perehdytyksen tehokkuutta tulisi seurata työs-
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kentelyn edetessä ja palautetta antaa aina tasaisin väliajoin. (Eräsalo 2008, 

64–65.)  

AFS:n vapaaehtoinen valvoja, joka on ollut Lapin-matkalla useampana vuon-

na, oli laatinut perehdyttämisohjeet uusille valvojille. Näitä ohjeita käytettiin 

pohjana uusille perehdyttämisohjeille (Liite 1). Osa ohjeista on kopioitu suo-

raan edellisistä ohjeista, sillä ne sisälsivät sellaista tietoa, minkä ainoastaan 

paikan päällä ollut tietää. Ohjeita lisättiin uusia aktiviteetteja koskien, millä 

pyrittiin muun muassa välttämään sekaannuksia ja vähentämään riskejä. Va-

paaehtoisten valvojien joukossa oli yksi vastuuhenkilö, jonka kanssa pidettiin 

yhteyttä, ja joka välitti tarkemman tiedon muille vapaaehtoisille valvojille. 

Matkan aikana vapaaehtoiset valvojat, joilla oli kokemusta matkasta, ohjasi-

vat käytännön asioissa niitä, joille matka oli uusi kokemus. Vastuuhenkilöllä 

oli matkan aikana suurin päätäntävalta. Tehdyt perehdytysohjeet lähetettiin 

vastuuhenkilölle, joka puolestaan välitti ne muille vapaaehtoisille valvojille. 

Näin ollen perehdyttämisvastuu delegoitiin eteenpäin. 

Perehdytysohjeet muokattiin vanhalle pohjalle lähinnä lisäten uutta ohjelmaa 

koskevia tietoja. Tämä sen vuoksi, että aikaisemmin matkalla olleille vapaa-

ehtoisille valvojille osa asioista on tuttuja ja niitä olisi turha muokata uuteen 

kirjoitusasuun. Aikaisemmin osallistuneet vapaaehtoiset valvojat ovat voineet 

näin ollen poimia vain oleellisen tiedon uutta ohjelmaa koskien. Uudet valvo-

jat taas saivat kattavan tietopaketin. 
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3 TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN 

Tapahtumalajeja on useampia, jotka määräytyvät sen mukaan, miten tapah-

tuma toteutetaan. Tapahtuma voidaan joko ostaa valmiina tai suunnitella ja 

toteuttaa itse. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi itse rakennettu tapahtuma sekä 

ketjutettu tapahtuma. Itse rakennetussa tapahtumassa organisaatio pääsee 

itse päättämään kaikki asiat tapahtumaa koskien. Kaikki työ koskien tapah-

tuman suunnittelua tehdään siis itse. Tämä tuo mukanaan suuren vastuun ja 

työntekijöiden tulee olla sitoutuneita työhönsä, sillä työtä on paljon. Henkilöi-

den, jotka valikoidaan työhön, tulisi olla osaavia, jotta työnteko on tehokasta. 

Ketjutetussa tapahtumassa erinäisistä osasista, jotka ostetaan valmiina, ra-

kennetaan yhtenäinen kokonaisuus teemaan ja ideaan sopivaksi. Tämän voi 

toteuttaa organisaatio itse tai se voidaan ulkoistaa. Tämä helpottaa työsken-

telyä esimerkiksi sen takia, että tapahtumaketjuun voidaan valita valmiita pa-

ketteja esimerkiksi ohjelmapalvelujen tarjoajilta, jolloin kustannukset tiede-

tään. Haastavuutta tuo tapahtuman osien linkittäminen yhteen toimivaksi ko-

konaisuudeksi esimerkiksi siirtymäajat huomioiden. Se, että saadaan tämän 

kokonaisuuden kautta välitettyä juuri oikea viesti organisaatiosta, on myös 

haastavaa. Järjestettäessä esimerkiksi matkaa, tulee päätöksiä tehtäessä 

kulkea kohderyhmä ja tavoite edellä. (Vallo & Häyrinen 2012, 61–64, 102.) 

Lapin-matka rakennettiin itse, mutta se myös ketjutettiin. Kaikki matkan osat 

tuli suunnitella yhteensopiviksi ja niiden tuli sopia kohderyhmälle ja teemaan. 

Matkan sisältö suunniteltiin ja päätökset tehtiin kokonaan itse, mutta palvelu-

ja ostettiin myös ulkopuolelta. Matkaohjelman sisältämien toimintojen järjes-

tys suunniteltiin tarkasti. 

Onnistuessaan tapahtuma koskettaa hyvällä tavalla sen kaikkia osapuolia. 

Tapahtumalle tulisi aina löytyä tarvitsija tai tarve eikä sitä pitäisi järjestää ai-

noastaan siksi, että se on perinne. Ennen kuin voidaan järjestää onnistunut 

tapahtuma, on muutama peruskysymys, joihin on osattava vastata. Kysy-

myksiä on sekä strategisia (Miksi? Kenelle? Mitä?) että operatiivisia (Miten? 

Millainen? Kuka?). Kun näihin kysymyksiin on vastaukset, on tapahtumalla 

idea ja teema ja järjestelyt voidaan aloittaa. Tärkeää on muistaa, että kysy-

mysten on oltava tasapainossa toisiinsa nähden, jotta tapahtumasta tulisi 

onnistunut. Kaikkiin osiin täytyy siis panostaa yhtä paljon, ja teema ja idea on 
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muistettava läpi koko prosessin, jotta saadaan luotua yhtenäinen kokonai-

suus. (Vallo & Häyrinen 2012, 101, 104–106.)  

Kun toimeksianto saatiin, tapahtuman konsepti oli jo hyvin selkeä ja esimer-

kiksi kysymyksiin miksi ja kenelle, oli vastaukset valmiina. Tapahtuman 

suunnitteluun päästiin nopeasti käsiksi, kun nämä olivat selvillä. Muita strate-

gisia ja operatiivisia kysymyksiä mietittiin tarkasti, jotta lopputuloksesta tulisi 

mahdollisimman kattava ja yhtenäinen.  

Strategisilla kysymyksillä rakennetaan tapahtuman idea. Ensimmäisenä on 

vastattava kysymyksiin miksi ja kenelle eli on tiedettävä tapahtuman tavoite 

sekä kohderyhmä. Näiden jälkeen on mietittävä, mitä halutaan järjestää, 

esimerkiksi paikka ja aika suunnitellaan tässä työvaiheessa. Tämä on siis 

perusta tapahtumalle, jonka pohjalta sitä muilta osin lähdetään kehittämään. 

Tapahtuman idea, eli konsepti, voi pysyä muuttumattomana useammankin 

vuoden, mutta toiminnot, miten tapahtuma järjestetään, voivat vaihdella. (Val-

lo & Häyrinen 2012, 101–103.) 

 

Kuvio 1. Tapahtuman idea (Vallo & Häyrinen 2012, 101.) 

Strategisiin kysymyksiin eli miksi, kenelle ja mitä, alettiin etsiä vastauksia. 

Näistä kahteen oli jo toimeksiantajan puolesta valmiit vastaukset, eli kysy-

myksiin miksi ja kenelle (Kuvio 1). Tapahtuman konsepti oli pysynyt pitkään 

muuttumattomana, mutta nyt sen sisältämät toiminnot muutettiin. Aiemmin 
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matkan ajankohta oli viikkojen 6 ja 7 vaihteessa, joten kysymykseen, mitä, 

tuli muutos ja tapahtuma oli viikolla 4. Ajankohta aikaistui toimeksiantajan 

toiveesta, mutta päivämäärät päätettiin itse.  

Operatiivisiin kysymyksiin vastaamalla saadaan koko tapahtumalle teema. 

Tapahtuma rakentuu vaiheista, joita ovat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja 

jälkimarkkinointivaihe. Kun vastataan kysymykseen, miten, on valittava tavat, 

joilla asiat näissä eri vaiheissa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi on päätettävä, 

mistä palvelut ja työntekijät hankitaan. On tarkkaan mietittävä, mitkä tavat 

palvelevat parhaiten asetettuja päämääriä. Sen, millainen tapahtumasta tu-

lee, määrittää pitkälti se, keitä tapahtumaan on tulossa. Luonnollisesti siihen 

vaikuttaa myös se, mitä järjestäjä tapahtumallaan tavoittelee ja haluaa vies-

tiä, mutta kohderyhmän mukaan ohjelma pääasiassa päätetään. Koska koh-

deryhmä on tässä kohtaa avainasemassa, on erittäin tärkeää, että tapahtu-

manjärjestäjä on hyvin perillä siitä mikä juuri kyseiselle kohderyhmälle sopii 

ja mikä ei. Tämä tuo mukanaan suuren vastuun. Kysymyksellä, kuka, hae-

taankin vastausta siihen, kenelle tapahtuman tuoma vastuu kuuluu. Vastuu-

henkilöt vaihtelevat projektin vaiheiden mukaan, esimerkiksi suunnitteluvai-

heessa päävastuu on projektipäälliköllä ja itse tapahtumassa taas isännällä. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 103–105.) 

 

Kuvio 2. Tapahtuman teema (Vallo & Häyrinen 2012, 103.) 

Operatiivisista kysymyksistä ensimmäiseksi tuli saada vastaus kysymykseen 

miten (Kuvio 2). Edellisinä vuosina suunnittelutyö on ollut toimeksiantajan 
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vastuulla, mutta tänä vuonna työ oli opinnäytetyön tekijöiden vastuulla. Muu-

ten toteutustavat pysyivät samana. Vastaus kysymykseen, millainen, oli ryh-

mälle ilmeinen, sillä kohderyhmää, eli AFS-vaihto-oppilaita, haluttiin miellyt-

tää. Yhtenä tavoitteena oli tehdä tapahtumasta mahdollisimman sopiva nuo-

rille ja tämä tavoite mielessä tapahtuma suunniteltiin. Lopuksi oli selvitettävä 

vastaus kysymykseen, kuka, jotta eri osapuolten vastuualueet tiedettäisiin 

(Kuvio 2). 

 

Kuvio 3. Tapahtuman kokonaisuus (Vallo & Häyrinen 2012, 106.) 

Tapahtuman suunnittelun varalle on olemassa vaiheet, joita seurata: 1. Ase-

tetaan tavoitteet, 2. Analysoidaan järjestäjien ja osakkaiden vahvuudet ja 

heikkoudet sekä ympäristöön kohdistuvat mahdollisuudet ja uhat, 3. Kehite-

tään analyysin pohjalta strategia ja 4. Suunnitelma toteutetaan ja myöhem-

min arvioidaan. Vaiheet helpottavat suunnittelua. (Ali-Knight, Robertson, Fy-

all & Ladkin 2008, 228.) Alussa tapahtumalle asetettiin tavoitteet, joiden mu-

kaan suunnittelu alkoi. Koska tavoite oli järjestää mielekäs ja uudistunut La-

pin-matka vaihto-oppilaille, oli kohderyhmä otettava huomioon. Kohderyhmän 

ominaisuudet, esimerkiksi ikä ja kansainvälisyys, toivat sekä haasteita sekä 

mahdollisuuksia suunnitteluun. 
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Kaikkiin tapahtumiin liittyy turvallisuusriskejä. Turvallisuusriskejä aiheutuu 

muun muassa siitä, että samassa paikassa on samaan aikaan paljon ihmisiä, 

mutta myös heidän käytöksellään on suuri merkitys. Tämän seurauksena 

esimerkiksi onnettomuuden mahdollisuus kasvaa. Tästä syystä voidaankin 

sanoa yleisön, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden turvallisuuden ole-

van tärkein asia tapahtumaa järjestettäessä. (Van der Wagen & White 2010, 

252.) 

Kohderyhmän nuori ikä mahdollisti tiiviin ja toiminnallisen ohjelman, mutta 

tietyissä tilanteissa jouduttiin rajaamaan vaihtoehtoja. Esimerkiksi safaria 

suunnitellessa karsittiin kaikki moottorikelkalla ajaminen pois, koska AFS:n 

säännöt kieltävät ajo-oikeutta vaativien ajoneuvojen kuljettamisen. Haasta-

vuutta toi tapahtuman vaiheiden sujuvuus toteutuksessa, kun suunnittelijat 

eivät ole fyysisesti paikan päällä. Tässä korostuu tiedonvälityksen tärkeys eli 

vapaaehtoisilla valvojilla tuli olla samat tiedot kuin suunnittelijoilla. Lisähaas-

tetta toi osallistujaryhmän suuri koko, sillä oli mietittävä tarkkaan, kuinka isoa 

ryhmää saadaan liikuteltua.  

Tapahtumia kyetään analysoimaan mallin avulla. Malli keskittyy erinäisiin 

osatekijöihin, joista tapahtuma koostuu. Osatekijöitä on kuusi (activities, re-

sources, actors, mobilization, interests, coordination). Näistä osatekijöistä 

muodostuu kolme päänäkökulmaa, joiden avulla sitten tapahtumaa analysoi-

daan. Näkökulmat ovat: Kuinka hyvin eri aktiviteetit (activities) on sovitettu 

yhteen (coordination), Kuinka tehokkaasti on käytetty (mobilization) tapahtu-

maa varten tarvitut resurssit (resources) sekä Mikä motivoi eri osapuolia (ac-

tors) osallistumaan tapahtuman toteutukseen (interests). Malli on hyödyllinen 

kaikille, niin järjestäjille, osapuolille, opiskelijoille ja tutkijoille, jotka työskente-

levät joko yleisö- tai yksityistapahtumien parissa. Sitä voidaan hyödyntää tut-

kittaessa aihetta, mutta myös tapahtumia järjestettäessä. (Ali-Knight ym. 

2008, 225, 227, 237.) 

Malli koostuu kahdesta osasta ja se kehitettiin, koska haluttiin ymmärtää pa-

remmin tapahtumien vaikutukset matkakohteiden kehittymisen suhteen ja 

haluttiin tarkastella tapoja, joilla tapahtumat organisoidaan ja toteutetaan. 

Ensimmäiseen osaan kuuluu tapahtuman rakenteelliset osat eli aktiviteetit, 

resurssit ja osapuolet. Kun nämä osat ovat selvillä, siirrytään mallin toiseen 
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vaiheeseen. Toisessa vaiheessa pureudutaan tapahtumaprosessiin syvem-

min ja analysoidaan ensimmäisen osan rakenteellisten tekijöiden käyttöä ja 

toimivuutta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Miksi eri osakkaat haluavat 

osallistua tapahtumaan resursseineen tai aktiviteetteineen? Millä tavoin re-

surssit voidaan rajata käyttöön? Miten aktiviteetit on valvottu ja miten ne so-

pivat yhteen? Yleisötapahtumissa, kuten erilaisissa urheilu- ja kulttuuritapah-

tumissa järjestelyt ovat monimutkainen tehtävä ja aina järjestäjät eivät ole 

ammattilaisia. Aikaisemmin esitelty malli ei siis niinkään keskity suunnittelu-

vaiheeseen vaan siihen, miten tapahtuma käytännössä toteutetaan. (Ali-

Knight ym. 2008, 227–230.) 

 

Kuvio 6. Malli tapahtumanjärjestämiseen (Ali-Knight ym. 2008, 230.) 
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4 AFS-VAIHTO-OPPILAS ASIAKKAANA 

4.1 Kohderyhmän kuvaus 

Matkan suunnittelussa päähuomio keskittyi kohderyhmään. Opinnäytetyötä 

varten tehtiin haastattelu, jolla saatiin tietää, minkälainen on AFS-vaihto-

oppilas. Lisäksi kohderyhmästä saatiin tietoa ottamalla selvää kulttuurieroista 

ja niiden huomioimisesta. Näillä keinoilla saatiin muodostettua yleiskuva mat-

kan kohderyhmästä.  

Kohderyhmästä haluttiin realistinen kuva, joten päädyttiin tekemään asian-

tuntijahaastattelu toimeksiantajan edustajalta Susanna Taskiselta. Haastatte-

lussa esitettiin kysymyksiä, joista saatiin sellaista tietoa, jota ei voitu saada 

muualta, koska aiheesta ei ole kirjoitettua tietoa. Lisäksi tiedettiin, että haas-

tatteluun vastaaja antaa realistista ja luotettavaa tietoa. Haastateltavalla on 

monen vuoden kokemus AFS-vaihto-oppilaista. Hän toimii AFS-vaihto-

oppilasjärjestössä ohjelmapäällikkönä ja on vastuussa Lapin-matkasta. 

Yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa on haastattelu, jonka tavoitteena on 

selvittää mitä haastateltavalla on mielessään. Haastattelun idea on selkeä, 

kun tiedetään mitä halutaan saada selville, joten suoraan kysyminen on 

helppo tapa. Nykyään onkin siirrytty enemmän keskustelunomaisiin haastat-

teluihin perinteisistä kysymys-vastaus-haastatteluista. (Eskola & Suoranta 

2005, 85.) 

Erilaisia haastattelutyyppejä on monia ja niille saadaan selkeä jako, kun kiin-

nitetään huomio kysymysten muotoiluun sekä haastattelutilanteen jäsennyk-

seen. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään 

samat kysymykset ja vastausmuoto on avoin. (Eskola & Suoranta 2005, 86.) 

Tutkimushaastattelu on vuorovaikutusta haastattelijan ja haastateltavan välil-

lä, missä esitetään kysymyksiä, osoitetaan kiinnostusta ja ymmärrystä. Tut-

kimushaastattelu alkaa haastattelijan aloitteesta ja hän johtaa haastattelua ja 

esittää haluamansa kysymykset. Haastattelulla on aina jokin tietty päämäärä 

mihin pyritään ja siksi sille yleensä tehdään käsikirjoitus. (Ruusuvuori & Tiittu-

la 2005, 22–24.) Haastattelu toimeksiantajan edustajalle laadittiin niin, että se 

oli puolistrukturoitu tutkimushaastattelu. Kysymyksistä tehtiin selkeät ja haas-

tateltava sai vastata niihin vapaamuotoisesti. Haastattelulla pyrittiin saamaan 
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selville, millainen on AFS-vaihto-oppilas opinnäytetyötä sekä matkaohjelman 

suunnittelua varten.   

Haastattelun käyttö tiedonkeruumenetelmänä on yleistynyt. Se sopii yhä 

useampiin tarkoituksiin, koska vuorovaikutustilanteessa on helppo suunnata 

ja vastauksista voidaan saada enemmän irti mahdollisilla lisäkysymyksillä. 

Ongelmana on, että haastattelu vie aikaa. Toinen ei-tieteellisiin tarkoituksiin 

kohdistuva menetelmä on kyselylomake. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi 

kaupoissa mielipiteiden kysymiseen. Lomakkeiden yleistynyt käyttö on johta-

nut siihen, että ihmiset ovat tottuneet niihin enemmän kuin haastatteluihin. 

Verrattaessa kyselylomaketta ja haastattelua, on kiinnitetty huomiota muuta-

miin seikkoihin. Esimerkiksi haastattelussa on helpompi motivoida haastatel-

tavaa kuin kyselylomakkeella. Lisäksi haastattelussa voidaan saada kuvaavia 

esimerkkejä. Haastattelun etujen lisäksi sillä on myös haittoja, kuten se, että 

se on kalliimpi ja hitaampi menetelmä kuin lomake. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 

34–36.) 

Toimeksiantajan ollessa toisella puolella Suomea, varsinainen kasvokkain 

käytävä haastattelu olisi ollut hankalaa suorittaa. Tämän takia päädyttiin säh-

köpostihaastatteluun, joka oli parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi puhelimen 

välityksellä tehtävä haastattelu. Kysymysten ollessa kirjallisessa muodossa ja 

vastausmuodon ollessa avoin, jäi haastateltavalle tilaa ja aikaa vastata ky-

symyksiin. Haastattelumuoto antoi myös mahdollisuuden kattavampaan tie-

donsaantiin.  

Haastattelusta saatiin selville, että AFS-vaihto-oppilaat ovat yleensä noin 16–

18-vuotiaita. Eniten vaihto-oppilaita tulee Italiasta, Saksasta ja Japanista. 

Suomeen tulevien vaihto-oppilaiden koulutus vaihtelee maittain. Heillä on 

oman maansa peruskoulutus ja osa on jopa käynyt koulunsa loppuun koti-

maassa ennen kuin tulevat vaihtoon. (Taskinen 2014.) 

Vaihto-oppilaita asuu ympäri Suomea, mutta pääkaupunkiseudulla on paljon 

vaihto-oppilaita, kuten myös Pohjanmaalla. Vaihto-oppilaaksi hakemisen pro-

sessi eroaa maittain, mutta yleensä siihen kuuluu vaihto-oppilashakemuksen 

kirjoittaminen englanniksi, haastattelu ja vielä ennen kohdemaahan lähtöä 

AFS-leiri. Vaihto-oppilaaksi hakiessa jokainen oppilas joutuu pohtimaan, mi-

hin maahan haluaisi. Kaikki eivät pääse ensimmäiseen toivekohteeseensa, 
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mutta silloin heiltä kysytään haluavatko paikan vastaan jostain muualta, esi-

merkiksi Suomesta. Suomeen tulee heitä, jotka halusivat vain ja ainoastaan 

Suomeen sekä heitä, jotka olisivat halunneet alun perin johonkin toiseen 

maahan. Suomessa isäntäperheet valitsevat vaihto-oppilaan eli he voivat 

tutustua oppilaiden kuvauksiin ja hakemuksiin. Paikkakunta määräytyy siis 

sen mukaan, mistä kenellekin löytyy sopiva perhe, joten vaihto-oppilas voi 

sijoittua minne päin Suomea vain. (Taskinen 2014.) 

AFS-vaihto-oppilaista osa on keskivertonuoria aktiivisempia ja sosiaalisem-

pia, mutta osa taas ei, sillä AFS-vaihto-oppilaat ovat tavallisia teinejä. Osa on 

hyvin sosiaalisia, tiedostavia ja aktiivisia. Osa pidättyväisempiä ja puheli-

meen kiinni kasvaneita, kuten yksi isäntäperhe kuvaili omaa oppilastaan. 

Tämän tyyppisillä vaihto-oppilailla onkin usein ongelmia sopeutua uuteen 

kulttuuriin ja saada ystäviä. Tyttöjen ja poikien välillä ei ilmene eroja sopeu-

tumisessa. Vaihto-oppilaista noin yksi per vuosi jättää vaihto-oppilas vuoden 

kesken ja syitä on erilaisia. Keskeyttämisen syynä on ollut esimerkiksi terve-

yssyyt, mielenkiinnon puute vaihto-oppilasvuotta koskien sekä koti-ikävä. On 

kuitenkin olemassa vuosia, jolloin kukaan ei lähde aikaisemmin ja vuosia, 

jolloin useampi jättää vaihtovuotensa kesken. (Taskinen 2014.) 

4.2 Kulttuurierojen huomioiminen 

Kaudella 2014–2015 AFS:n kautta Suomessa on vaihto-oppilaita Yhdysval-

loista, Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta, Costa Ricasta, Ecu-

adorista, Hondurasista, Meksikosta, Belgiasta, Espanjasta, Ranskasta, Sak-

sasta, Unkarista, Italiasta, Hollannista, Venäjältä, Turkista, Thaimaasta, In-

donesiasta, Kiinasta, Hong Kongista, Japanista ja Koreasta. (Taskinen 

2014.) Kulttuurien kirjo oli siis suuri. Tämä tuli tiedostaa matkan suunnittelus-

sa, sillä eri kulttuurit käsittävät asioita eri tavoilla. 

Kulttuuri on laajasti mitattuna samojen arvojen, asenteiden ja uskomusten 

jakamista. Jos kulttuurin käsitettä halutaan vielä supistaa, tulee edellä mainit-

tujen lisäksi jakaa se, missä ja milloin asutaan ja eletään sekä mitä kieltä pu-

hutaan. Kulttuurin ydin on ajatus helpottaa kulttuuriin kuuluvien elämää opet-

tamalla kulttuurin käytänteitä eteenpäin. (Samovar, Porter & McDaniel 2010, 

23–24.) Kulttuurin oppiminen alkaa syntymästä. Mitä vanhemmaksi kasve-

taan, sitä syvemmässä kulttuurin tavat ja uskomukset istuvat. Vanhempana 
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osataan myös erottaa, mitkä ovat toisten kulttuurien piirteitä, ja usein näitä 

piirteitä pidetään outoina. Kulttuurille ominaista on ihmisten halu kuulua sii-

hen. Uskotaan, että mitä paremmin seurataan kulttuurin ja yhteiskunnan 

asettamia normeja, sitä hyväksytympiä ollaan. (Lewis 2006, 17–19.) 

Kulttuuri koostuu useista elementeistä, joista tärkeimmät ovat historia, uskon-

to, arvot, sosiaaliset rakenteet ja kieli. Tarinat historiasta rakentavat pohjaa 

kulttuuriselle identiteetille. Niissä kerrotaan menneiden aikojen saavutuksista 

ja luodaan kuva, millainen siihen kulttuuriin kuuluva ihminen on. Uskonto tuo 

kulttuuriin etenkin uskomuksia sekä erilaisia rituaaleja. Uskonnosta tulee 

myös suuri osa eettisistä käsityksistä, ja ne ovat muokanneet esimerkiksi 

politiikkaa. Arvot ovat se kulttuurin osa, joka eniten määrittää tiettyyn kulttuu-

riin kuuluvaa ihmistä. Niistä muodostuu käsitys siitä, kuinka ihmisen olete-

taan käyttäytyvän missäkin tilanteessa. Sosiaalisia rakenteita ovat esimerkik-

si perheet, hallitus ja koulut. Erilaiset rakenteet auttavat ihmisiä jäsentämään 

elämäänsä ja ne luovat normeja ja sääntöjä. Kieli on tärkeä osa kulttuuria, 

sillä sen avulla kommunikoidaan toisten kanssa. Ilman yhteistä kieltä kulttuu-

ria ei pystytä hyvin ylläpitämään. (Samovar ym. 2010, 24–26.) 

Kulttuurishokin aiheuttaa joutuminen vieraaseen ympäristöön, jossa vanhat 

totutut tavat eivät pädekään. Kulttuurishokkiin reagoiminen on yksilöllistä ja 

sen voimakkuus riippuu siitä, kuinka vastaanottavainen muita kulttuureita 

kohtaan on. Kulttuurishokissa ihminen tuntee olevansa ulkopuolinen. Usea 

tekijä vaikuttaa siihen, mikä laukaisee shokin. Tekijä voi olla esimerkiksi on-

gelmat kommunikaatiossa, ympäristöerot sekä erilaisten asenteiden ja us-

komusten kokeminen. (Samovar ym. 2010, 397.) Kulttuuritaustasta johtuvia 

ongelmia on AFS-vaihto-oppilailla ja isäntäperheillä joka vuosi eritasoisia. 

Esimerkkinä se, että isäntäperhe vei thaimaalaisen vaihto-oppilaan rannalle 

elokuun lopulla nauttimaan auringosta kun oli ihana auringonpaiste. Vaihto-

oppilas meni syrjään puun alle, koska Thaimaassa ei ole tapana mennä au-

rinkoon vaan vältellä sitä. (Taskinen 2014.) 

Ihmiset reagoivat kulttuurishokkiin eri tavoin ja sopeutumisen eri vaiheisiin 

kuluva aika on yksilöllinen. Ensimmäisessä vaiheessa ihminen on innoissaan 

uuteen kulttuuriin tutustumisesta ja näkee loputtoman määrän mahdollisuuk-

sia. Toisessa vaiheessa aletaan nähdä uuden tilanteen ongelmia. Näitä ovat 
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esimerkiksi vaikeudet hyväksyä uusia tapoja ja käytänteitä sekä kommuni-

kaatio-ongelmat. Kolmannessa vaiheessa aletaan ymmärtää uutta kulttuuria, 

jolloin arkipäivän tilanteet muuttuvat vähemmän stressaaviksi. Neljännessä 

vaiheessa pystytään toimimaan tehokkaasti ja ymmärretään uuden kulttuurin 

avainasemassa olevat tavat ja arvot. (Samovar ym. 2010, 398–399.) 

Eri kulttuurit käsittävät ajan eri tavoin. Ne, joiden aikakäsitys on lineaarinen, 

ovat hyvin täsmällisiä. Henkilöille, joilla on tällainen aikakäsitys, aika on asia, 

jota ei pidä tuhlata ja asiat halutaan tehdä yksi kerrallaan. Tällainen aikakäsi-

tys on Yhdysvalloissa sekä suurimmassa osassa pohjoista Eurooppaa. Aika-

käsitys voi olla myös monitoiminnallista. Tässä aikakäsityksessä ei olla ko-

vinkaan täsmällisiä tai välitetä aikatauluista vaan heille on tärkeämpää saada 

asia hoidetuksi loppuun, vaikka siihen kuluisi paljon aikaa. Tämän kaltainen 

käsitys ajasta on vahvasti läsnä eteläeurooppalaisessa kulttuurissa. Osissa 

Aasiaa aika käsitetään syklisenä, eikä se koskaan lopu kesken. Aasialaisissa 

kulttuureissa esimerkiksi päätöksenteko saattaa kestää pitkään, kun ajatel-

laan, että aikaa on. Kiinalaiset näkevät ajan tärkeänä, eivätkä halua tuhlata 

toisen aikaa turhaan. Heille on ominaista saapua reilusti ajoissa paikalle. Toi-

saalta kiinalaiset pohtivat päätöksiä mielellään pitkään ja rauhassa, jos se ei 

vie toiselta osapuolelta aikaa pois. Japanilaisilla on hyvin segmentoitu aika-

käsitys. Tietyn tehtävän eri osa-alueille on varattu oma aikansa. Esimerkiksi 

oppituntien alussa on rituaaleja, joita toistetaan ennen kuin päästään aloitta-

maan oikea asia. Japanilaiset antavat aikaa asioille, mutta kaiken täytyy ta-

pahtua niin sanotusti oikeaan aikaan. (Lewis 2006, 53–60.)  

Lapin-matkalle osallistui kaikkien näiden eri aikakäsitysten edustajia, mikä toi 

haastetta aikataulussa pysymiseen. Aikataulussa täytyi huomioida, että kaikki 

eivät tee asioita samaan tahtiin, jolloin siirtymiselle varatun ajan merkitys ko-

rostui. Vapaaehtoisille valvojille painotettiin aikataulujen merkitystä ja sitä, 

että ryhmän tulisi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Tapahtumissa riskialttius on normaalia suurempi ja tämän takia riskienhallinta 

on tärkeää. Riskienhallinnassa on huomioitava esimerkiksi kohderyhmä ja 

sen käytös. (Van der Wagen & White 2010, 16, 250.) Kun tapahtuma on kan-

sainvälinen, vaatii turvallisuus ylimääräistä huomiota (Vallo & Häyrinen 2012, 

179). Se, miten yksilö käsittää turvallisuuden ja miten hän kokee sen, on 
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vahvasti sidoksissa hänen kulttuuritaustansa kanssa. Myös käytöksemme eri 

tilanteissa määräytyy pitkälti tämän mukaan. Käsitys turvallisuudesta eroaa 

yleisesti kollektiivikulttuurin, esimerkiksi joidenkin Aasian maiden, ja indivi-

dualismikulttuurin, muun muassa länsimaiden välillä. Yksilön henkilökohtaisil-

la kokemuksilla on kuitenkin suuri rooli. Tämä on yksi syy siihen, miksi turval-

lisuudelle on mahdoton määrittää tarkkoja kriteerejä. Yksi tapa määrittää tur-

vallisuus on varmistaa matkan sujuvuus poistamalla epäkohdat matkailupro-

sessista lähtöhetkestä paluumatkaan. Kun matkailijoita saapuu eri kulttuu-

reista, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota riittävään tiedottamiseen ja 

opastamiseen, esimerkiksi vallitsevista olosuhteista kohdemaassa sekä kieli-

taitoon tai kielitaidottomuuteen. Kun informaatio on riittävää ja se tapahtuu 

oikealla kielellä, vaaratilanteet vähenevät. (Iivari 2012, 20–22,147–148.)  
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5 LAPIN-MATKAN SUUNNITTELU 
 

5.1 Suunnittelun aloitus 

Opinnäytetyö oli projekti, koska kaikilla sen tapahtumanosilla oli selkeä aika-

taulu. Resurssit olivat selvät, sillä tapahtumaa oli toteutettu aikaisemmin eri 

muodossa. Projekti alkoi toimeksiannolla, joka saatiin keväällä 2014 ja jatkui 

syksyllä 2014 matkaohjelman ja kehityskohteiden suunnittelulla. Talvella 

2015 edettiin tapahtuman toteutukseen ja sen jälkeen tulokset analysoitiin ja 

raportoitiin. 

 

Kuvio 4. Opinnäytetyöprosessin aikajana 

Projektinomainen työskentely lisääntyy koko ajan, joten erilaista osaamista 

odotetaan ja on aiheesta kiinni mitä osaamista tarvitaan. Projekteissa työs-

kentelyyn tulee harjaantua eli osaaminen syntyy opettelemalla. Projek-

tiosaamisen arvostus on lisääntymässä ja osaamisen kannalta on tärkeää 

hankkia sitä monipuolisesti. (Virtanen 2009, 58–64.) Projektityöskentely vali-

koitui työskentelymenetelmäksi, koska se oli meille entuudestaan tuttu ja to-

dettu toimivaksi. Opinnäytetyön luonteeseen sopi projektinomainen työsken-

tely, koska projektissa järjestettävällä tapahtumalla on selkeä alku ja loppu. 

Projektimuotoisessa työskentelyssä on olennaista, että sillä on tilaaja, sen 

tulee olla rajattu laajuudeltaan ja ajaltaan, sillä täytyy olla tavoite ja projektin 

kulkua pitää dokumentoida. Projektista tulee tehdä kuvaus ja sen aikana tu-

lee käyttää tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi eri työskentelymuotoja, 

joita ovat esimerkiksi jatkuva tiedottaminen asianosaisille ja projektikokouk-

set. (Lööw 2002, 17.) Projektityöskentelyssä on tärkeää ryhmän keskeinen 
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toimivuus. Projektiryhmän ryhmätekijöissä on muutama perusasia, joita on 

hyvä kehittää. Niitä ovat yhteiset tavoitteet, keskinäinen kunnioitus, yhteiset 

pelisäännöt, jaetut palkkiot sekä ryhmähenki ja -energia. Mikäli joku perus-

asioista ei saa tarvittavaa huomiota, hankaloittaa se ryhmän yhtenäistä toi-

mintaa. Ryhmän jäsenet saattavat ajautua jopa vääriin työtehtäviin mahdollis-

ten sekaannusten ja ristiriitojen vuoksi. Ryhmässä toimimiseen tarvitaan jä-

senten sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen ja johtajan, joka pitää projektin 

lankoja käsissään. (Forsberg, Mooz & Cotterman, 2003, 29–30.) 

Projektityöskentelyä helpotti muun muassa aiheen sekä työtehtävien rajaus, 

jotka tulivat toimeksiantajalta. Toimeksiantajalla oli selkeä tarve matkan uu-

distamiselle, joten toimeksiannon tehtävä oli selvä koko prosessin ajan. 

Työskennellessä pyrittiin vastaamaan tarpeeseen ja ryhmädynamiikan avulla 

tämän koettiin olevan mahdollista. Ryhmälle oli asetettu yhteiset tavoitteet, 

joihin kaikki sitoutuivat ja panostivat niiden saavuttamiseksi.  Projektityösken-

telyä helpotti se, että uudistamaan lähdettiin jo valmista matkaa, jolle oli sel-

vät raamit esimerkiksi ajankohdan suhteen. Matkan täytyi olla vuodenvaih-

teen jälkeen, mutta kuitenkin ennen viikkoa 8, joka on Etelä-Suomessa hiih-

tolomaviikko. Toinen työskentelyä helpottanut tekijä oli se, että käytössä oli 

vuoden 2014 palautelomakkeet. Niiden avulla saatiin tietää, mitä kohderyh-

mä haluaa. 

Opiskelijaryhmään kuului kolme jäsentä, joilla oli aiempaa kokemusta yhdes-

sä työskentelystä projekteissa ja tapahtumissa. Ryhmän jäsenet tiesivät tois-

tensa työskentelytavat eikä niiden selvittämiseen kulunut turhaa aikaa. Pro-

sessissa ryhmän jäsenten keskinäinen luottamus, vertaistuki sekä ryhmäpai-

ne tukivat työskentelyä ja työn etenemistä. Työnjako oli ryhmän kesken help-

poa, sillä jäsenten vahvuudet olivat selvillä ja niitä osattiin hyödyntää. Vas-

tuualueita oli jokaisella yhtä paljon ja työnjakoa tapahtui, mutta kuitenkin 

kaikki olivat vastuussa lopputuotoksesta. 

Työnjako vaihteli sen mukaan, mitä oltiin tekemässä. Alussa tutustuttiin tieto-

perustaan, joka jaettiin tasan. Samaan aikaan tehtiin myös matkaohjelmaa, 

joka tuli saada valmiiksi viimeistään marraskuussa, sillä joulukuussa alkoi 

Lapin-matkalle ilmoittautuminen. Opinnäytetyön tekijät suunnittelivat uusia 

aktiviteetteja matkaohjelmaan ja ideoinnin jälkeen tarjouspyyntöjen lähettä-
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minen alkoi. Yhteydenpitokohteet jaettiin ryhmän jäsenten kesken tasapuoli-

sesti. Yhteydenpito tapahtui niin, että tiedonkulun toimivuus pyrittiin varmis-

tamaan, esimerkiksi olemalla samassa paikassa yhteydenpitotilanteissa. Jos 

tämä ei ollut mahdollista, välitettiin tieto kuitenkin heti muille ryhmän jäsenille. 

Yhteydenpito oli myös suunniteltua. Tarpeen mukaan kokoonnuttiin esimer-

kiksi lähettämään sähköposteja, jotta saatiin yhteinen linja viesteihin. Tällä 

tavoin kaikki pysyivät tapahtumien tasalla. 

 

Kuvio 5. Yhteydenpito Lapin-matkan osapuolten välillä 

Vaikka yhteydenpitokohteiden lukumäärä oli eri, työmäärä oli sama ryhmän 

kesken. Esimerkiksi toimeksiantajaan ja majoitusliikkeeseen oltiin enemmän 

yhteydessä kuin muihin, joten tämän vuoksi yhdellä ryhmän jäsenellä oli yksi 

yhteydenpitokohde enemmän. Toimeksiantajan yhteyshenkilö määräytyi sen 

mukaan, että hän oli se, joka sai tiedon mahdollisesta toimeksiannosta. Muut 

kohteet jakautuivat matkaohjelman suunnittelun edetessä luontevasti. Jokai-

selta yritykseltä kysyttiin erikseen, saiko heidän nimeään käyttää opinnäyte-

työssä. Majoitusliike ei halunnut nimeään käytettävän, joten siihen viitataan 

ainoastaan majoitusliikkeenä. 

Opinnäytetyössä sisäistä viestintää tapahtui tekijöiden, eli ryhmän välillä. 

Pääasiassa yhteydenpito oli suoraa, mutta mukana oli sähköistä viestintää, 

kuten esimerkiksi Facebookissa jaettuja tiedostoja. Ulkoinen viestintä, joka 
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tapahtui tekijöiden ja toimeksiantajan välillä, oli pääasiassa sähköistä ja ta-

pahtui sähköpostia käyttäen. Toimeksiantajalla oli vielä oma ulkoinen viestin-

tänsä eli muun muassa vapaaehtoisten valvojien ja vaihto-oppilaiden tiedot-

taminen. Toimeksiantaja perusti vapaaehtoisille valvojille Facebook-ryhmän, 

jossa he pääsivät keskustelemaan tapahtumaan liittyvistä asioista. Opinnäy-

tetyön tekijät olivat ryhmän jäseninä, joten olemassa oli suora yhteys vapaa-

ehtoisiin valvojiin. Sitä kautta päästiin kommentoimaan tapahtumaan liittyviä 

asioita ja vapaaehtoisilla valvojilla oli tarvittaessa mahdollisuus kysyä kysy-

myksiä. 

Kävimme keskustelua toistemme kanssa, mutta hyvin tiivisti myös toimek-

siantajan kanssa. Opinnäytetyön tekijöiden kesken viestintä oli hyvinkin va-

paamuotoista. Internetin lisäksi keskustelua käytiin kasvotusten ja What-

sApp-sovelluksen ryhmäkeskustelussa. Toimeksiantajaan pidettiin yhteyttä 

lähinnä sähköpostilla ja puhelimitse, ja viestintä oli hieman virallisempaa kuin 

ryhmän sisällä. 

Projektin näkökulmasta ulkoinen viestintä tarkoittaa projektiryhmän ja toi-

meksiantajan välistä viestintää sekä toimeksiantajan viestintää muiden sidos-

ryhmien kanssa. Sisäisellä viestinnällä puolestaan tarkoitetaan työviestintää, 

eli viestintää, jota tarvitaan jokapäiväisten projektiin liittyvien asioiden hoi-

toon. Työviestintä jaetaan yleensä kahteen osaan, suoraan yhteydenpitoon ja 

välitettyihin viesteihin. Suoraan yhteydenpitoon kuuluvat esimerkiksi kokouk-

set sekä muut tapaamiset ja välitettyihin viesteihin kuuluvat muun muassa 

sähköiset tiedostot sekä internetissä tapahtuva viestintä. (Ruuska 2005, 77, 

79.) Viestintä vaatii suunnittelua. Jos viestinnän suunnittelu on epäonnistu-

nutta, tulee informaatiokatkoksia sekä mahdollisesti väärinymmärryksiä. Tie-

don täytyy tulla vastaanottajalle oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan, jotta 

sen tarkoitus on selkeä. Tiedon täytyy myös olla oleellista, sillä turha tieto 

lisää työtaakkaa. (Project Management Institute 2008, 251–252.) 

Viestintätavat ovat muuttuneet paljon 2000-luvun alusta lähtien. Esimerkiksi 

sähköposti on ensisijainen tiedottamisen kanava tulostettujen materiaalien 

sijaan. Muutenkin viestintä on siirtynyt enemmän ja enemmän sähköiseen 

muotoon. Tämä helpottaa viestimistä siinä mielessä, että kaikkien osapuolten 

ei tarvitse olla fyysisesti läsnä ja silti viesti kulkee perille. Tärkein ja välittömin 
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viestimisen kanava on työtila. Työtila on kanava, jossa suurin osa kommuni-

koinnista tapahtuu. Työtila on se paikka, missä työtä pääasiassa tehdään. 

Työtilan ollessa suhteellisen pieni, vähenee esimerkiksi sähköpostien tarve.   

(Juholin 2013, 212, 214–215.)  

Opinnäytetyössä sähköiseen viestintään siirtyminen näkyi erityisesti siinä, 

että toimeksiantaja vaikutti toiselta puolelta Suomea kuin ryhmä. Toimeksian-

tajan kanssa oli kuitenkin helppo viestiä sähköisten viestintävälineiden, kuten 

sähköpostin avulla, eikä kaikkia asioita tarvinnut hoitaa esimerkiksi puhelimit-

se. Sähköpostiviestejä voi myös lukea myöhemmin uudelleen, jos tuntuu että 

jokin asia on päässyt unohtumaan. Se, että opinnäytetyön tekijät olivat sa-

massa paikassa, vähensi sähköpostien vaihtoa. Asioista pystyttiin myös hel-

posti päättämään saman tien, kun ei tarvinnut odottaa vastausta sähköposti- 

tai muuhun viestiin. 

Opinnäytetyön alussa tulevan matkan ohjelman suunnittelu aloitettiin tarkas-

telemalla vuoden 2014 matkaohjelmaa ja matkalta kerättyjä palautteita. Pa-

lautteista pääteltiin, mistä vaihto-oppilaat ovat aikaisemmin pitäneet ja mitä 

voitaisiin uudistaa, tietenkin koko ajan mielessä pitäen, että toimeksiantajan 

toiveena ja opinnäytetyön tekijöiden tavoitteen oli tuoda matkaan jotain uutta. 

Uusia aktiviteetteja suunnitellessa mietittiin, mitä juuri AFS-vaihto-oppilas 

haluaa Lapin-matkaltaan. Lopullisia päätöksiä tehtäessä, oli asiakas koko 

ajan etusijalla. Luonnollisesti myös kulut tuli muistaa, sillä yksi tavoite oli 

saada ne pienemmäksi vuoteen 2014 verrattuna.  

Vuoden 2014 matkan ohjelma sai pääasiassa hyvän palautteen, mutta siitä 

kuitenkin kävi ilmi, että aktiviteetteja tulisi olla enemmän. Pidetyimmiksi aktivi-

teeteiksi palautteiden perusteella nousivat laskettelu, disco ja Miss Lapin Tai-

ka-kilpailu. Palautteista saatiin selville myös se, että uusien ihmisten tapaa-

minen oli yksi matkan kohokohdista. Tämä pyrittiin suunnittelussa huomioi-

maan suunnittelemalla ohjelmaan enemmän tutustumisaikaa ja -leikkejä. Pa-

lautteista katsottiin, mitkä aktiviteetit olivat saaneet vähemmän positiivista 

palautetta ja ne karsittiin sen perusteella pois. Tällä perusteella karsittiin esi-

merkiksi Ametistikaivos ja kylpylä. Suosituimmat aktiviteetit taas pyrittiin säi-

lyttämään. Majoitusliike koettiin hyväksi tai erinomaiseksi, joten sitä ei koettu 

tarpeelliseksi muuttaa.  
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Matkalle lähteneiden vapaaehtoisten valvojien kanssa käytiin keskustelua 

ohjelmasta ja siitä, miten ohjelma olisi paras toteuttaa. Heiltä saatiin hyviä 

neuvoja, sillä heillä on kokemusta Lapin-matkasta. He esimerkiksi kertoivat, 

että päiväohjelmien olisi hyvä olla liikunnallisia, jotta vaihto-oppilaat väsyisi-

vät, ettei illalla olisi turhaa energiaa. Iltaohjelmat taas voisivat olla rauhalli-

sempia, joka valmistaisi heitä nukkumaanmenoon. Vastuuta ohjelmasta an-

nettiin myös vapaaehtoisille valvojille, sillä osalla heistä on usean vuoden 

kokemus Lapin-matkasta. Olisi ollut turhaa kertoa heille asioita, johon he tie-

tävät sujuvamman toimintatavan. Tällainen tilanne on esimerkiksi laskettelu-

lippujen hakeminen ja välinevuokrauksen hoitaminen, sekä iltaohjelmien 

suunnittelu. 

Tapahtumakokonaisuuden rakentamista helpotti se, että käytössä oli valmiita 

yhteistyökumppaneita sekä aiemmilta vuosilta perinteitä, kuten laskettelu. 

Palveluja ostettiin ulkopuolisilta yrityksiltä, kuten majoitus ja ohjelmapalvelut, 

mutta osa aktiviteeteista oli vapaaehtoisten valvojien ohjaamia. Edellä maini-

tuista palveluista muodostettiin yhtenäinen kokonaisuus. Jokainen ohjelma oli 

itse suunniteltu, mutta ne varmistettiin AFS:ltä, jotta ne olisivat järjestön nä-

köiset ja niistä välittyisi järjestön haluama viesti. Ketjutetun tapahtuman ta-

pahtumalajin avulla projektin kaikkien osapuolten, sekä AFS:n että opinnäy-

tetyön tekijöiden työmäärä helpottui, kun palveluja ostettiin ulkopuolelta. Kos-

ka palvelut olivat ulkoistettu ja ohjelmaa suunniteltu hyvissä ajoin, oli matkan 

hinnoittelu selkeä aikaisessa vaiheessa. Asiakastyytyväisyys selvitettiin kyse-

lylomakkeella ja ne tavoitteet, jotka eivät selviä kyselylomakkeesta, saatiin 

tietää toimeksiantajalta. Tapahtuman suunnittelu, toteutus ja analysointi ra-

portoitiin. 

5.2 Sopimukset 

Kahden tai useamman osapuolen välistä yksimielistä tahtoa kutsutaan sopi-

mukseksi. Sopimuksen myötä kaikille osapuolille tulee sekä oikeuksia että 

velvollisuuksia. Sopimus voi olla suullinen, kirjallinen, sähköinen tai hiljainen 

ja kaikki nämä muodot ovat yhtä päteviä. Vaikka eri muodot ovat yhtä päte-

viä, kirjoitettu muoto takaa todistuksen mahdollisessa riitatilanteessa. Tarjous 

ja siihen annettava hyväksyvä ja selkeä vastaus muodostavat sopimuksen. 

Kun tarjous on hyväksytty, tulee siitä sitova sopimus, jota ei voi kumpikaan 
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sopimuksen osapuoli yksipuolisesti muuttaa. (Nevalainen 2014, 14, 20–21.)  

Majoituksen, kuljetuksen ja aktiviteettien hankintaan käytettiin sähköisiä tar-

jouspyyntöjä, sillä viestit menevät nopeasti perille. Sähköiset tarjouspyynnöt 

ovat myös kirjallisessa muodossa, joten niihin voi tarvittaessa palata. 

Kun osapuolia on useampi, riskien määrä kasvaa. Yleistä on myös ajatella, 

jos jokin asia on toiminut monta vuotta samalla tavalla, että se toimii tästä 

eteenpäinkin näin eikä välttämättä edes tehdä kirjallista sopimusta vaan luo-

tetaan suullisen sopimuksen pitävyyteen. Muutokset tapahtuvat hyvin nope-

asti. On vain luotettava, että jokainen osapuoli kantaa kortensa kekoon ja on 

luottamuksen arvoinen. (Suominen 2003, 7–9,11.) Turvallisuuden kannalta ja 

vastuiden selventämiseksi kuitenkin järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden 

väliset sopimukset on tärkeätä solmia (Van der Wagen & White 2010, 254). 

Vaikka päteviä sopimuksia voi tehdä myös suullisesti, opinnäytetyön tekijät 

päätyivät tekemään kaikki sopimukset kirjallisesti. 

5.3 Matkakohteen valinta 

Matkalle on ensisijaisia ja toissijaisia motiiveja. Ensisijainen motiivi on esi-

merkiksi fyysinen ja fysiologinen motiivi, joita voi olla ulkoaktiviteetteihin osal-

listuminen tai ihan vaan irtiotto arjesta. Toissijaisia motiiveja ovat esimerkiksi 

se, millaiselle matkalle lähdetään ja mihin kohteeseen matka sijoittuu. Toissi-

jaiset motiivit nousevat esiin sen jälkeen, kun varsinainen tarve matkalle on 

määritelty. Matkustuspäätöksen jälkeen on mietittävä minne, milloin ja miten 

matkustetaan sekä kuinka pitkään matkalla ollaan. Lisäksi mietitään, minkä-

lainen majoitus ja millaisia aktiviteetteja halutaan ja kuinka paljon matkasta 

voidaan maksaa. (Komppula & Boxberg 2005, 68–71.) 

Matkailukohde on se, joka valitaan ensimmäisenä, ja matkakohteilla on veto-

voimatekijöitä, jotka saavat matkailijan valitsemaan juuri sen tietyn paikan. 

Vetovoimatekijä voi olla toimintaan liittyvä motiivi, kuten laskettelu. Tällöin 

itse kohdetta tärkeämpää on se, että kohteessa on mahdollisuus tähän toi-

mintoon. Kohteen valinnan jälkeen matkalle luodaan pohja majoituksen va-

linnalla. Kun majoitus on valittu, voidaan alkaa luomaan muuta ohjelmaa pe-

rustuen siihen, missä majoitusliike sijaitsee ja mitä palveluita siihen kuuluu. 

(Komppula & Boxberg 2005, 16–17; Page 2009, 255.) 



   26 

Pyhätunturi on ollut jo 60-luvulta suosittu kohde hiihtäjille ja se sijaitsee Pyhä-

Luoston kansallispuiston vieressä, mikä on luontoliikkujien suosiossa kaikki-

na vuodenaikoina. Pyhätunturin hiihtokeskus on rauhallinen sekä monipuoli-

nen ja se tarjoaa laskettelumahdollisuudet aloittelijasta kokeneeseen laski-

jaan. Pyhätunturi tarjoaa eri majoitusmahdollisuuksia kuten hotelli ja mökki- 

ja huoneistomajoitusta. Käyntikohteita Pyhätunturilla riittää koko perheelle. 

Esimerkiksi Luoston ametistikaivoksella sekä ametistikylpylässä vierailut so-

pivat koko perheelle. Laskettelurinteitä Pyhätunturilla on 14, hissejä 9 ja pisin 

rinne on 1800 metriä. Pyhätunturilla järjestetään tapahtumia pitkin talvea. 

Rovaniemeltä ajomatka Pyhä-Luostolle on noin 90 minuuttia ja SkiBussit kul-

kevat päivittäin junien sekä lentokoneiden jatkoyhteyksinä kohteeseen. (Py-

hätunturi 2015a; Pyhätunturi 2015b; Pyhätunturi 2015c.)  

Lapin-matkan matkakohteen kriteereinä oli, että sen kuului olla Lapissa ja 

siellä tuli olla laskettelumahdollisuus. Matkakohteeksi valikoitui Pyhätunturi, 

joka on sopivan matkan päässä Rovaniemeltä, joka toimi vaihto-oppilaiden 

saapumis- ja lähtemispaikkakuntana. Matka on aiempinakin vuosina järjestet-

ty Pyhätunturilla, joten oli tiedossa, että siellä olisi sopiva majoitusliike suurel-

le ryhmälle. Lisäksi valintaan vaikutti se, että Pyhätunturi on koettu hyväksi 

kohteeksi ja, että siellä on laskettelumahdollisuus. 

5.4 Majoitus 

Lapin-matkan majoitusta mietittiin aluksi Rovaniemelle ja tarjouspyyntöjä lä-

hetettiin majoitusliikkeisiin. Rovaniemeltä oli vaikea löytää tarpeeksi suurta ja 

edullista majoitusliikettä näin isolle ryhmälle valitulle ajankohdalle, sillä tal-

visesonki on tammikuussa vielä vilkkaana käynnissä. Toimeksiantajan edus-

tajan kanssa käytiin keskustelua, ja hän näki, että matka olisi parempi järjes-

tää muulla paikkakunnalla, koska osa etenkin isäntäperheistä ei välttämättä 

koe Rovaniemeä Lappina, sillä perheistä kolme asuu itse Rovaniemellä. 

Keskustelun seurauksena matka siirrettiin Pyhälle, jossa oli jo luotettava ma-

joitusliike.  

Majoitusliikkeeseen otettiin yhteyttä puhelimitse ja heille kerrottiin ajankohdan 

aikaistamisesta ja matkan lyhentymisestä. Alussa tuli tieto, että paikka olisi 

suljettu kyseisenä ajankohtana, mutta neuvottelujen tuloksena matka 20.1.–

24.1.2015 onnistuisi. Alkuperäinen matkan ajankohta oli päivän lyhyempi, 
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21.1.–24.1.2015, mutta majoitusliikkeen toiveesta matkaan lisättiin yksi päi-

vä. Majoitusliike ei ole yleensä auki kyseisenä ajankohtana, joten heidän me-

nonsa olisivat olleet liian suuret tuloihin nähden. Tarkkaa hintaa ei osattu 

aluksi sanoa, mutta se sisälsi ruuat (myös eväslounaat), saunat ja avannon.  

Yrityksellä on käytäntönä nostaa hintoja vuosittain, joten hinta nousisi edeltä-

vään vuoteen verrattuna yleisten kustannusten noustessa. Neuvottelujen 

lopputuloksena hinnaksi muodostui 160 euroa per henkilö. Osallistujamääri-

en mukaan määräytyi myös ilmaisten paikkojen määrä seitsemälle vapaaeh-

toiselle valvojalle. Jokaista 10 maksavaa asiakasta eli vaihto-oppilasta koh-

den on yksi ilmainen paikka. 

5.5 Kuljetukset 

Majoitusliikkeen selvittyä otettiin yhteyttä puhelimitse toimeksiantajan ehdot-

tamaan kuljetusyritykseen, eli Tilausmatkat Oy/Matka Moilaseen. Heille ajan-

kohta sopi hyvin ja hinnaksi he arvioivat noin 2 500 euroa. Kuljetus on mak-

sanut aiemmin huomattavasti enemmän johtuen matkan pituudesta. Matkan 

lyhennyttyä kuljetusten kustannukset pienenivät, jolloin myös kulut pieneni-

vät. Kuljetusyritys on todettu hyväksi ja luotettavaksi aiempien vuosien perus-

teella, joten tälläkin kertaa päätettiin käyttää heidän palvelujaan. Ajankoh-

daksi varattiin kaksi linja-autoa, jotka olivat meno- ja paluumatkoille. Niistä 

toinen oli käytössä koko reissun ajan. Kuljetusyrityksen yhteyshenkilöllä on 

monen vuoden kokemus matkasta, joten hän tunsi aiemmin käytössä olleet 

aktiviteetit ja hänkin mainitsi uudistamistarpeesta. Lisäksi hän totesi ajankoh-

dan olevan hyvä, sillä tuolloin paikkakunnalla ei ole paljon muita turisteja, 

joten aktiviteetit olisivat luultavasti melko vapaasti käytettävissä. 

Tapahtuman suunnittelun edetessä kävi ilmi, että matkaa joudutaan piden-

tämään päivällä. Ohjelmaan tuli toinenkin muutos, sillä Pyhätunturilta palat-

taisiin Ranuan kautta Rovaniemelle. Nämä kaksi asiaa johtivat siihen, että 

samalle yritykselle tehtiin uusi tarjouspyyntö. Hinta nousi, ja lopullinen tarjous 

oli 3 200 euroa, joka hyväksyttiin. Hinta oli kohtuullinen, sillä kuljetuksista 

tuleva meno ei ollut liian suuri kokonaiskuluihin nähden. 
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5.6 Aktiviteetit 

Aktiviteettien valitsemiseen vaikutti paljon se, että niiden haluttiin sopivan 

yhteen ja muodostavan yhtenäisen tapahtumaketjun. Kun sopivat aktiviteetit 

löydettiin, ne ketjutettiin. Esimerkiksi laskettelu laitettiin viimeiselle kokonai-

selle Pyhätunturilla vietetylle päivälle, koska laskettelussa on aikaisemmin 

sattunut tapaturmia, jotka tapahtuessaan estäisivät muihin aktiviteetteihin 

osallistumisen. Jos kuitenkin tapahtuisi onnettomuus, jossa loukkaantunut 

vaatisi sairaalahoitoa, korvaisi AFS:n vakuutus tämän. 

Tapahtuman resursseihin kuuluivat käytettävissä olevat varat sekä vapaaeh-

toiset valvojat. Käytettävissä olevat varat eli raha, jonka vaihto-oppilaat mak-

saisivat matkasta, tuli olla alle 400 euroa per vaihto-oppilas. Isoin kuluerä oli 

majoitus ja kuljetus, jotka neuvoteltiin ensimmäisinä. Tämän jälkeen tiedettiin, 

paljonko varoja oli vielä käytettävissä aktiviteetteihin. Tässä kohtaa tuli huo-

mioida, että hiihtokoulu oli pakollinen kulu, sillä laskettelu haluttiin ohjelmaan, 

mutta kaikki eivät osaa lasketella. Lisäksi, jos hiihtokoulu jätettäisiin pois, li-

sääntyisivät onnettomuudet huomattavasti. Vapaaehtoiset valvojat olivat re-

surssi, jota käytettiin ohjelman toteuttamiseen, esimerkiksi iltaohjelmien oh-

jaamisessa. Osapuolia eli eri yhteistyötahoja motivoi se, että he saivat mak-

savia asiakkaita. Lisäksi tämän kautta he mahdollisesti saisivat lisää mainos-

ta ja sitä kautta muita asiakkaita. Yksi motivaatiotekijä oli se, että kyseessä 

oli suuri ryhmä, joka tulisi varmasti. Luottamus siihen, että ryhmä saapuu 

paikalle, tuli tiiviin yhteydenpidon myötä. 

Joulupukin Kammarilla vierailu on ollut aikaisemminkin osa Lapin-matkaa ja 

se haluttiin säilyttää. Rovaniemi on Joulupukin virallinen kotikaupunki (Visit-

Rovaniemi 2013) ja moni odottaa Joulupukin luona vierailua. Kammarilla 

käynti siirrettiin ensimmäiselle päivälle viimeisen päivän sijaan, sillä tällöin oli 

pienempi vaara, että aktiviteetti jäisi välistä. Jos aikatauluongelmia ilmenisi, 

ne vaikuttaisivat aktiviteettiin vähemmän sen ollessa matkan alussa kuin sen 

ollessa viimeisenä päivänä. Viimeisenä päivänä on kotimatkalle lähtö ja mat-

kat taitetaan julkisilla kulkuneuvoilla, joilla on omat aikataulunsa, jotka eivät 

jousta. Siirtämällä Joulupukin kammarilla vierailu alkuun varmistettiin, ettei se 

jää keneltäkään välistä kotimatkan takia. 
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Matkan info haluttiin pitää heti alussa, joten alettiin etsiä vaihtoehtoja, missä 

Rovaniemellä oli mahdollista kokoustaa ja lounastaa ison porukan kanssa. 

Vuoden 2014 matkan ensimmäiseen päivään kuului vierailu ja lounas Arkti-

kumissa, mutta uudistuksen myötä se karsiutui. Tulimme ajatelleeksi Santa-

sportia, jossa oli lounaan lisäksi mahdollisuus kokoontua auditoriossa. San-

tasportilta pyydettiin tarjous ja yritys tarjosi auditoriota, jonka vuokra oli 40 

euroa per tunti, ja lounasta, joka maksaa 10 euroa per henkilö. Tarjous oli 

sopiva kulujen kannalta ja se hyväksyttiin. 

Koska tarkoitus oli uudistaa ja monipuolistaa matkaohjelma, suunniteltiin oh-

jelmaan mukaan safari.  Safari toisi mukavaa vaihtelua aikaisempaan lasket-

telupainotteiseen ohjelmaan ja samalla monipuolistaisi sitä. Selasimme Py-

hätunturin internetsivuja, josta löytyi erilaisia safarivaihtoehtoja. Pitkän poh-

dinnan jälkeen päädyttiin husky-safariin poro-safarin sijaan, sillä vaihto-

oppilaat näkevät poroja Ranuan eläinpuistossa, jonne he menevät viimeisenä 

päivänä. Husky-safarin hintaa tiedusteltiin PyhäSafarikselta, josta sanottiin, 

että heillä olisi mahdollisuus tämän kokoiselle ryhmälle tehdä paketti, johon 

sisältyisi husky-safari, jääkarting sekä kuuma mehu ja makkara hintaan 70 

euroa per henkilö. AFS:n sääntöjen kieltäessä moottoriajoneuvolla ajon, tar-

jousta jouduttiin pyytämään pelkälle husky-safarille. Tämä vaihtoehto oli liian 

kallis, joten selvitimme, voisiko AFS joustaa moottoriajoneuvosäännössä, 

sillä karting kuulosti mielenkiintoiselta. Toimeksiantaja kertoi kartingin sopi-

van vaihto-oppilaille, sillä se tapahtuisi suljetulla alueella, eikä karting-autojen 

ajamiseen tarvita ajo-oikeutta, joten tiedustelimme vanhan tarjouksen voi-

massaoloa. Tarjous oli voimassa, ja aktiviteetin päätettiin ottaa mukaan oh-

jelmaan. 

Majoitusliike tarjosi majoituspakettiin sisältyvää pilkkiohjelmaa sekä hiihdon- 

ja lumikenkäilyn opetusta. Pilkkiminen otettiin osaksi ohjelmaa sen eksootti-

suuden vuoksi. Pilkkiminen tapahtui parinkymmenen hengen ryhmissä, joten 

osalla ryhmästä oli sille ajalle muuta ohjelmaa. Pilkkiminen ja sen oheisoh-

jelma tapahtui yhtä aikaa husky-safarin ja jääkartingin kanssa. 

Lapin-matka on ennen ollut hyvin laskettelupainotteinen ja sitä lähdettiin uu-

distamaan niin, ettei laskettelu olisi pääosassa. Aiempien vuosien palauttees-

ta nähtiin, että laskettelu on kuitenkin hyvin suosittu aktiviteetti, joten yhdestä 
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päivästä tehtiin laskettelupäivä. Kaikki eivät olleet ennen lasketelleet, joten 

hiihtokoulu oli pakko sisällyttää Lapin-matkan hintaan. Hiihtokoulu oli Pyhä-

tunturin laskettelukeskuksen ja sieltä se otettiin tälläkin kertaa. Opetus lasket-

teluun ja lumilautailuun tuli Pyhätunturin hiihtokoululta. Hinta per henkilö oli 

26,30 euroa. Ne, jotka eivät halunneet lasketella, saivat valita hiihtämisen, 

lumikenkäilyn tai vapaan oleskelun. Majoitusliikkeessä järjestettiin opetus 

näihin ja heillä oli myös välineiden vuokrausmahdollisuus. Kaikki välinevuok-

rat olivat omakustanteisia.  

Viimeisenä iltana on ollut tapana järjestää iltajuhlat. Juhlat ovat muodostu-

neet niin perinteikkäiksi, että ne haluttiin pitää ohjelmassa. Aiempina vuosina 

juhlat on järjestetty Calle-Talolla ja sieltä tarjousta kysyttiin tälläkin kertaa. 

Tilavuokra yksityistilaisuuteen oli 380 euroa + alv, mikä ei vaikuttanut merkit-

tävästi kokonaiskuluihin. Juhlissa oli mahdollisuus ostaa alkoholittomia juo-

mia omakustanteisesti.  

Ranuan eläinpuiston ajateltiin olevan hyvä vaihtoehto porofarmin tilalle, jossa 

vaihto-oppilaat ovat ennen käyneet matkan viimeisenä päivänä. Ranualle 

pääsee Pyhältä suoraan, joten sinne ei tarvinnut kiertää Rovaniemen kautta. 

Ranualta puolestaan pääsee suoraan Rovaniemelle, joten paluumatkareitillä 

ei ollut suurta vaikutusta matkan kokonaispituuteen. Ranuan eläinpuistossa 

oli muitakin arktisen alueen eläimiä kuin ainoastaan poro, joten siksi se oli 

monipuolisempi vaihtoehto porofarmille. Eläinpuistolla oli ryhmähinnat, jonka 

johdosta yksilöhinnaksi muodostui 12,19 euroa. Ranualta eläinpuiston lähei-

syydestä löytyi myös lounaspaikaksi Hotelli Ilveslinna, jonne tehtiin tarjous-

pyyntö. Hinta, 10,50 euroa, oli sopiva, joten Hotelli Ilveslinna päätettiin ottaa 

lounaspaikaksi. 

Aktiviteettien tueksi ja iltaohjelmaa varten tehtiin leikkipaketti (Liite 2), jonka 

sisältöä vapaaehtoiset valvojat saivat halutessaan hyödyntää. Leikkipaketilla 

pyrittiin välttämään toimettomia tilanteita ja siitä vapaaehtoiset valvojat saivat 

vinkkejä omien ideoiden tueksi. Leikkipakettiin sisällytettyjä leikkejä on otettu 

muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta tutustumis- ja liikun-

taleikeistä. Leikkipaketin leikit ovat valikoitu esimerkiksi sen mukaan, sopi-

vatko ne suurelle ryhmälle ja, että ne edesauttaisivat vaihto-oppilaita tutus-



   31 

tumaan toisiinsa. Leikit ovat muotoiltu ryhmälle ja toimintaympäristöön sopi-

viksi. 

5.7 Päivittäinen ohjelma 

Päivittäistä ohjelmaa lähdettiin työstämään käyttämällä vanhaa pohjaa apu-

na. Päivittäisiä aktiviteetteja pyrittiin uudistamaan mahdollisimman paljon ja 

muutoksia tuli. Koska majoitusliike pysyi samana, vanhasta ohjelmasta saa-

tiin raamit ohjelman aikatauluttamiseen esimerkiksi ajat ruokailuille ja ajan-

kohdan, jolloin päätösjuhlat ovat aikaisemmin olleet. Lisäksi vanhasta pohjas-

ta saatiin tietää esimerkiksi, ettei Pyhätunturilla ole raha-automaattia, ja että 

joka päivä on ollut saunavuoro ja avantouintia.  

Ensimmäisenä päivänä olleen Santasportin tilat valittiin alun perin tutustumis-

ta varten, mutta vapaaehtoisten valvojien kanssa käydyn keskustelun jälkeen 

päädyttiin siihen, että info olisi hyvä pitää tässä vaiheessa. Info on aiemmin 

annettu vasta majoitusliikkeessä ja ajateltiin, että se olisi hyvä pitää jo heti 

ensimmäisenä, jotta säännöt tulisivat tutuiksi.  

Joulupukin kammarilla vierailu on aiemmin ollut viimeisenä päivänä, mutta se 

siirtyi alkuun. Tämä sen vuoksi, että Joulupukin luona vierailu on monille to-

della tärkeä osa matkaa, joten näin varmistettiin sen onnistuminen. Jos vie-

railu esimerkiksi venyisi, voitaisiin ohjelmassa hieman joustaa. Sen sijaan jos 

vierailu olisi viimeisenä päivänä, voisi se helpommin jäädä välistä mahdollis-

ten aikatauluongelmien vuoksi.  

Keskiviikon ohjelma oli aktiviteeteiltaan melko rauhallinen ja sisälsi paljon 

tutustumista, jotta vaihto-oppilaat ryhmäytyisivät. Ryhmäytymisen ansiosta 

olisi rennompaa olla tulevissa aktiviteeteissa, jotka tulisivat olemaan vauhdik-

kaampia. Luottamus on tärkeä osa ryhmän turvallisuutta ja ryhmäytymistä, ja 

se lisääntyy esimerkiksi kun ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja heidän 

reaktioitaan, uskaltavat hullutella keskenään joutuen esimerkiksi fyysisesti 

luottamaan toisiinsa ja kun he löytävät oman paikkansa ryhmässä (Aalto, 

2000, 73). 

Laskettelu oli jääkartingin ja husky-safarin jälkeisenä päivänä, sillä lasketel-

lessa tapahtuu helposti tapaturmia ja lihakset menevät jumiin. Safarille olisi 

epämiellyttävää osallistua puolikuntoisena ja loukkaantuneena jopa mahdo-
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tonta. Ranuan eläinpuistossa käynti valikoitui viimeiseksi päiväksi, koska se 

oli paluumatkan varrella ja sinne voi osallistua laskettelun aiheuttamista ki-

peistä lihaksista huolimatta. Seuraavaksi käydään läpi uusi matkaohjelma 

(Liite 3) päivä päivältä niin, kuin se oli suunniteltu. 

Tiistaina 20.1.2015 vaihto-oppilaat saapuvat Rovaniemelle junilla sekä lento-

koneella. Viemme vapaaehtoisille valvojille lappiaiheiset tietovisakyselyt, pal-

kinnot, asiakaspalautelomakkeet sekä vapaaehtoisten valvojien palautelo-

makkeet rautatieasemalle. Ensimmäinen yöjuna on perillä ennen 8 aamulla, 

joten heille on tarjolla aamiainen rautatieaseman Asemaravintolassa. Toisen 

yöjunan saapuessa hieman ennen 11 vaihto-oppilaat menevät tilausajolinja-

autoihin. Seuraava kohde heillä on Santasport, missä vapaaehtoiset valvojat 

järjestävät vaihto-oppilaille infon, jonka jälkeen he menevät syömään ravinto-

la Puhtiin. Lounaan jälkeen vaihto-oppilailla on mahdollisuus käydä kaupassa 

sekä raha-automaatilla. Viimeinen kohde Rovaniemellä on Joulupukin kam-

mari, jossa vaihto-oppilaat käyvät vierailemassa Joulupukin luona ja heillä on 

mahdollisuus ottaa kuva hänen kanssaan omakustanteisesti. Noin 16 aikaan 

on lähtö Pyhätunturille ja matkalla pidetään leikkimielinen lappiaiheinen tieto-

visa (Liite 4). Tietovisan tarkoitus on toimia viihdykkeenä linja-automatkalla. 

Pyhätunturilla osa menee ensimmäisenä majoittumaan ja osa illalliselle. Ma-

joitusliikkeen tilat ovat rajalliset, joten ryhmän pitää toimia kahdessa aallossa. 

Majoittumisen jälkeen heillä on iltaohjelmaa ja iltapala. 

Keskiviikkona 21.1.2015 aamupala alkaa 7.45, jonka jälkeen vaihto-oppilailla 

alkaa talviolympialaiset. Vapaaehtoiset valvojat ovat suunnitelleet heille eri-

laisia lajeja, joita he suorittavat ryhmissä. Lounas on 11.30–12.30. Lounaaksi 

heille on tehty majoitusliikkeen puolesta eväät. Lounaan jälkeen alkaa hiihto- 

tai lumikenkäilyretki sekä tikkupullan paisto. Vaihto-oppilaat jaetaan kahteen 

ryhmään sen mukaan, haluavatko he hiihtää vai lumikenkäillä. Kun ryhmä on 

ensin jaettu kahtia, jaetaan se vielä osiin ja puolet molemmista ryhmistä jää 

ensin paistamaan tikkupullaa ja puolet lähtee lyhyille retkille. Puolessa välis-

sä tapahtuu vaihto. Aktiviteettien jälkeen kello 15–17.30 vaihto-oppilailla on 

mahdollisuus saunaan ja avannossa uimiseen. 17–18.30 heille on tarjolla 

illallista. 19.30 alkaa iltaohjelma ja iltapala. Iltaohjelmat ovat vapaaehtoisten 

valvojien suunnittelemia, mutta olemme tehneet heille leikkipaketin suunnitte-

lun avuksi.  
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Torstaina 22.1.2015 päivä alkaa aamupalalla, jonka jälkeen kello 9 alkaa ak-

tiviteetit. Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Toinen puoli lähtee PyhäSafariksen 

jääkarting- ja husky-safarille ja toinen jää majoitusliikkeeseen. Safari kestää 

noin kolme tuntia sisältäen kuuman mehun ja makkaran. Tämän jälkeen 

ryhmät vaihtavat paikkaa ja syövät eväslounaansa. Majoitusliikkeessä ohjel-

massa on pilkkimistä sekä leikkejä sisällä ja ulkona. Kello 15 eteenpäin ilta 

koostuu samoista osista kuin keskiviikkona. Lisäksi illalla oli myös aiempina 

vuosina suosittu Miss Lapin Taika-kilpailu. Kilpailun idea on, että pojat pukeu-

tuvat tytöiksi ja paras voittaa. 

Perjantaina 23.1.2014 aamupala loppuu kello 9, jonka jälkeen lähdetään 

kahdessa osassa kohti Pyhätunturin laskettelu- ja hiihtokeskusta. Vaihto-

oppilaat ovat etukäteen päättäneet haluavatko lasketella vai lumilautailla vai 

haluavatko jäädä majoitusliikkeeseen esimerkiksi hiihtämään. Vaihto-oppilaat 

ovat eritasoisia laskettelijoita, joten matkan hintaan on sisällytetty laskettelu- 

tai lumilautailukoulua. Opetusta järjestetään kahdessa osassa ja osien välis-

sä on lounastauko, jonka aikana he syövät eväslounaansa linja-autossa. Ma-

joitusliikkeeseen palataan 15.30 aikaan, jolloin heillä alkaa saunominen, 

avantouinti sekä illallinen. Kello 19 alkaa päätösjuhlat Calle-Talossa, jonne 

kuljetaan linja-autolla. Juhlissa on mahdollisuus ostaa alkoholittomia juomia 

omakustanteisesti. Juhlat päättyvät illalla kello 22, jonka jälkeen palataan 

majoitusliikkeeseen. 

Lauantaina 24.1.2015 aamiainen on poikkeuksellisesti 7.30–8.30, sillä yh-

deksältä lähdetään jo paluumatkalle. Paluu Rovaniemelle tapahtuu Ranuan 

kautta, jossa syödään lounas Hotelli Ilveslinnassa ja käydään Ranuan eläin-

puistossa. Eläinpuistossa vaihto-oppilailla on aikaa olla kaksi tuntia, jonka 

aikana he voivat kiertää puiston sekä tehdä mahdollisia ostoksia. Rovanie-

melle lähdetään 15.30 ja matkalla vaihto-oppilaat täyttävät asiakaspalaute-

lomakkeen. Perillä vapaaehtoiset valvojat jakavat mahdollisia palkintoja esi-

merkiksi talviolympialaisista. Vaihto-oppilaat lähtevät eri aikoihin kotimatkalle.  

5.8 Matkan kokonaiskustannukset 

Yksi opinnäytetyön päätavoitteista oli tapahtuman kokonaiskulujen pienen-

täminen. Vaihto-oppilaiden mielestä matka on ollut hieman kallis, joten hintaa 
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pyrittiin alentamaan. Vuonna 2014 matkalle tuli hintaa 390 euroa per vaihto-

oppilas.  

Myytävälle palvelulle tai tuotteelle määritettyä myyntihintaa kutsutaan hinnoit-

teluksi. Perinteisessä hinnoittelussa palvelun myyntihinnan täytyy kattaa 

kaikki valmistuskustannukset. Tuotehinnoittelussa lähtökohtana on aina kus-

tannusten huomioiminen, jotka ovat muuttuvia kuluja, koska ne ovat riippu-

vaisia myytävästä määrästä. (Selander & Valli 2007, 68, 78.) 

Lopullisen hinnoittelun matkalle teki AFS, joka otti huomioon myös muuttuvat 

kulut, joita oli mahdoton ennustaa etukäteen. Eri osa-alueita valittaessa otet-

tiin huomioon se, että kokonaiskustannukset tulevat olemaan riippuvaisia 

osallistujamäärästä. Kustannuksia laskiessa pyrittiin miettimään sitä, paljonko 

kustannukset tulevat olemaan per henkilö. Koska henkilömäärä ei ollut heti 

selvillä, kulut laskettiin jonkin verran yläkanttiin. Tällä pyrittiin välttämään ti-

lanne, ettei matkasta perittäisi väärää hintaa ja jäätäisi tappiolle. 

Yhden vaihto-oppilaan maksettavaksi tuli tänä vuonna 390 euroa, vaikka alla 

olevassa taulukossa summa on pienempi. Tämä johtui siitä, että tuli huomioi-

da muuttuvat kulut. Tarjouspyyntöihin saaduista tarjouksista hyväksyttiin sel-

laisenaan, mutta osasta tarjouksia kävimme neuvotteluja. Neuvotteluja käy-

tiin majoitusliikkeen kanssa sekä Santasportin kanssa lounasta koskien. 

Vapaaehtoisille valvojille ei maksettu palkkaa, mutta heillä oli muita etuuksia. 

Vapaaehtoisten valvojien osuuteen taulukossa kuuluu matkakustannukset, 

ruuat ja aktiviteetit, jotka sisällytettiin vaihto-oppilaiden matkan hintaan. Ma-

joitukseen kuului ilmaisia paikkoja ja ne kuuluivat vapaaehtoisille valvojille, 

joten tästä ei koitunut kustannuksia. 
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Taulukko 1. Matkan kustannukset 

Majoitusliike (sis. majoitus, ruoat, välineet) 13 645 €  13 645 € 

Tilausmatkat Oy/Matka Moilanen 3 200 € 3 200 € 

Santasport Finland Oy: kokoustila 50 € 50 €  

Santasport Finland Oy: lounas 90*10 € 900 € 

Pyhätunturin hiihtokoulu 55*26,30 € 1 446,50 € 

PyhäSafaris 88*70 € 6 160 € 

Ranuan eläinpuiston liput 90*12,19 € 1 084,85 € 

Hotelli Ilveslinna: lounas 90*10,50 € 945 € 

Calle-Talo: tilavuokra 556 € 556 € 

Ruoat rautatieasemalla 365,90 € 365,90 € 

Lentokenttäkuljetukset 60 € 60€ 

Vapaaehtoisten valvojien matkat 1 172,65 € 1 172,65 € 

Vapaaehtoisten valvojien muut kulut 
2*17,70 € + 
8,80 € + 13 € 57,20€ 

Yhteensä:  29 643,10€ 

Osuus kokonaissummasta/hlö:  365,96 € 

 

Vaikka matka oli hinnaltaan sama kuin vuonna 2014, voidaan sen sanoa tul-

leen halvemmaksi, sillä vuonna 2015 samalla rahalla sai enemmän, sillä oh-

jelma oli monipuolisempi. Lisäksi laskettelijoille matka tuli vuotta 2014 hal-

vemmaksi, koska lasketteluvälineet ja hissiliput olivat omakustanteisia ja 

vuonna 2015 ne täytyi maksaa vain yhtenä päivänä. Vuonna 2014 laskette-

lupäiviä saattoi olla jopa kolme, joten välineet ja liput tulivat maksamaan 

enemmän. 
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6 TULOKSET JA TUOTOKSET 

6.1 Lapin-matkan toteutus 

Matkan toteutuksen aikana poikettiin jonkin verran suunnitellusta ohjelmasta 

johtuen olosuhteiden muutoksista. Tiistain ohjelmaan tehtiin muutamia muu-

toksia päivän aikana. Ensin Santasportissa käyntiä jouduttiin siirtämään, kos-

ka toinen juna oli korvattu linja-autolla ja se oli tämän vuoksi myöhässä. San-

tasportin tilat oli varattu kello 11–12, ja toteutunut aika oli kello 11.15–12.15. 

Pankkiautomaatilla käynti siirrettiin takaisin Citymarketille, sillä linja-auton 

kuljettaja koki, että se on parempi paikka. 

Keskiviikon ohjelma koettiin tarpeelliseksi uudistaa paikanpäällä majoitusliik-

keen ja vapaaehtoisten valvojien toimesta. Ohjelma toteutettiin niin, että kes-

kiviikkona 23 vaihto-oppilasta sai mahdollisuuden lumikenkäilyyn ja lopuille 

tarjottiin mahdollisuus lähteä lumikenkäilemään torstaina. Loput valitsivat 

hiihtolenkin, joka toteutettiin suunnitellusti lyhyempänä retkenä. Tikkupullien 

paisto tapahtui joko ennen retkiä tai niiden jälkeen. Tikkupullan lisäksi tarjolla 

oli myös makkaraa. 

Torstaina vaihto-oppilaat oli tarkoitus jakaa kahteen ryhmään, mutta vaihto-

oppilaiden myöhästymisistä johtuen kahdeksan ihmistä siirtyi aamupäivän 

ryhmästä iltapäivän ryhmään. Tämä ei aiheuttanut muuten juurikaan hanka-

luuksia, mutta ihmismäärän ollessa suurempi toisessa ryhmässä, jonotusaika 

aktiviteetteihin kasvoi. Se ryhmä, joka ei ollut safarilla, oli majoitusliikkeellä 

joko pilkkimässä, lumikenkäretkellä tai muuten oleskelemassa. Tarkoitus kui-

tenkin oli, että kun toinen ryhmä on safarilla, jaetaan toinen ryhmä vielä pie-

nempiin ryhmiin, joista osa menee pilkkimään ja osalle vapaaehtoiset valvojat 

olisivat vetäneet leikkejä sisällä ja ulkona. 

Perjantai sujui muuten suunnitellusti, mutta päätösjuhlat Calle-Talossa kesti-

vät tunnin pidempään. Tästä ei kuitenkaan aiheutunut juurikaan ongelmia, 

mutta osa juhlissa olleista vaihto-oppilaista olisi halunnut lähteä takaisin ma-

joitusliikkeeseen jo aikaisemmin. 

Lauantaina Ranualle lähtö tapahtui ajallaan ja lounas sujui suunnitellusti. 

Eläinpuistoon jäi kuitenkin vain tunti aikaa, sillä aikataulutusta tehtäessä oli 

jätetty huomioimatta aikaisemmin lähtevät junat ja linja-autot. Tästä seurasi 
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se, että Ranualta jouduttiin lähtemään aikaisemmin ja Rovaniemellä oleske-

luun jäi noin tunti enemmän aikaa, kuin oli suunniteltu. 

6.2 Havainnointi 

Käytännön toimintaa Pyhätunturilla haluttiin havainnoida, sillä havainnoinnin 

koettiin auttavan tarkastelemaan matkaa syvemmin eri näkökulmista. Opin-

näytetyön tekijät eivät olleet matkan valvojina, joten havainnointi realisoi pa-

remmin matkaa ja siihen liittyviä osa-alueita. Kyselylomakkeet antoivat perus-

tiedon matkasta, esimerkiksi sen, mitä aktiviteeteista oli pidetty ja havainnoin-

ti oli tukemassa tätä tietoa. 

Aineiston keräämistä osallistumalla jollain tapaa tutkittavaan toimintaan kut-

sutaan osallistuvaksi havainnoinniksi. Tavallisesta arkielämän havainnoinnis-

ta se eroaa muutamin tavoin. Esimerkiksi havainnoija toimii oudossa ympä-

ristössä ilman asemaa.  Lisäksi toimijat eivät itse voi keskittyä tarkkailuun, 

koska heillä on kiire omissa tehtävissään, mutta tutkija kykenee havainnoi-

maan päätoimisesti. Tutkija kerää tietoa järjestelmällisesti ja hänellä yleensä 

on tietynlainen ammattitaito havainnointiin ja tiedon käsittelyyn. Suurin ero 

arkielämän tarkkailulla ja osallistuvalla havainnoinnilla on siinä, miten kerät-

tyä tietoa tarkastellaan ja käytetään. (Eskola & Suoranta 2005, 98–99.) Ha-

vainnoinnissa on usein myös etukäteen päätetty näkökulma, jonka mukaan 

se on suunniteltu. Osallistuvaa havainnointia kannattaa suunnitella etukä-

teen, koska sen suuntaamisella tiettyihin aiheisiin saadaan haluttuja tuloksia. 

(Vilkka 2007, 44–45.)  

Havainnoijan asema voi olla erilainen tilanteesta riippuen. Tutkija voi osallis-

tua havainnoitavassa ympäristössä tapahtuviin tilanteisiin tai tehdä havain-

nointia ulkopuolelta, mutta kuitenkin havainnointi on yleensä sekoitus näitä 

kahta. Tutkittaville voidaan kertoa, että heitä tullaan havainnoimaan, mutta 

sen voi myös jättää kertomatta. Näissä tilanteissa toimimiseen tulee ottaa 

huomioon havainnoinnin ja vakoilun ero. Osallistuvassa havainnoinnissa on 

eri osallistumisasteita, joita ovat havainnointi ilman varsinaista osallistumista, 

osallistuva havainnointi eli toimintatutkimus ja piilohavainnointi. Osallistu-

misasteeseen vaikuttaa myös se, että onnistutaanko pääsemään tutkittavan 

ryhmän jäseneksi eli päästäänkö osallistumaan ja havainnoimaan. (Eskola & 

Suoranta 2005, 99–100.) 
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Vuorovaikutus havainnoijan ja havainnoitavien välillä tapahtuu lähinnä tutkit-

tavien ehdoilla. Havainnoijan pitäisi vaikuttaa mahdollisimman vähän tapah-

tumien kulkuun ja tutkittavien elämään. Tavoiteltava tilanne on, että havain-

noija ei vaikuttaisi tilanteeseen millään tavoin, mutta se on mahdotonta. Ha-

vainnoijalle annetaan helposti jokin rooli, jonka myötä tutkittavat pyrkivät hyö-

tymään tilanteesta. Tavoitelluin tilanne on, kun havainnoija saavuttaa ase-

man, jolloin tutkittavat henkilöt hyväksyvät ja luottavat havainnoijaan. Ha-

vainnoija voi käyttää ennalta laadittua havainnointisuunnitelmaa ja seurata 

sitä havainnoinnin ajan. Havainnoinnit voivat erota toisistaan, koska ihmiset 

kiinnittävät huomiota eri asioihin, mutta ne voivat olla yhtä mielenkiintoisia. 

Osallistuvassa havainnoinnissa odotukset saattavat suunnata huomion tiet-

tyihin asioihin muiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Havainnoitsija saat-

taa toimia valikoivasti ja häneltä saattaa jäädä huomaamatta tärkeitä asioita. 

Tietenkin myös havainnointiin vaikuttaa esimerkiksi havainnoijan mieliala. 

Havainnointi voi kestää vuosia tai se voi olla vierailu kentällä eli havainnoin-

tiin käytetään aikaa vaihtelevasti. (Eskola & Suoranta 2005,100–102.) 

Havainnointisuunnitelmassa (Liite 5) keskityttiin tiettyihin teemoihin, jotka va-

littiin niin, että ne tukisivat kyselylomakkeiden tietoja. Teemojen avulla pystyt-

tiin muodostamaan oma näkökulma matkasta yleisesti. Havainnointi suoritet-

tiin paikan päällä torstaina 22.1.2015, jolloin matkasta oli kulunut puolet. Ha-

vainnointi oli hyvä toteuttaa tuona ajankohtana, koska ilmapiiri olisi luultavasti 

vähemmän jännittynyt kuin ensimmäisinä päivinä ja vaihto-oppilaat olisivat jo 

tutustuneet toisiinsa. Havainnointipäivänä ohjelmassa oli jääkarting ja husky-

safari sekä pilkkiminen. 

Havainnointi tehtiin niin, että saapumisesta ei etukäteen ilmoitettu havainnoi-

taville, jotta saataisiin mahdollisimman aito kuva tapahtumien kulusta ja ym-

päristöstä. Vaihto-oppilaille ei myöskään ilmoitettu läsnäolostamme, jotta se 

ei vaikuttaisi heidän toimintaansa. Koska vapaaehtoiset valvojat osallistuvat 

itse matkalle, heillä ei ole aikaa havainnoida matkan kulkua ulkopuolisin sil-

min, joten ulkopuolisen täytyi toteuttaa havainnointi. Tämän vuoksi havain-

nointi suoritettiin opinnäytetyön tekijöiden toimesta.  

Havainnointisuunnitelmat tulostettiin kolmena kappaleena ja jokainen opin-

näytetyön tekijöistä teki omat havainnointinsa. Vierailun aikana havainnoijat 
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eivät keskustelleet havainnointiin liittyvistä asioista, etteivät havainnot vaikut-

taisi toisiinsa. Myöhemmin havainnot koottiin yhteen ja niistä tehtiin johtopää-

töksiä asiakaspalautekyselyistä saatavan tiedon tueksi. 

Tunnelma paikan päällä oli havaintojen mukaan innostunut, rento ja välitön, 

kokonaisuudessaan leirimäinen. Vaihto-oppilaat olivat ryhmäytyneet hyvin 

eikä huomattu, että kukaan olisi jäänyt yksin. Toisinaan tuntui, että samasta 

maasta lähtöisin olevat henkilöt olivat omissa ryhmissään, mutta esimerkiksi 

jääkartingissa ja husky-safarilla oleskeltiin isommissa ryhmissä. Eleet ja toi-

minta olivat tunnelman mukaisia eli vaihto-oppilaat olivat iloisia ja uteliaita 

toimintaympäristöään kohtaan. Saunominen ja avantouinti olivat kuulohavain-

tojen mukaan pidettyjä ja tilat ja ympäristö tälle aktiviteetille vaikuttivat ha-

vaintojen mukaan turvallisilta ja hyviltä. Ryhmän kokoon nähden majoitusliik-

keen yleiset tilat olisivat voineet olla hieman suuremmat, mutta vaihto-

oppilaat eivät tuntuneet häiriintyvän tästä. Leirikäyttöön paikka kuitenkin näyt-

ti soveltuvan hyvin, sillä siellä oli useita hyviä toimintoja, esimerkiksi selkeät 

opasteet. Vapaaehtoiset valvojat vaikuttivat päteviltä tehtäviinsä, mutta pien-

tä stressiä oli havaittavissa. Vaihto-oppilaat olivat energisiä ja heitä ei näyttä-

nyt kylmä haittaavan.  

6.3 Asiakaspalautekysely 

Opinnäytetyöhön tehtiin kyselylomaketutkimus, jonka tarkoituksena oli selvit-

tää asiakastyytyväisyys sekä mahdolliset kehitysideat. Kyselylomake (Liite 6) 

tehtiin Webropol-ohjelmalla, minkä jälkeen se tulostettiin paperille. Lomak-

keet annettiin vapaaehtoisille valvojille, jotka toteuttivat kyselyn matkan lo-

pussa. Täytetyt asiakaspalautteet kirjattiin Webropol-ohjelmaan, jolla tulokset 

analysoitiin. Otantana kyselyssä oli koko vaihto-oppilasryhmä, joka oli osallis-

tunut matkalle. Otannan ollessa koko ryhmä yleistysten tekeminen on help-

poa ja vastausten tulkitseminen on luotettavaa (Aaltola & Valli 2007, 112).  

Webropol valikoitui ohjelmaksi, koska se oli ennestään tuttu ja hyväksi ha-

vaittu. Toteutustavaksi valikoitui kysely, koska vastausprosentista haluttiin 

mahdollisimman suuri ilman että opinnäytetyön tekijät olivat paikalla. Kysely 

toteutettiin matkan lopussa, jolloin tapahtumat olivat vielä tuoreessa muistis-

sa. Vuonna 2014 kysely oli internetissä ja siihen vastasi yhteensä 28 henki-

löä. Kaikkien haluttiin vastaavan kyselyyn, joten se tehtiin vuonna 2015 mat-
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kan aikana ja se oli paperisena versiona. Vaihto-oppilaiden lisäksi vapaaeh-

toisten valvojien mielipidettä matkasta kysyttiin omalla palautelomakkeella 

(Liite 7). 

Lomaketutkimuksessa viitataan aina muuhun tutkimukseen ja niiden yhteyk-

siä voidaan suoraan tutkia. Lomaketutkimuksessa havaintojen määrä on ra-

jattu hyvin tarkasti jo suunnitteluvaiheessa. Lomakkeessa kysytään ainoas-

taan asioita, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kannalta ja vasta-

usvaihtoehdot ovat tarkkaan määritelty selkeän ja rajatun tuloksen saavutta-

miseksi. Lomakkeen avoimiin kysymyksiin tulee suhtautua varauksella. Vas-

taukset voidaan luokitella lähdekritiikin mukaisesti luotettavaksi etenkin, jos 

samankaltaisia vastauksia on paljon. (Alasuutari 2007, 50–51, 111.) 

Kyselyä tehdessä kohderyhmä tiedettiin, joten kysymysten rajaus oli selkeää. 

Kyselyn idea oli selvittää koko vaihto-oppilasjoukon mielipide matkan onnis-

tumisesta eikä esimerkiksi iällä tai sukupuolella ollut tuloksen kannalta merki-

tystä tulevien vuosien matkaohjelman sisältöä ajatellen. Ohjelman suunnittelu 

aloitetaan joka vuosi ennen kuin tiedetään, mitä sukupuolta olevia tai ikäisiä 

matkalle lähtee ja nämä myös vaihtelevat vuosittain. Lisäksi ohjelman tulee 

olla sukupuolineutraali. Kysymykset edellä mainituista aiheista sisällytettiin 

asiakaspalautekyselyyn, jotta niistä kuitenkin voitaisiin tehdä johtopäätöksiä. 

Pääasia on, että matkalla viihtyy nuori vaihto-oppilas. Osa kysymyksistä ei 

varsinaisesti liittynyt opinnäytetyöhön, vaan ne oli suunnattu AFS:n omaan 

käyttöön. Tällainen oli esimerkiksi kysymys, jossa kysyttiin mielipidettä va-

paaehtoisista valvojista, sillä heidän valintansa kuuluu kokonaan AFS:lle ja 

heillä on tarve tälle tiedolle. 

Lomakkeita tehtäessä apuna oli edellisvuoden asiakaspalautekyselylomake. 

Lomaketta arvioitiin ja pohdittiin sitä, mitkä jo olemassa olleet kysymykset 

olivat oleellisia uuden kyselyn kannalta. Uuteen asiakaspalautekyselyyn lisät-

tiin kysymyksiä vanhasta asiakaspalautekyselystä ja vanhan lomakkeen ky-

symysmuotoja muotoiltiin uudelleen. Aluksi uusia kysymyksiä koottiin idearii-

hen avulla, jonka jälkeen olennaisimmat kysymykset valittiin asiakaspalaute-

kyselyyn. 

Kysely muotoillaan kohderyhmittäin. Kysymysten täytyy olla yksinkertaisia ja 

helposti ymmärrettäviä. Mikäli vastaaja ymmärtää kysymyksen eritavalla kuin 
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tutkija on sen tarkoittanut, aiheuttaa tämä virheitä tuloksia analysoitaessa. 

Kysymyksiä suunniteltaessa tulee selvittää, mitä tietoja ja asioita tarvitaan, 

jotta ei muodostu turhia kysymyksiä.  Lomake ei saa olla liian pitkä, jottei vas-

taajan mielenkiinto lopahda ja vastaamisesta tule hätiköityä. Kyselyssä käy-

tetyn kielen tulee olla helposti ymmärrettävää ja henkilökohtaista, jotta vas-

taaminen on mieluisaa. (Aaltola & Valli 2007, 102–105.)  

Kyselylomakkeessa kysymykset olivat sekä suomeksi että englanniksi, sillä 

kaikki vaihto-oppilaat eivät ymmärrä suomea täysin. Koska kysymykset teh-

tiin kahdella kielellä, täytyi erityishuomiota kiinnittää siihen, ettei kysymyksen 

merkitys muutu käännettäessä. Piti myös huomioida, että useimmat vaihto-

oppilaat eivät puhu englantia äidinkielenään, joten kysymyksissä vältettiin 

vaikeita sanoja ja sanamuotoja. 

Jokaisen kysymyksen kysymys- ja vastausmuoto mietittiin tarkkaan, jotta tu-

loksena olisi mahdollisimman selkeä ja luotettava vastaus. Avointen kysy-

mysten kohdalla oltiin erityisen varovaisia, sillä niiden vastauksia voi olla vai-

kea tulkita. Avoimista kysymyksistä ei myöskään saa eksaktia vastausta, jol-

loin vastausten analysointi vaikeutuu. Avoimia kysymyksiä käytettiin lähinnä 

tukemaan monivalintakysymyksiä. Esimerkiksi kyselyssä oli kysymys, jossa 

vastausvaihtoehtoja oli kaksi ja tämän jälkeen avoin kohta, jossa oli mahdol-

lista tarkentaa vastaustaan. 

Verrattaessa uutta kyselylomaketta vuoden 2014 lomakkeeseen ja tultiin joh-

topäätökseen, että se oli esimerkiksi pituudeltaan sopiva ja kyselylomakkeen 

pituus pyrittiin pitämään samana. Näin vastausinto saataisiin pysymään yllä 

koko kyselyn ajan. Pituuden lisäksi osa kysymyksistä oli sopivia lähes sellai-

senaan, joten niitä päätettiin käyttää myös uudessa kyselyssä. Vanhojen ky-

symysten vastauksia analysoitiin ja lopputuloksena päätettiin säilyttää ne ky-

symysmuodot, joilla on saatu halutuntyyppiset vastaukset. 

Jokaisen kysymyksen kohdalla pohdittiin, mitä tietoa tavoitteissa onnistumi-

sen arviointiin tarvittaisiin. Päätavoitteena oli matkaohjelman uudistaminen ja 

tämän takia kysymys aktiviteettien mielekkyydestä oli oleellinen nimenomaan 

tämän opinnäytetyön kannalta. Ohjelmaan oli lisätty esimerkiksi jääkarting-

aktiviteetti ja kysymyksen asettelulla saatiin selville se, oliko itse aktiviteetista 

pidetty vai ei. Varsinaisen kysymyksen jälkeen lomakkeessa oli kohta, jossa 
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sai vapaasti kommentoida ohjelmaa. Tämä mahdollisti muun muassa aktivi-

teettien asiakaspalvelun kommentoinnin, jos se oli koettu huonoksi tai erityi-

sen hyväksi. 

6.4 Tulosten analysointi 

Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi tapahtuu tietyn rungon mukaan. 

Ensin tulee tehdä päätös siitä, mikä analysoitavassa aineistossa on kiinnos-

tavaa. Tämän jälkeen aineisto tulee käydä läpi niin, että erotellaan ja poimi-

taan kiinnostavat asiat niistä, jotka eivät ole niin tärkeitä. Tämän jälkeen ai-

neisto luokitellaan tai kootaan teemoittain ja kirjoitetaan yhteenveto havaituis-

ta asioista. Vaikka aineistosta löytyisi paljon kiinnostavia osa-alueita, on valit-

tava tietty alue, johon keskitytään. Jos aletaan käydä läpi kaikkia kiinnostavia 

yksityiskohtia, eivät alkuperäisen tutkimuksen tärkeimmät tavoitteet nouse 

esille. Analysoinnissa on tärkeää päättää se, etsitäänkö aineistosta poik-

keamia vai halutaanko sen avulla muodostaa yleinen mielipide. Aineiston 

kuvauksessa voidaan esittää aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta olen-

nainen tieto. Tässä kuvaustavassa pyritään muodostamaan kokonaisuuksia, 

jotka selviävät samanlaisuuden perusteella. Samankaltaisuudet ovat oma 

kokonaisuutensa, josta erottuvat laitetaan omiin kokonaisuuksiinsa teemoit-

tain. Tämän kaltaisessa analyysissa pyritään siis yleistyksiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91–93, 101–102.) 

Asiakaspalautekyselyn vastaukset syötettiin Webropoliin, minkä jälkeen tu-

loksista tehtiin yhteenveto vastausvaihtoehtokysymyksistä (Liite 8) sekä 

avoimista kysymyksistä (Liite 9). Vastausvaihtoehtokysymysten yhteenve-

dosta näki, kuinka monta prosenttia vastaajista oli vastannut kysymykseen, ja 

kuinka monta prosenttia mikäkin vastaus oli saanut. Tästä tehtiin yleistyksiä. 

Niistä kysymyksistä, joissa arvioitiin onnistumista, katsottiin se, olivatko vas-

taukset enemmän positiivisia vai negatiivisia. Jos kysymys koski jotakin muu-

ta asiaa, esimerkiksi matkan pituutta, katsottiin, mikä vastausvaihtoehto oli 

suosituin. Myös se analysoitiin, onko vastaajan sukupuolella ollut merkitystä 

vastauksen tuloksen kannalta, eli ovatko esimerkiksi naispuoliset vastaajat 

pitäneet jostakin aktiviteetista enemmän kuin miespuoliset (Liite 10). 

Matkalle osallistui enemmän tyttöjä kuin poikia ja suurin osa vastaajista oli 

17–18-vuotiaita. Matkan kesto oli vastaajien mielestä liian lyhyt tai sopiva. 
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Matkakohteena toiminut Pyhätunturi sekä majoitusliike koettiin joko hyväksi 

tai erinomaiseksi. Päiväohjelmat oli arvioitu niin, että eniten erinomaisia vas-

tauksia sai laskettelu ja toiseksi eniten jääkarting. Iltaohjelmista eniten erin-

omaisia vastauksia sai saunominen ja avantouinti ja toiseksi eniten Miss La-

pin Taika-kilpailu. Vapaaehtoisia valvojia pidettiin joko erinomaisina tai hyvi-

nä. Vastauksista kävi ilmi, että matkasta oli saatu tarpeeksi infoa, mutta osa 

olisi halunnut sitä vielä vähän enemmän. Lähes kaikkien mielestä matka vas-

tasi odotuksia ja suurin osa vierailisi myös Lapissa uudelleen. Koska opin-

näytetyössä tehtävänä oli ohjelman monipuolistaminen ja asiakastyytyväi-

syyden saavuttaminen, tarkastellaan seuraavassa näitä asioita lähemmin. 

Tarkastelussa käytettiin vastausvaihtoehtokysymysten ohella palautteita, jot-

ka tulivat avoimissa kysymyksissä. 

Päiväohjelmassa olleita uusia aktiviteetteja olivat jääkarting, husky-safari ja 

Ranuan eläinpuistossa vierailu. Näistä uusista aktiviteeteista suosituin oli 

jääkarting. 84 % vaihto-oppilaista piti sitä erinomaisena tai hyvänä. Vaikka 

jääkartingia pidettiin hyvänä, tuli avoimissa kysymyksissä kuitenkin ilmi, että 

joidenkin mielestä aktiviteetissa oli liikaa odottelua. 55 % mielestä husky-

safari oli hyvä tai kohtalainen, mutta osan mielestä se olisi voinut kestää pi-

dempään. Tämänkin aktiviteetin kohdalla mainittiin se, että odottelua oli lii-

kaa. Ranuan eläinpuistossa vierailu koettiin kohtalaiseksi tai hyväksi aktivi-

teetiksi. Avoimista kommenteista kävi ilmi, että vierailuun oli varattu liian vä-

hän aikaa, mutta itse aktiviteetissa ei koettu olleen suurempia vikoja. Mikään 

uusista päiväohjelman aktiviteeteista ei ollut epäonnistunut, mutta jos ne pää-

tetään pitää tulevissa matkaohjelmissa, on niissä jonkin verran kehittämisen 

varaa. Iltaohjelmassa uusia aktiviteetteja oli vain yksi, tikkupullan paistami-

nen kodassa. Tämä oli arvioitu hyväksi tai erinomaiseksi 78 % tapauksista. 

Kun tarkasteltiin tyttöjen ja poikien suosikkeja päivä- ja iltaohjelmista, todet-

tiin, että ne olivat keskenään samoja. Päiväohjelmista suosituimmat olivat 

laskettelu ja jääkarting ja iltaohjelmista saunominen ja avantouinti sekä Miss 

Lapin Taika-kilpailu. Tuloksista huomattiin pientä eroavaisuutta tiettyjen akti-

viteettien kohdalla tyttöjen ja poikien välillä. Esimerkiksi tytöt kokivat husky-

safarin hieman positiivisemmaksi kuin pojat. Pääosin mielipiteet eivät juuri-

kaan eronneet tyttöjen ja poikien välillä, eli ohjelma on sisällöltään ollut suku-

puolineutraali tavoitteen mukaisesti. 
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Kyselylomakkeessa kysyttiin, täyttikö matka vaihto-oppilaiden odotukset. 95 

% vaihto-oppilaista sanoi matkan täyttäneen odotukset. Lopuissa 5 % oli 

myös sellaisia, jotka avoimissa kysymyksissä sanoivat matkan ylittäneen 

odotukset, joten niistä voitiin päätellä heidän olleen tyytyväisiä matkaan. 5 % 

joukossa oli niitäkin, joiden odotuksia matka ei ollut vastannut ja he olisivat 

esimerkiksi toivoneet lisää aktiviteetteja. 

Viimeisenä lomakkeessa oli mahdollisuus antaa muita kommentteja, kuten 

ajatuksia ja parannusehdotuksia. Tässä kohdassa kävi ilmi, että matkan toi-

vottiin olevan päivän tai kaksi pidempi, ja että organisoinnissa ja aikatauluis-

sa oli ollut ongelmia. Myös laskettelua toivottiin lisää. Tässä kohdassa tuli 

paljon positiivisiakin asioita, esimerkiksi matkaa ja Lappia kehuttiin yleisesti ja 

vapaaehtoiset valvojat saivat paljon kiitosta. 

6.5 Johtopäätökset 

Vaihto-oppilaiden palautteen perusteella Lapin-matka oli onnistunut, mutta 

kehitettävää löytyy edelleen. Kehitettävät asiat löytyvät pääasiassa aikataulu-

tuksesta ja muista organisointiin liittyvistä asioista. Sisällön uudistaminen kui-

tenkin onnistui. Jos aikataulutuksen hioisi, olisi matkaohjelma toteutettavissa 

uudelleen samanlaisena. Joitakin vuoden 2014 palautteiden perusteella kar-

sittuja aktiviteetteja kaivattiin, mutta jotakin oli ohjelmasta kuitenkin otettava 

pois. Uudessa ohjelmassa pyrittiin jonkin verran korvaamaan aktiviteetteja 

samantapaisilla. Pyhätunturi oli koettu hyväksi kohteeksi matkalle eikä sitä 

ollut tarpeellista muuttaa, sillä sieltä löytyvät kaikki tarvittavat puitteet. Vaihto-

oppilaat olivat pitäneet paikkaa hyvänä juuri Lapin-matkalle.  

Vuoden 2014 palautteissa oli paljon mainintoja siitä, että matkalla olisi ollut 

hieman tylsää, kun laskettelun sijaisaktiviteetteja ei ollut riittävästi. Vuoden 

2015 matkan kohdalla ei käynyt juuri ilmi, että jollakin olisi ollut tylsää, joten 

voidaan ajatella ohjelmaa ja aktiviteetteja olleen tarpeeksi. Näin ollen voidaan 

todeta monipuolisuuden tavoitteen täyttyneen. Jos matka halutaan vastai-

suudessa toteuttaa eri ohjelmalla, tulee huomioida se, että kaikille riittää tar-

peeksi tekemistä. Palautteista kävi ilmi, että matkan olisi toivottu olevan pi-

dempi, joten vuoden 2014 matka oli siis sopivamman mittainen. Jos matkan 

pituus palautetaan entiselleen, tulee kulut laskea uudelleen ja mahdollisesti 

jättää jokin aktiviteetti pois ja keksiä korvaavaa ohjelmaa tilalle. Vuosina 2014 
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ja 2015 kokonaiskulut ovat olleet samat. Vuoden 2015 ohjelma oli kuitenkin 

monipuolisempi, mikä tarkoittaa sitä, että aktiviteettien osuus kuluista oli suu-

rempi.   

Vapaaehtoisten valvojien kanssa keskusteltaessa kävi ilmi, että ohjelmaa oli 

paikanpäällä muutettu. Vapaaehtoiset valvojat ja majoitusliike olivat muokan-

neet ohjelmaa heidän näkökulmastaan sujuvammin toteutettavaksi. Näin ol-

len jäi epäselväksi olisiko alkuperäisesti suunniteltu ohjelma toiminut. Vaihto-

oppilailta tulleista palautteista tähän liittyen ei kuitenkaan ollut suurempia 

mainintoja ja ohjelma toimi muutoksesta huolimatta. Kuljetuksia varten aika-

taulun tulisi olla hyvin tarkka, lähes minuuttiaikataulu, mutta aikataulusta teh-

tiin sellainen, että merkityt ajat olivat ohjelmaosan alkamisaikoja eikä siirty-

misaikoja ollut merkitty. Joitakin asioita unohdettiin suunniteltaessa, joten 

aikatauluissa ilmeni ongelmia. Esimerkiksi viimeisenä päivänä Ranuan koh-

dalla, kun osa oli lähdössä Rovaniemeltä jo aikaisemmilla junilla kotimatkalle.  

Vapaaehtoisilta valvojilta tulleen palautteen mukaan Santasportilla pidetty 

matkan info oli hyvä muutos matkaohjelmaan ja sen toivottiin säilyvän. Pa-

lautteista saadun tiedon mukaan säännöt ja muu info oli sisäistetty parem-

min, kun se kerrottiin heti matkan alussa. Perehdytysohjeet vapaaehtoisille 

valvojille laadittiin yksityiskohtaisesti uusien aktiviteettien kohdalla. Kun oh-

jeet olivat hyvin tarkat, olettivat vapaaehtoiset valvojat, että niissä olisi kerrot-

tu kaikki yksityiskohtia myöten. Jos jokin asia oli jäänyt kirjoittamatta, niihin ei 

ollut osattu varautua asianmukaisesti. Perehdytysohjeiden olisi joko tullut olla 

kauttaaltaan pääpiirteiset tai hyvin yksityiskohtaiset.  

6.6 Kehitysideat 

Kehitysideoita tehtiin aktiviteetteja sekä organisointia koskien asiakaspa-

lautekyselyiden sekä vapaaehtoisilta valvojilta ja muilta sidosryhmiltä tullei-

den palautteiden perusteella. Kehitysideoilla pyritään auttamaan seuraavan 

Lapin-matkan järjestämisprosessissa. Halutessaan AFS ja tulevan matkan 

suunnittelija voivat hyödyntää näitä kehitysideoita. 
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Kuvio 6. Kehitysideat 

Kaikkien palautteiden perusteella voitiin vetää johtopäätös, että matkan or-

ganisoinnissa on kehitettävää. Tulevaisuudessa vapaaehtoiset valvojat tulisi 

ottaa mukaan matkan suunnitteluun, sillä heillä on matkasta käytännön ko-

kemusta. Matkan suunnittelu vaatii sitoutumista ja se tulee aloittaa hyvissä 

ajoin, joten vapaaehtoisilla valvojilla ei välttämättä ole mahdollisuutta suunni-

tella koko matkaa. Näin ollen suunnittelussa tarvitaan myös muita tahoja, 

esimerkiksi erillinen suunnittelija, jonka olisi hyvä olla matkalla vastuuhenki-

lönä.  

Vapaaehtoisten valvojien olisi hyvä suunnitella matkaa yhdessä ja ennen 

matkalle lähtöä perehtyä ohjelmaan huolellisesti. He ovat luultavasti eri puo-

lilta Suomea eikä heillä ole mahdollisuutta tavata kasvotusten, mutta tähän 

yhtenä ratkaisuna on internetin välityksellä käytävä keskustelu, esimerkiksi 

verkkopuheluna.  

Vapaaehtoisten valvojien perehdytysohjeet matkalle tulisi laatia huolella sekä 

yksityiskohtaisesti ja niihin tulisi tutustua ajatuksen kanssa. Tämän tulisi ta-

pahtua jo hyvissä ajoin ennen matkaa, jotta samat asiat ovat tiedossa kaikilla 

vapaaehtoisilla valvojilla. Sen lisäksi, että perehdytysohjeet toimitetaan kaikil-

le vapaaehtoisille valvojille, ne voitaisiin myös käydä yhdessä läpi ennen 

matkaa. 
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Vapaaehtoisten valvojien olisi hyvä olla mukana kaikessa, mitä matkalla ta-

pahtuu, eikä vaihto-oppilaita jätettäisi missään vaiheessa yksin. Esimerkiksi 

jos lähdetään kaupungille, ei vaihto-oppilaita saisi päästää sinne itsenäisesti 

edes siinä tapauksessa, että vaihto-oppilas on täysi-ikäinen. Tällä ennaltaeh-

käistään mahdollisia ongelmatilanteita. 

Aikataulutus tulisi tehdä yhteistyössä varsinkin majoitusliikkeen ja kuljetusyri-

tyksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vanha pohja tulisi siis uudistaa 

kokonaan, sillä esimerkiksi ruokailuille pitäisi järjestää pitempi aika majoitus-

liikkeessä. Palautteiden perusteella kävi ilmi, että nyt ruokailu oli hieman hä-

täinen. Ulkopuolelta ostettavien aktiviteettien kohdalla olisi hyvä keskustella 

tarkkaan aktiviteetin kesto siirtymäaikoineen.  

Vapaaehtoisilta valvojilta tuli ehdotus, että rahat kerättäisiin välinevuokriin ja 

hissilippuihin jo ennen matkaa. Muutos voi olla vaikea toteuttaa käytännössä, 

sillä vaihto-oppilaat saattavat muuttaa mieltänsä esimerkiksi sen suhteen, 

haluavatko laskea suksilla vai laudalla. Lisäksi jokaiselle tulisi luoda erillinen 

lasku matkasta, mikä lisäisi matkan järjestäjän työmäärää huomattavasti. 

Vaihto-oppilaiden palautteista kävi ilmi, että tutustumiseen saisi olla enem-

män aikaa, joten esimerkiksi tutustumisleikkejä ja muita mahdollisuuksia tu-

tustumiseen tulisi olla enemmän. Tutustuminen ei käy kaikilta samalla tavalla, 

joten tutustumisleikit ja muut tutustumista helpottavat toimet ovat tarpeellisia. 

Tällä taataan, ettei kukaan jää yksin. 

Pienryhmät, jotka vapaaehtoiset valvojat olivat jakaneet, saivat pääasiassa 

hyvää palautetta sekä valvojilta että vaihto-oppilailta, mutta vaihto-oppilailta 

tuli kehitysidea, että ryhmiä voisi vaihdella päivittäin. Nyt osa koki jääneensä 

yksin tai, että ei ollut saanut mahdollisuutta tutustua kaikkiin.  Ryhmien se-

koittaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi arpomalla.  

Toinen vaihto-oppilailta tullut kehitysidea oli, että matkan informaatiota tulisi 

antaa lisää ja mahdollisesti paperisena versiona matkan alussa. Jotkut ym-

märtävät ohjeet paremmin kirjoitettuna ja kun saavat lukea ne omaan tahtiin. 

Paperiseen informaatioon voisi matkan aikana palata, jos jokin asia on jäänyt 

epäselväksi. 
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Ohjelman tulisi pysyä monipuolisena, ettei kenellekään jää tyhjää oleskeluai-

kaa. Jos ohjelmaan jää tyhjää tilaa, voi sen täyttää esimerkiksi erilaisilla lei-

keillä. Leikkien on kuitenkin oltava ryhmälle sopivia.  

Aktiviteeteista pidetyin oli laskettelu ja sitä toivottaisiin lisää. Laskettelua tulisi 

kuitenkin lisätä ainoastaan siinä tapauksessa, että matka olisi pidempi. Las-

kettelulle tulee myös olla oheisohjelmaa niille, jotka eivät halua lasketella. 

Jääkarting ja husky-safari oli aktiviteettina pidetty, mutta kokonaisuudessaan 

se ei toiminut näin suuren ryhmän kanssa. Kehitysideana on, että ryhmien 

tulisi olla pienempiä ja aktiviteetin mahdollisesti olla jaettuna kahdelle päiväl-

le. Husky-safari ei ollut tällaisenaan niin suosittu kuin se olisi voinut olla, mut-

ta toisenlaisena toteutuksena se voisi toimia. 

Lumikenkäilyssä tulisi olla mahdollisuus tehdä lyhempiä, noin parin tunnin 

retkiä. Tämä mahdollistaisi sen, että kaikki saisivat kokeilla aktiviteettia. Pi-

demmän aikaa kestävät retket toimisivat, mikäli matka olisi kokonaisuudes-

saan pidempi.  

Iltaohjelmana olevasta discosta tulisi olla mahdollisuus päästä aikaisemmin 

takaisin majoitusliikkeeseen. Esimerkiksi puolessa välissä discoa voitaisiin 

järjestää kuljetus takaisin. Palautteiden perusteella disco on koettu erinomai-

seksi iltaohjelmaksi, mutta osa vaihto-oppilaista ei viihdy niin hyvin tai yhtä 

kauan kuin toiset. 

Uutena ohjelmaan lisätty Ranuan eläinpuisto sai kohtalaisen hyvän vastaan-

oton, mutta aikatauluongelmista johtuen eläinpuistossa vietetty aika jäi liian 

lyhyeksi. Jos vierailu säilytetään, tulee aikataulun olla joustavampi. Näin suu-

relle ryhmälle olisi myös hyvä olla opas, joka kierrättäisi ryhmää. 

Joulupukin pajakylässä vierailusta pidettiin, mutta vierailun tulisi olla hieman 

lyhempi. Aikatauluun voi kuitenkin varata reilusti aikaa, ja edetä tilanteen mu-

kaan, sillä jos esimerkiksi Pajakylässä on paljon ihmisiä, voi jonottaminen 

viedä aikaa. Vierailun voisi kuitenkin pitää ensimmäisessä päivässä. 

Tämä vuoden ohjelmasta karsittua poroajokorttia kaivattiin, joten se kannat-

taisi ottaa mukaan ohjelmaan. Jos poroajokortti halutaan sisällyttää matkaoh-

jelmaan, tulee jokin muu aktiviteetti karsia pois tai se tulee liittää johonkin 
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aktiviteettiin. Kun Joulupukin pajakylässä vierailu on matkan ensimmäisenä 

päivänä, on aikataulu joustava. Poroajokortin voisi liittää esimerkiksi tähän 

kohtaan.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteina oli opinnäytetyön selkeä aiheen rajaus, viestinnäs-

sä onnistuminen, kehittyminen projektityöskentelyssä, aikataulujen hallitse-

minen, tasapuolinen ryhmän sisäinen työnjako, opinnäytetyöprosessinhallinta 

ja lähdekriittisyydessä onnistuminen. Matkalle asetettiin omat tavoitteensa, 

jotka olivat: matkaohjelman uudistaminen, kustannusten pienentäminen sekä 

asiakastyytyväisyyden saavuttaminen. Edellä mainitut tavoitteet pääosin 

saavutettiin, mutta seuraavassa käsitellään niitä tarkemmin. Pohdinta tapah-

tuu opinnäytetyön tekijöiden näkökulmasta, samalla saatuja palautteita sivu-

ten. Lisäksi käydään läpi yleisesti opinnäytetyön hyviä puolia ja kehitystä kai-

paavia osia. 

Aihe rajattiin onnistuneesti työn kuormittavuuden kannalta. Työvaiheita jaet-

tiin tasaisesti koko puolelle vuodelle, jonka prosessi kesti. Rajaus näkyi esi-

merkiksi siinä, kun tehtiin päätös olla osallistumatta matkan vapaaehtoisiksi 

valvojiksi. Opinnäytetyön tekijät kokivat riittäväksi käydä havainnoimassa 

matkaa.  

Viestintä toimi hyvin opiskelijaryhmän välillä, koska viestintäkanaviksi valitut 

Facebook sekä Whatsapp mahdollistivat nopean tiedonkulun. Suurin osa 

työskentelystä tapahtui ideariihissä, jolloin kaikki olivat läsnä. Opinnäytetyön 

tekijöiden välinen viestintä onnistui, mutta muilla osin ilmeni joitakin ongel-

mia. Toimeksiantajan ja opiskelijaryhmän välinen kommunikointi onnistui, 

mutta johtuen eri tekijöistä, kuten pitkästä välimatkasta, tiedonkulku kesti 

kauemmin, mutta siihen varauduttiin suunnittelemalla viestintää. Esimerkiksi 

sähköpostit lähetettiin hyvissä ajoin ja niihin pyrittiin kokoamaan kaikki sillä 

hetkellä tarpeelliset kysymykset, jolloin myös toimeksiantajan työ helpottui, 

kun asiat olivat yhdessä paikassa ja helposti saatavilla. Kiireelliset asiat hoi-

dettiin puhelimitse, sillä kumpikin osapuoli koki tämän toimivaksi tavaksi.  

Vapaaehtoisten valvojien kanssa viestittiin sekä ennen matkaa että matkan 

aikana ja se toimi suunnitellusti molempien osapuolten ollessa helposti tavoi-

tettavissa. Matkan aikana kommunikoitiin puhelimitse, joten tarvittavat tiedot 

saatiin heti. Vapaaehtoiset valvojat kuitenkin kokivat tiedonkulun heidän, 

opinnäytetyön tekijöiden ja toimeksiantajan välillä puutteelliseksi, ja he olisi-

vat kaivanneet enemmän yhteydenpitoa etenkin matkaohjelman suunnittelu-
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vaiheessa. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käydyssä yhteydenpidos-

sa ei ilmennyt suurempia ongelmia ja heidät pidettiin ajan tasalla muutoksis-

ta. Opinnäytetyön tekijöiden asettama tavoite viestintää koskien saavutettiin. 

Opinnäytetyön tekijöiden sisäinen työnteko sujui hyvin, eikä suurempia eri-

mielisyyksiä ilmennyt. Eri valintoja tehtäessä ilmeni eriäviä mielipiteitä, mutta 

aina päästiin yhteisymmärrykseen. Ryhmän jäsenet olivat yhtä sitoutuneita 

työn etenemiseen, joten työskentely sujui tehokkaasti eikä kukaan hidastanut 

tekemistä. Aikataulutus opinnäytetyölle tehtiin heti alussa koko prosessin 

ajalle ja siinä pysyttiin. Lisäksi laadittiin lyhemmän aikavälin deadlineja, jotka 

motivoivat tekemään työtä. Pieniä aikatauluongelmia matkaa koskien kuiten-

kin tuli, jotka vaikuttivat opinnäytetyön etenemiseen. Opinnäytetyön työtehtä-

vät jaettiin tasan niiden haastavuuden mukaan, mutta jos joitakin ongelmia 

ilmeni, niitä pohdittiin yhdessä. Näin ollen yhdelle ei kertynyt liikaa työtä eikä 

hän kokenut olevansa asian kanssa yksin. 

Matkaohjelman monipuolistaminen onnistui hyvin ja siihen saatiin paljon uut-

ta. Vaikka ohjelma suunniteltiin huolella, toteutusvaiheessa tuli esille epäkoh-

tia, joilta olisi pienillä muutoksilla voitu välttyä. Tästä esimerkkinä on aikatau-

lussa ilmenneet ongelmat. Uudistuksista osa oli onnistuneita ja osa vähem-

män onnistuneita, mutta tavoitteessa ei kuitenkaan epäonnistuttu, koska oh-

jelmaa saatiin uudistettua. Asiakastyytyväisyyteen kohdistunut tavoite saavu-

tettiin, sillä asiakaspalautekyselyistä saatujen tulosten mukaan matkaan ja 

sen aktiviteetteihin oltiin tyytyväisiä. 

Tavoitteena oli saada matkan kustannukset pienemmiksi. Matkan myyntihinta 

pysyi samana vuoteen 2014 verrattuna, joten kustannukset eivät pienenty-

neet. Ohjelmaa tuli uudistaa ja tämä edellytti uusien aktiviteettien hankkimis-

ta, minkä myötä hinnat muuttuivat. Matkaa lyhennettiin päivällä, mutta siihen 

saatiin sisällytettyä aikaisempaa enemmän aktiviteetteja. Samalla rahalla 

saatiin siis aiempaa enemmän sisältöä.  

Opinnäytetyö antoi tekijöille lisää tietoa ja kokemusta tämän kaltaisesta työs-

tä ja sen suunnittelusta. Tehty työ antoi lisää itsevarmuutta päätöksentekoon 

ja omaan tekemiseen, mikä puolestaan tuo luottamusta omaan ammatilliseen 

osaamiseen. Eniten oppia saatiin tapahtumanjärjestämisestä ja uutena tuli 

sen moniulotteisuus. Työskentelyn edetessä ilmeni, kuinka monia asioita ja 
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tahoja oli otettava huomioon työn etenemisen kannalta. Opinnäytetyötä teh-

täessä etsittiin vastaavia opinnäytteitä, joista katsottiin suuntaa-antavasti 

esimerkkiä omaan työhön. Samankaltaisia töitä opinnäytetyön tekijät eivät 

löytäneet kuin muutaman. Tätä opinnäytetyötä voidaan tulevaisuudessa 

mahdollisesti hyödyntää samalla tavoin uusissa tapahtumissa. 

Webropol-ohjelma oli hyvä valinta ja se toimi. Ohjelman käyttäminen ei ollut 

täysin uutta, vaan sitä oli kokeiltu jo aikaisemmin. Asiakaspalautekyselylo-

makkeen teko ei tuottanut vaikeuksia, mutta raportointivaihe oli haastavampi. 

Ongelmia kohdatessa niihin haettiin ratkaisuja internetistä, opettajilta sekä 

Webropol-tukipalvelusta. Saadut tulokset olivat siinä muodossa kuin ne halut-

tiin ja niitä voitiin analysoida tarpeellisella tavalla. 

Haastattelun, asiakaspalautekyselyn ja havainnoinnin pohjalta saatu tieto oli 

luotettavaa. Haastateltava henkilö oli asiantuntija haastattelun aiheeseen 

liittyen, joten saadun tiedon pätevyyteen voitiin luottaa. Asiakaspalaute-

kyselyssä oli sekä vastausvaihtoehto- että avoimia kysymyksiä, jolloin avoi-

met kysymykset tukivat vastausvaihtoehtokysymysten vastauksia. Avoimiin 

kysymyksiin saatiin paljon vastauksia, joista ilmeni yksityiskohtaisemmin asi-

akkaiden mielipide. Palautteet käytiin yksitellen läpi, eli kaikkien mielipiteet 

otettiin huomioon ja niistä vedettiin johtopäätöksiä, joten lopputuloksen päte-

vyyteen voitiin luottaa. Havainnointi tuki asiakaspalautekyselyitä ja sen tarkoi-

tuksena oli ottaa selvää vastaavatko havainnointi ja asiakaspalautekyselyi-

den tulokset toisiaan. Havainnoinnin lopputulos oli esimerkiksi positiivinen 

tunnelma, joka kävi myös ilmi asiakaspalautekyselyistä. Havainnoinnissa 

keskityttiin tiettyihin teemoihin, jotta kaikkien havainnoijien huomio kiinnittyisi 

olennaisiin asioihin, jolloin näistä voitiin vetää johtopäätöksiä. 

Tietoperustaa luettiin ja siihen tutustuttiin aina ennen käytännön tekemistä. 

Tällä tavoin toimiessa oli helppo peilata omaa tekemistä teoriaan ja samalla 

ottaa siitä mallia. Alkuperäistä tietoperustaa jouduttiin karsimaan, jotta epä-

olennaiselta tiedolta vältyttiin. Tietoperustassa vältettiin käyttämästä vanhoja 

lähteitä ja ainoastaan 2000-luvulta olevaa lähdemateriaalia hyödynnettiin. 

Päätöksen syynä oli se, että vanhaa tietoa päivitetään koko ajan, jolloin uu-

demman lähteen tiedot ovat vanhaa lähdettä luotettavampia. 
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