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Luonnonmukainen- eli luomutuotanto on herättänyt enemmän ja enemmän kiinnostusta
Euroopassa ja Suomen brändityöryhmäkin lanseerasi kunnianhimoisen tavoitteen, jossa yli
puolet Suomen maataloudesta olisi luomua vuonna 2030. Luomutuotannon menetelmät
vaativat kuitenkin erikoistunutta ammattitaitoa ja luomun työmäärät ovat suhteessa suurempia
verrattuna tavanomaiseen tuotantoon. Vaihtoehtoista työvoimaa luomutiloille tarjoavaa
liikehdintää alkoi syntyä Englannissa jo 70-luvulla, kun kaupunkilaiset alkoivat kiinnostua
luomutuotantoon osallistumisesta. Tästä liikehdinnästä syntyi WWOOF (World wide
opportunities on organic farms)- järjestö, joka on edistänyt luomutuotantoa globaalisti
vapaaehtoistyöhön perustuvien tilavierailujen keinoin. Suomeen WWOOF-liikehdintä rantautui
90-luvulla, mutta toiminta on kuitenkin hiipunut vuosien saatossa, vaikka kysyntää talkoolaisille
ja heitä vastaanottaville tiloille löytyykin. Tässä opinnäytetyössä tutkin WWOOF-toiminnan
mahdollisuuksia Suomessa, WWOOF:in järjestäytymistä, millaisia kokemuksia suomalaisilla
tilallisilla on talkoolaisvierailuista ja luomuhenkisten puutarhatuottajien mielipiteitä ja
tietoisuutta WWOOF-isännyydestä ja kansallisen WWOOF-järjestön perustamisesta. Kokosin
myös suomenkieliset ohjeistukset WWOOF-vapaaehtoisten isännöintiin ja selvitin kansallisen
WWOOF-järjestön perustamisen edellytyksiä.
Tutkimuksen keinoina käytettiin sähköpostihaastatteluja sekä internetkyselyä. Haastattelujen
tuloksista näkyy sama WWOOF-isäntien tyytyväisyys toiminnan hyötyihin kuin aikaisemminkin
toteutetuissa tutkimuksissa. Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisilla luomuhenkisillä
puutarhatuottajilla on kiinnostusta ottaa kansainvälisiä vapaaehtoistyöntekijöitä kasvukauden
ajalle käsityövoittoisiin töihin. Suurimpina haasteina he näkivät majoituksen ja ruokailun
järjestämisen sekä perehdyttämiseen kuluvan ajan. He näkivät myös tarpeelliseksi, että
Suomeen perustettaisiin oma kansallinen WWOOF-liikettä ajava kansalaisjärjestö.
Asiasanat: WWOOF, vapaaehtoistyö, maaseutumatkailu, turismi, luomu, puutarhatuotanto
3

Abstract
Oulu University of Applied Sciences, Degree programme in Agricultural and rural Development
Author: Ari-Matti Seppänen
Title of thesis: WWOOF-movements’ opportunities in development of Finnish organic garden
production.
Supervisor: Jaana Väisänen
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2014.
Number of pages: 40 + Attachments
The interest in organic agriculture has grown in Europe and the national brand work group of
Finland has set an ambitious goal where more than 50 % of Finnish agriculture is in organic
production by year 2030.

However methods of organic production require exceptional

expertise and its workload is larger than in conventional agriculture. An alternative way of
getting labor to organic farms began in London in the 70’s when urban people started to get
interested in participating in organic food production. This movement became WWOOF
(Worldwide opportunities on organic farms) –organization, which has globally promoted
organic farming by volunteer based tourism. WWOOF came to Finland in the 90’s, but the
movements’ activity has decreased over time even though there is demand for volunteers and
hosts. In this thesis I research WWOOF-movement’s opportunities in Finland especially in
development of Finnish organic garden production. I find out how WWOOF has been organized
and what would need to be considered to start up a national WWOOF-organization in Finland.
I also interviewed Finnish WWOOF-hosts of their experiences and well tested practices and
executed a survey for organic minded garden producers about their interest and consciousness
about WWOOF-hosting and possibility of starting a national WWOOF-group. I also saw it
necessary to gather Finnish directions to WWOOF-hosting.
As research tools I used email interviews and an internet survey. Results of the interviews
showed the similar satisfaction to WWOOF as in previously done scientific searches. Surveys’
results were positive. Finnish organic minded garden producers have interest to take on
WWOOF-hosting, especially in the growing season. They saw organizing accommodation, food
and the time needed for briefing as the most challenging parts of WWOOF-hosting. Also there
seems to be rising demand for a national WWOOF-organization among Finnish garden
producers.
Keywords: WWOOF, volunteering, agritourism, tourism, organic farming, garden production
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1

Johdanto

Nykyään luonnonmukainen tuotanto eli luomu on herättänyt suuren yleisön kiinnostuksen.
Suomessa luomu tuotteiden myynnit ovat olleet huimassa kasvussa ja osalla tuotteista kysyntä
ylittää tarjonnan. Myös maailmalla luomutuotanto jatkaa kasvuaan. Viimeisimmän 14 vuoden
aikana sen osuus markkinoilla on 3,5-kertaistunut (Aaltonen 2013, viitattu 9.5.2014).
Luonnonmukaisella

tuotannolla

on

kuitenkin

omat

haasteensa.

Suomessa

luomupuutarhatuotannolle yksi suurimmista haasteista on selättää kasvukauden työhuiput.
Tähän haasteeseen on aikojen saatossa vastattu järjestämällä paikallisten kesken talkoita
kuten perunannostotalkoita. Kaupungistumisen ja hektisemmän elämänmenon myötä
talkooväen löytäminen on nykyään käynyt hankalammaksi. Paikallisten mielenkiinto
maataloustyötä kohtaan on vähennyt, mutta samaan aikaan globaali maailma on tullut meitä
lähemmäksi. Talkootyöväen värväämiseen onkin kehittynyt uusi kanava, vapaaehtoisturismi.
Vapaaehtoisturismia harjoitetaan ympäri maailman, yleensä kehitysavun muodossa. Myös
luonnonmukaiselle maataloudelle on oma vapaaehtoistyöjärjestönsä. WWOOF eli World Wide
Opportunities on Organic farms on toiminut 70-luvulta lähtien eräänlaisena talkoolaisvälityspalveluna luomuhenkisille tiloille. Sen ylläpitämien talkoolaisia kaipaavien viljelijöiden eli
WWOOF-isäntien listaus toimii yhteyskanavana halukkaille talkoolaisille tulla auttamaan tilan
töissä.
Suomeen WWOOF-toiminta saapui 90-luvulla. Silloin suomalaisia WWOOF-isäntiä oli 45.
Toiminta on kuitenkin päässyt hiipumaan vuosien kuluessa, vaikka kysyntä talkootyövoimalle
onkin säilynyt. Luomuliiton puutarhaneuvoja Mikko Rahtola ehdotti minulle WWOOFtoiminnan mahdollisuuksiin Suomessa perehtymistä AMK-opinnäytetyön aiheeksi.

Oma

mielenkiintoni WWOOF-toimintaa kohtaan heräsi opintojeni alkuaikoina kun vierailin tilalla,
jossa WWOOF-isännyydestä on tullut toimiva osa viljelytoimintaa. Motivaationi kumpuaa
halusta antaa oma panokseni luonnonmukaisen tuotannon edistämiseen.
Tässä

opinnäytetyössä

avaan

ensiksi

vapaaehtoistyön

ja

suomalaisen

luomupuutarhatuotannon nykytilaa. Siitä etenen esittelemään WWOOF-järjestön toimintaa,
sen historiaa Suomessa ja järjestäytymistä maailmalla, esimerkkitapauksina Viro ja Ruotsi. 3.
luvussa perehdyn viljelijän perspektiivin huomioiviin tieteellisiin tutkimuksiin WWOOFtoiminnasta. Sitten syvennyn WWOOF-isännyyteen, kertoen haastattelemieni suomalaisten
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WWOOF-isäntien kokemuksia ja isännyyteen liittyviä käytännön asioita ja näin muodostaen
opastuksen WWOOF-isännnyyteen.

Lopuksi esittelen luomuhenkisille puutarhatuottajille

toteuttamani kyselytutkimuksen ja erittelen sen tuloksia, pohtien WWOOF-toiminnan
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa.

1.1 Vapaaehtoistyö ja -turismi kanavana yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen

Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan yksilön vapaasta tahdosta ja ilman palkkaa tarjoamaa apua
yleensä jonkin organisaation kautta. Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan yksilön aktiviteetteja ja
panosta tässä prosessissa. Vapaaehtoistyöllä on moniulotteiset vaikutukset. Yksilölle
vapaaehtoistyön tekeminen tarjoaa erikoisia kokemuksia ja työkokemusta. Vapaaehtoistyöstä
hyötyy myös sen tarjoaman avun saaja sekä vapaaehtoistyötä organisoiva järjestö.
Vapaaehtoistoiminnalla

on

myös

monia

yhteiskunnallisia

vaikutuksia.

(Viljanen 2008, 15-17, viitattu 9.5.2014.)
Vapaaehtoistoiminta

seuraa,

murtaa

ja

luo

uusia

yhteiskunnallisia

trendejä.

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen muutosvoima tulee siitä, että se tarjoaa yksilöille ja
yhteisöille

merkityksellisyyttä

sekä

yllättäviä

antamisen

ja

saamisen

kokemuksia.

Vapaaehtoistoiminta liittyykin yleensä ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin keskusteluihin,
kuten hyvään elämään, yhteisöllisyyteen ja yksilön vapauksiin. (Viljanen 2008, 15-17, viitattu
9.5.2014.)
Vapaaehtoisturismi ilmenee yleisimmin lomamatkojen yhteydessä tehtynä vapaaehtoistyönä.
Sen kesto vaihtelee päivistä kuukausiin ja yleisimmin apua tarjotaan köyhyyteen, koulutuksen
puutteeseen ja ympäristötuhoihin. Suosituimpia vapaaehtoisturismin kohteita ovat orpokodit
ja koulut. Suurin osa vapaaehtoisturisteista on parikymppisiä nuoria, jotka viettävät välivuotta
matkustellen. Nykyisin vapaaehtoisturismin välitystoiminnasta on tehty kaupallista toimintaa.
Lyhytkestoinenkin

vapaaehtoistoiminta

voi

tulla

kalliiksi.

Lentojen,

viisumien

ja

ruokakustannusten lisäksi turisti voi joutua maksamaan satojen eurojen välityspalkkion.
Välityspalkkioiden hinnoittelu onkin herättänyt paljon kritiikkiä. (Viljanen 2008, 13-15, viitattu
9.5.2014.)
Oiva esimerkki Suomessa toimivasta vapaaehtoistyö- ja vapaaehtoisturismi-järjestöstä on
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry eli KVT. Se järjestää yleishyödyllisiä vapaaehtoistyöleirejä,
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joiden pituus vaihtelee kymmenestä päivästä kolmeen viikkoon ja joihin osallistuu viidestä
kahteenkymmeneen kansainvälistä vapaaehtoista. Toiminnan tavoitteena on toimia
ruohonjuuritasolla edistäen rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ympäristönsuojelua.
Sen

juuret

yltävät

maailmansodan

jälkeiseen

Lapin

uudelleen

rakentamiseen

vapaaehtoistyöleirein. Vuosien saatossa leirien teemat monipuolistuivat ja 70-luvulla toiminta
alkoi kansainvälistyä. Vuonna 1981 silloinen kansainvälinen vapaaehtoinen työleirijärjestö
liittyi Service Civil Internationalin (SCI) jäsenjärjestöksi ja tämä moninkertaisti kansainvälisten
vapaaehtoisten määrän. Ajan kuluessa vapaaehtoisleirien muoto on muuttunut jatkuvasti,
mutta ne ovat säilyttäneet monia alkuperäisiä piirteitään. Yhdessä työskentely ja
osallistuminen

hälventävät

kulttuurieroista

johtuvia

ennakkoluuloja

ja

oikaisevat

väärinkäsityksiä. (Teerenhovi 2014, viitattu 9.5.2014.)

1.2 Suomalainen luomupuutarhatuotanto
Puutarhatuotannolla tarkoitetaan avomaalla tai kasvihuoneessa tapahtuvaa vihannesten,
marjojen, hedelmien, koristekasvien ynnä muiden puutarhatuotteiden tuottamista eli viljelyä.
Luomupuutarhatuotannossa hyödynnytetään viljelykiertoa eli vuoroviljelyä, palkokasvien
typensidontaa, eloperäisiä lannoitteita ja kasvualustoja sekä luonnonmukaista kasvinsuojelua.
Luomupuutarhatuotannossa tärkeää on töiden täsmällinen ajoittaminen sekä tarkkaavainen
suunnittelu. Suurin osa kasvinsuojelusta tapahtuu ennaltaehkäisevin keinoin ja myös
ravinnehuolto toteutetaan osin viljelykierron avulla.
Suomessa luonnonmukaista puutarhatuotantoa harjoitetaan noin 970 hehtaarin alalla (6 %
Suomen puutarhatuotannon alasta), josta reilut 75 % on marjojen ja hedelmien tuotantoa,
23 % avomaan vihannesten tuotantoa ja loput kasvihuonetuotantoa sekä muuta
puutarhatuotantoa (Tike 2011, 29). Ammattimaisia luomupuutarhatiloja Suomessa on noin
500. Pinta-alallisesti tärkeimpiä luomupuutarhakasveja ovat mustaherukka, mansikka,
porkkana ja sipuli. (Agronet, viitattu 29.1.2014.) Suurin osa suomalaisista puutarhatiloista
sijaitsee Lounais- ja Itä-Suomessa (Tike 2011, 19).
Taloudellisesti tärkeimpiä ovat kasvihuonetuotteista tomaatti ja ruukkusalaatti sekä
avomaankasveista varastovihannekset ja mansikka (Agronet, viitattu 29.1.2014). Parhaita
myyntikanavia luomupuutarhatuotteille ovat viljelijöiden perustamat yhteenliittymät, muut
alan tukkuliikkeet, suoramyynti sekä paikalliset markkinat. Luomupuutarhatuotteiden
tuottajahinnat on noin 25–100 % korkeampia tavanomaisesti tuotettuihin puutarhatuotteisiin
verrattuna.

Satotasot taas ovat jääneet luomussa 0-30 % alhaisemmiksi riippuen
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tuotantokasvista

(Tike

2011,

29-31),

mikä

johtuu

kasvikohtaisista

haasteista

luonnonmukaisessa tuholais- ja tautitorjunnassa. Suurempien työ- ja tarvikekustannuksien
vuoksi luonnonmukaisen tuotannon tuet eivät riitä kannustamaan puutarhatuottajia
siirtymään

luomuun

(Tike

2011,

29-31).

Yksi

mahdollisuus

edistää

suomalaista

luomupuutarhatuotantoa on WWOOF-toiminta, jonka talkoolaisuuteen perustuva turismi
tarjoaa kevennystä tuottajien työtaakkaan.
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2

WWOOF

WWOOF eli Worldwide Opportunities on Organic Farms on kansainvälinen kansalaisjärjestö,
joka

edistää

luonnonmukaista

tuotanto

1970-luvulla

Iso-Britanniassa

syntyneen

talkoolaisvälitys-mallin avulla. Sen perustana on vaihtokauppa, jossa maatila, metsätila tai
omavaraisviljelijä isännöi ”wwooffereita” eli talkoolaisia tarjoten heille majoituksen ja
muonituksen vastineeksi talkootyöstä. Talkoolaiselle tämä on keino oppia luonnonmukaisesta
tuotannosta ja omavaraisuudesta käytännössä sekä mahdollisuus kokea paikallista kulttuuria
ruohonjuuritasolla. Isännälle taas WWOOF-toiminta tarjoaa mahdollisuuden auttaviin käsiin
sekä monipuolisia kulttuurien kohtaamisia omalta pellolta käsin. WWOOF-järjestöjen rooli on
toiminnan edistäminen, tiedottaminen, WWOOF-isäntälistan ylläpito sekä yhteyskanavana
toimiminen isäntien ja talkoolaisten välillä.

2.1 Historia
WWOOF sai alkunsa Iso-Britanniassa vuonna 1971 Sue Coppardin aloitteesta. Lontoossa
työskentelevänä sihteerinä Coppard koki, että hänen kaltaisillaan ihmisillä ei ollut keinoja tai
mahdollisuutta osallistua maatalouteen tai luomuliikkeeseen. Coppardin ideasta toteutettiin
talkooviikonloppukokeilu Emersonin Yliopiston biodynaamisella viljelmällä Sussexissa.
Talkooviikonloppu oli menestys ja se keräsi kiinnostusta luomutoimijoiden parissa. Pian moni
muukin luomuviljelijä innostui

ottamaan vastaan talkoolaisia avukseen ruoka- ja

majoituspalkalla. Isännät ja talkoolaiset huomasivat talkoiden molemmille tuomat edut.
(Alvarez 2012, 12.) Iso-Britannian WWOOF (alkuaan Working Weekends on Organic Farms) –
järjestö syntyi pian täyttämään isäntätilojen ja talkoista kiinnostuneiden tarpeita. WWOOF:in
toiminta on pysynyt ruohonjuuritasolla. Se toimii yhteyskanavana luomuviljelijöiden ja
talkoolaisten välillä, pyrkien luomaan kasvavissa määrin henkilökohtaisia suhteita näiden
kahden osapuolen välille. Toiminnallaan se pyrkii edistämään luonnonmukaista tuotantoa sekä
kulttuuri- että oppimiskokemuksia, jotka perustuvat luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen.
Vuosien saatossa se on levinnyt ympäri maailman. (WWOOF 2013a, viitattu 23.12.2013.)
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2.2

Toiminnan laajuus

Nykyisin kansallisia WWOOF-järjestöjä on 60 maassa sekä niiden vaikutusalueen ulkopuolella
olevien WWOOF-isäntien tavoittamiseksi on perustettu WWOOF Independents – järjestö
(KUVIO 1).

KUVIO 1.WWOOF-toiminnan levinneisyys (Seppänen 2014)
Yhteensä isäntiä sijaitsee noin 100 maassa. WWOOF-lyhenne on säilynyt käytössä, mutta
lyhenteen merkitystä on muutettu. Ensiksi talkootarpeen kasvaessa suuremmaksi se
muutettiin Willing Workers on Organic Farms:iin. Kuitenkin ”workers” sana herätti
sekaannusta ja wwoof-toiminta sekoitettiin siirtolaistyövoimaan, joten lyhenteen merkitys
muutettiin World Wide Opportunities on Organic Farms:iin vuonna 2000 järjestetyssä
kokoontumisessa. (WWOOF 2013a, viitattu 23.12.2013.)
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2.3

Järjestäytyminen

Alla oleva kaavio pyrkii havainnollistamaan WWOOF-järjestöjen verkostoitumista (KUVIO 2).
Jokainen kansallinen WWOOF-järjestö päättää itse talkoolaisuuden ja isännyyden kriteerit. Ne
pääättävä myös kuinka isäntälista ja sen kautta syntyvä isännän ja talkoolaisen välinen
yhteyskanava toteutetaan. Kansallisen WWOOF-toiminnan oheistapahtumat yms. ovat
kansallisten järjestöjen vastuulla. Myös markkinointi on suurimmalta osalta niiden vastuulla.
WWOOF-Independents hallinoi kansallisten järjestöjen ulkopuolelle jääneiden WWOOFisäntien listausta. Kansainvälinen yhteistyö ja yhteisten toimintatapojen hiominen tapahtuu
kansallisten

järjestöjen

sekä

WWOOF

Independentsin

välisissä

yhteydenotoissa ja

kansainvälissä WWOOF-kokoontumisissa.

WWOOF-keskusjärjestö
(FoWo)

Kansainväliset
WWOOF- kokoontumiset
WWOOFIndependents
Kansalliset
WWOOF- Järjestöt

Kommunikaatio
Talkoolaiset

Hallinnointi
Isäntälistat

Isännät

KUVIO 2. WWOOF-järjestöjen hallinto-, kommunikaatio- ja markkinointiverkosto (Seppänen
2014)
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Markkinointi

Vuosien saatossa kansainvälinen yhteistyö WWOOF-järjestöjen välillä on noussut entistä
tärkeämpään asemaan. Vuonna 2011 järjestettiin WWOOF-järjestöjen kansainvälinen
kokoontuminen Etelä-Koreassa, jossa pääätettiin perustaa toiminnalle keskusjärjestö:
Federation of WWOOF organisations (FoWo). Sen toiminta alkoi maaliskuussa 2013.
Se toimii sekä käytännön asioiden, kuten WWOOF-tavaramerkin ja lakiasioiden parissa, että eri
maiden järjestöjen koordinoivana verkostona. Se pitää yllä rekisteriä olemassa olevista
WWOOF- järjestöistä ja FoWo:n avulla ne ovat jatkuvassa kanssakäymisessä toistensa kanssa.
Nykyään WWOOF on saanut tunnustusta työstään luonnonmukaisen maatalouden
edistämiseksi ja se jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti. (WWOOF 2013a. viitattu 23.12.2013.)

2.4

Toimintaperiaatteet

WWOOF-isännäksi liittyminen on ilmaista, mutta talkoolaiseksi haluavan tulee maksaa
liittymismaksu maan WWOOF-järjestöön saadakseen yhteydenottomahdollisuuden isäntiin.
”Wooffauksen” ajankohta jää isännän ja talkoolaisen sovittavaksi, kuin myös työajat ja muut
järjestelyt. Työjakso voi olla minkä pituinen tahansa, muutamista päivistä vuosiin. (Bojer 2010.)
Yleisesti WWOOF-järjestöjen suositus on, että työtä tehdään 4-6 tuntia päivässä viitenä
päivänä viikossa. Järjestöt eivät ota vastuuta vierailun aikaisista työtapaturmista tai
sairastumisista, joten talkoolaisen ja isännän tulee hoitaa vierailulle kattavat vakuutukset.
(Konsti 1999.) WWOOF-järjestöihin liittyviltä talkoolaisilta edellytetään 18-vuoden ikää sekä
vastuunottoa omista matkavakuutuksistaan ja viisumeistaan (WWOOF Independents 2013a,
viitattu 25.12.2013).

2.5

WWOOF Suomessa

Suomeen WWOOF-toiminta saapui vuonna 1995, jolloin sitä alkoi organisoimaan Luomuliitto.
Suomessa siitä on käytetty termiä talkoolaisvälitys. Vuoteen 1999 mennessä isäntätiloiksi oli
liittynyt 45 luomutilaa ja vuosittain talkoolaisia oli yli 200, joista ulkomaalaisia oli yli puolet.
(Konsti

1999.) Nykyään Suomen WWOOF-isännät on listattu WWOOF Intependents:in

toimesta ja talkoolaisia vastaanottavia isäntiä on Suomessa 30 kappaletta. Kaikki tilat ovat
pieniä ja vallitseva tuontosuunta on monipuolinen puutarhatuotanto. Monilla tiloilla on myös
muutamia eläimiä ja listalta löytyy myös husky-valjakkokoiratila sekä mehiläistenhoitoa
harjoittava tila. Suurimmalla osalla tiloista harjoitettava toiminta vaikuttaa omatarveviljelyltä,
mutta joukkoon kuuluu myös elinkeinonharjoittajia. (WWOOF Independents 2013b, Viitattu
1.1.2014.)
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2.6 WWOOF-järjestäytyminen Virossa ja Ruotsissa

Suomen naapureilla Virolla ja Ruotsilla on omat aktiviiset WWOOF-järjestöt. Virossa järjestö sai
alkunsa vuonna 2007 kun ryhmä ympäristöalan opiskelijoita innostui perustamaan
kansalaisjärjestön edistämään WWOOF-toimintaa Virossa. WWOOF Estonian rooliksi
muovaantui ajan saatossa nettisivujen ja talkoolaisrekisterin ylläpito sekä WWOOFseminaarien järjestäminen talkoolaisuudesta ja isännyydestä kiinnostuneille. (WWOOF Estonia,
viitattu 2.1.2014.) Se järjestää myös talkooviikonloppuja, joiden tarkoituksena on tutustua
paikallisiin tiloihin, opettaa talkoolaisille luomun pääperiaatteita sekä tutustuttaa ihmisiä
WWOOF-toimintaan (Peedu, WWOOF Estonia, sähköpostihaastattelu). WWOOF Estoniaa
pyörittää 13 aktiivista nuorta jäsentä. Tällä hetkellä Virossa on 40 WWOOF-isäntää, joista
suurin osa on tuotantoeläintiloja (WWOOF Estonia, viitattu 2.1.2014).
Ruotsissa toiminta alkoi 2005, jolloin se pyöri vapaaehtoisvoimin. Vuosien saatossa toiminta
laajeni ja WWOOF Sweden:in talous parani tilanteeseen, jossa se pystyi palkkaamaan yhden
täysipäiväisen ja yhden osa-aikaisen työntekijän vuonna 2012. Myös talouden hoitoon on
palkattu kirjanpitäjä. WWOOF Sweden on järjestänyt muun muassa WWOOF-isäntien
tapaamisia ympäri Ruotsin, sillä tilallisten on vaikeaa lähteä kauas tilaltaan. Tapahtumien
ohjelmat on pyritty suunnittelemaan houkutteleviksi, koska tilallisten liikkeelle saaminen on
huomattu haastavaksi. Ruotsissa on kysyntää WWOOF-toiminnalle ja paikallista järjestöä
pyydetäänkin

usein

kertomaan

siitä

kouluihin

ja

näyttelyihin.

(Hallin

2014,

sähköpostihaastattelu.) WWOOF-isäntiä Ruotsissa on jo n. 100, joista suurin osa sijoittuu
eteläiseen Ruotsiin (WWWOF Sweden 2013a, viitattu 25.1.2014). WWOOF Sweden pitää
aktiivisesti yhteyttä muihin Euroopan kansalllisiin WWOOF-järjestöihin ja osallistuu joka toinen
vuosi pidettäviin Euroopan WWOOF-järjetöjen kokoontumisiin ja joka kolmas vuosi
järjestettäviin

maailmanlaajuisiin

WWOOF-järjestöjen

kokoontumisiin.

(Hallin

2014,

sähköpostihaastattelu.)

2.7

Kansallisen WWOOF-järjestön perustaminen

Jokainen WWOOF-järjestö on järjestäytynyt ja hallinnoitu omalla tavallaan. Järjestö voi
koostua yhdestä tai kymmenistä henkilöistä, jotka hoitavat isäntälistaa ja sen oheistoimintoja
joko kotoaan tai vuokratusta toimistosta. Joissakin tapauksissa hallintohenkilökunnalle
maksetaan palkka, mutta useimmiten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ennen
isäntälistaa ja talkoolaiseksi liittymistä hoidettiin postitse, mutta nykyään on mahdollista
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hoitaa

tiedonjako,

sähköpostihaastattelu.)

rahansiirrot
Suomen

ja

rekisteröimiset

WWOOF-järjestöksi

internetissä.
olisi

(Hallin

mahdollista

2014,
perustaa

voittoatavoittelematon kansalaisjärjestö. Suomessa ne toimivat yleensä yhdistyspohjaisesti,
joten toiminta tulisi järjestää yhdistyslainsäädännön mukaisesti (Ota kantaa.fi, viitattu
21.1.2014). Seuraavassa kerrotaan millaiset käytännöt WWOOF-järjestöjen keskusliitolla
(Federation on WWOOF organisations = FoWo) uusien kansallisten järjestöjen perustamisen
yhteydessä.
Kansalliset WWOOF- järjestöt ovat itsenäisiä ja siten ne kantavat itse vastuun hallinnoinnista
sekä tarvittavan tietopankin kasaamisesta, kuten kansallisten verotus- ja viisumitietojen
hankinnasta. FoWo tarjoaa järjestön perustamiseen avuksi aloitustietopaketin, joka koostuu
taustatiedoista ja ohjeista. Jotta kansallinen WWOOF järjestö pääsee osaksi kansainvälistä
WWOOF-yhteisöä ja saa yhteystietonsa www.wwoof.net:iin sen täytyy liittyä FoWo:n
jäseneksi. FoWo:n jäsenistö koostuu kansallisista WWOOF-järjestöistä, jotka maksavat pientä
vuosittaista jäsenmaksua, joka määrittyy siten että paljon WWOOF-isäntiä listoillaan pitävät
maksavat enemmän ja pienemmät WWOOF-järjestöt pääsevät melkein ilmaiseksi. (Pearson
2014, sähköpostihaastatelu.)
Kansallisen WWOOF-järjestön perustamisen edellytyksinä ovat toiminnan rahoituksen
järjestäminen

sekä

tiedonhankinta

lainsäädännöstä,

vakuutuksista

ja

viisumeista.

Perustajajäsenien vahvuudet on hyvä selvittää ja näin jakaa työt kunkin mielenkiinnon ja
taitojen mukaan. Järjestön tulee päättää kuinka seuraavat asiat hoidetaan: internetsivujen
luominen ja ylläpito, isännäksi ilmoittumisen kriteerit ja mahdolliset markkinointikeinot,
isäntien

tarkastusvierailut

sekä

lehdistötiedotteet.

Päätöksistä

ja

toiminnan

aloitusajankohdasta tulee ilmoittaa FoWo:oon, joka sen jälkeen järjestää kansallisen WWOOFisäntälistauksen siirron kansalliselle järjestölle. (Pearson 2014, sähköpostihaastatelu.)
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3 WWOOF-tutkimustuloksia

Etsiessäni lähteitä opinnäytetyölleni huomasin että WWOOF-toiminnasta on tehty useita
opinnäytetöitä ja tutkimuksia. Uraauurtavinta tutkimusta WWOOF-toiminnasta on tehty
Uudessa-Seelannissa. Suurin osa tutkimuksista on paneutunut WWOOF talkoolaisiin, heidän
kokemuksiinsa, tuntemuksiinsa ja motivaatioihinsa. WWOOF-isännnyyttä taas ei ole niin paljoa
tutkittu. Tämän opinnäytetyön teoriakehykseen sopivimmat tutkimukset löytyivät UudestaSeelannista,

Oslon

yliopistosta,

Baleaarien

(Espanja)

yliopistosta,

sekä

Kajaanin

ammattikorkeakoulusta.

3.1 Talkoolaisten motivaatiotekijät ja hyvän isännän määritelmä
Kokeellinen tapaustutkimus ”Willing workers on organic farms: a case study” toteutettiin
Uudessa-Seelannissa

vuonna

2001.

Se

syventyi

itsenäisten

matkailijoiden

matkustusmotivaatioihin sekä niiden dynaamiikkaan suhteessa WWOOF-organisaation
motivaatiohin. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kymmentä WWOOF-talkoolaista
laadullisin menetelmin, eikä siinä pyritty luomaan yleiskuvaa ”wwooffaaman” lähtevistä
henkilöistä

vaan

enemmän

syvällisemmin

tutustumaan

tiettyihin

talkoolais-

persoonallisuuksiin. (Nimmo 2001, 1.)
Tutkimuksessa nousi esiin motivaatiotekijöitä monipuolisesti. ”Wwooffamaan” lähtemisen
motivaatioina nähtiin halu paeta kaupunkiympäristöstä, ottaa irtiotto omasta arjesta, elää
maaseudulla, vältellä turisteja sekä turismikeskuksia, matkustaa ympäristöystävällisesti, ottaa
kantaa, oppia vierasta kulttuuria, löytää uutta, kehittyä henkilönä, oppia englantia,
maataloutta sekä kokea yhteenkuulumista. (Nimmo 2001, 7-20.)
Tutkimuksessa selvisi myös tekijöitä, jotka vaikuttavat WWOOF-isännän valintaan. Suurin
valintaan vaikuttava tekijä on isännän esittelyteksti, josta tulisi selvitä kohtaavatko isännän
tarjoamat työt ja puitteet talkolaisen motivaatioden tai tarpeiden kanssa. Myös
yhteydenotossa talkoolaiset painottivat tervetulleeksi tulemisen tunteen tärkeyttä. Valintaan
vaikuttavia

tekijöitä

mahdollisuudet,

olivat

sijainti,

tuontantosuunta,

käytetyt

majoitusmahdollisuudet

tekniikat,

(yhdessä

vapaa-ajan

isäntäväen

vieton

kanssa/erillään

isäntäväestä), ruokavalio, luomustatus, otettavien talkoolaisten määrä sekä isäntäväen
elämäntilanne (perheellinen/yksin elävä). Vastanneet pitivät arvossa tasapainoa työnteon ja
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vapaa-ajan vieton välillä, eivätkä he valinneet tiloja, joiden esittelyistä jäi sellainen mielikuva,
että töitä tulee tehdä kovasti, eikä vapaa-ajalle ole mietitty viettotapoja. (Nimmo 2001. 21-28.)

Tutkimuksen

lopputuloksiin

kuului

hyvän

WWOOF-isännän

määritelmä

talkoolaisen

näkökulmasta. Hyvä WWOOF-isäntätila sijaitsee maaseudulla, jopa syrjässä. Se tarjoaa
mahdollisuuksia nostalgiaan, yksinkertaiseen maalaiselämään, henkilökohtaiseen kehitykseen,
oppimiseen, lepoon sekä yhteenkuuluvuuteen. Se ottaa talkoolaiset osaksi perhe-elämäänsä,
tarjoaa ruokaa ja majoitusta. Sen työt ovat monipuolisia ja tasapainossa vapaa-ajan kanssa
sekä se kunnioittaa ja opettaa luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä. (Nimmo 2001, 33-35.)

3.2 Isäntien kokemukset talkoolaisten saavutettavuudesta, työpanoksesta
ja toiminnan eduista
Baleaarien yliopistossa toteutettiin vuonna 2010 tutkimus Kanadassa WWOOF-toiminnasta
vapaaehtoisturismin muotona. Se toteutettiin lähestymällä 932 kanadalaista WWOOF-isäntää
sähköpostikyselyllä sekä tutkimalla tilastollisesti WWOOF Canadan vapaaehtoisrekisteröinti
hakemusia, joita oli 3766. Kyselyyn vastasi 271 isäntää, joten saatua dataa voi pitää melko
luotettavana. Tutkimuksen tulokset tukevat kolmea päälöydöstä: WWOOF-toiminta on
turismia, joka ei ole kaupallista ja se perustuu luonnonmukaisen tuotannon arvoihin, se myös
saattaa joissain tapauksissa limittäytyä kaupallisen turismin kanssa sekä WWOOF-isännät
mieltävät talkoolaisilta saadun avun arvokkaaksi, mutta kokevat monesti saavansa vielä
enemmän hyötyä kulttuurivaihdon sekä oppimiskokemusten kautta. (Ord 2010. viitattu
26.1.2014.)
Tutkimukseen vastanneet WWOOF-isäntätilat olivat suurimmalta osalta omatarveviljelmiä
sekä kaupallisia että epäkaupallisia maatiloja (noin 63 %). Loput vastanneista isännistä olivat
koulutuskeskuksia,

maaseutumatkailukohteita,

ekoyhteisöjä

tai

muita

ennalta

määrittelemättömiä. Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa oli se, että noin puolet kyselyyn
vastanneista

isännistä

tarjoaa

WWOOF-toiminnan

ohessa

talkoolaisille

maksullisia

turistipalveluja, joista yleisimpiä oli koulutukset ja työpajat, majapaikat sekä ohjatut kierrokset.
(Ord,2010, viitattu 26.1.2014.) Herääkin kysymys, onko kyseinen kaupallinen toiminta eettistä
rahattomaan vaihtokauppaan perustuvan WWOOF-toiminnan ohessa?
Tutkimuksen

tuloksissa

ilmenee

myös

WWOOF-isäntien

tyytyväisyys

talkoolaisten

työpanokseen sekä kuukausikohtaisten yhteydenottojen määrään. Tuloksissa ilmenee, että
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isäntien tarve talkooavulle ja talkoolaisten saatavuus kohtaavat hyvin vuoden jokaisena
kuukautena. Kesän kuukausille (kesäkuu-elokuu) on hieman ylitarjotaa talkoolaisista ja muina
kuukausina on pientä vajetta. Kyselyyn vastanneista isännistä noin 37 % nojaa toiminnassaan
talkooavun saatavuuteen. Kysyttäessä
arvosta,

erottui

vastauksista

isäntien näkemystä WWOOF-toiminnalle saadusta

kolme

pääteemaa.

Eniten

isännät

arvostivat

oppimismahdollisuuksia, joihin sisältyy sekä kulttuurivaihto että luomuviljelyyn liittyvät tiedon
jakaminen. Toiseksi yleisimpänä arvostuksena oli konkreettinen työ. Kolmanneksi eniten
isännät arvostivat sosiaalisia tekijöitä, kuten uusin ihmisiin tutustumista, heiltä saatua seuraa
ja uusia ystävyyssuhteita. Tutkimustuloksista näkyy että isännät viittasivat 2,5 kertaa
useammin muihin WWOOF-toiminnasta saatuihin etuihin kuin työvoimaan. (Ord 2010, viitattu
26.1.2014.)
Oppimismahdollisuuksista eniten isäntien arvostusta saaneen kulttuurivaihdon vastaajat
näkivät sen tapana tutustua erilaisiin kulttuureihin ilman matkustamista. Moni myös mainitsi
oppineensa uusia viljelytaitoja talkoolaisiltaan sekä osallistuneensa itsekin WWOOFtalkoolaisuuteen ja haluavansa tarjota samankaltaisia kokemuksia vapaaehtoisille. (Ord 2010.
viitattu 26.1.2014.)
Noin 57 % kyselyyn vastanneista isännistä piti talkoolaisten työpanosta erittäin positiivisena.
Osa isännistä mainitsi ettei jotain projekteja olisi voinut saada valmiiksi ilman talkoolaisten
apua. Kymmenen vastaajista näki talkoolaiset vaihtoehtoisena työvoimana palkatulle
työvoimalle. Suurin osa vastaajista piti myös talkoolaisten työnlaatua positiivisena. Vain
muutamilla vastaajista oli kokemuksia huonommasta talkootyön laadusta. Heidän vastauksissa
näkyi etteivät he olleet tyytyväisiä vieraanvaraisuudestaan saadulle vastineelle. (Ord 2010,
viitattu 26.1.2014.)
Sosiaalisia etuja WWOOF-toiminnasta vastaajat kokivat saaneensa ystävien ja hyvän seuran
muodossa.

Isännät kokevat nauttivansa kansainvälisestä ja samanhenkisestä seurasta.

WWOOF-toiminta nähtiin myös isäntäperheiden lasten elämää rikastuttavana tekijänä. (Ord
2010, viitattu 26.1.2014.)

3.3 Isäntien ja talkoolaisten ennakko-odotukset
WWOOF-isäntien ja –talkoolaisten ennakko-odotuksia on tutkinut Mary Alvarez Oslon
yliopistosta. Vuonna 2012 toteutettu tutkimus oli ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus
WWOOF-isäntien

ja

–

talkoolaisten

ennakko-odotuksista.

Se

toteutettiin

osittain

strukturoituina sähköpostihaastatteluina, joihin osallistui yhteensä 27 isäntää ja 20 talkoolaista
ympäri maailman. Sen tuloksista ilmeni, että isäntien ja talkoolaisten ennakko-odotukset eivät
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poikkea toisistaan kuin vähän. Molemmat ryhmät olettivat, että WWOOF-toimintaan kuuluu
muun muassa työ, ruokailu, majoitus ja oppiminen osina vaihtokauppaa. Molemmista ryhmistä
nousi esiin sosiaalinen elämä ja kulttuurivaihto motivaatiotekijöinä WWOOF-toiminnan
aloittamisessa. Haasteita isännät ja talkoolaiset tunsivat kohdanneensa pyrkiessään
täyttämään omiaan ja toistensa odotuksia ja velvollisuuksia.

Kaikki isännyys- ja

talkookokemukset eivät ole olleet yhtä hyödyllisiä molemmille osapuolille, etenkin jos
odotuksia ja velvollisuuksia oli jäänyt täyttämättä. Sujuvaa kommunikaatiota odotettiin ennen
ja jälkeen talkoolaisvierailua sekä sen aikana. Isännät kokivat kommunikaatio-odotusten
täyttämisen haastavana ja tutkija huomauttaakin, että talkoolaisille oli koitunut ei-toivottuja
seurauksia isäntien kommunikaation puutteellisuuden vuoksi.

Tutkimukseen osallistuneet

isännät kokivat, että odotettujen ja ennalta-arvaamattomien positiivisten kokemusten määrä
ylittää negatiivisten kokemusten määrän, jonka vuoksi he ovat motivoituneita jatkamaan
isännyyttä. Kaikki talkoolaisetkin aikovat osallistua WWOOF-toimintaan jatkossakin. Heistä
suurin osa on suunnitellut sen toteuttamista lähitulevaisuudessa. (Alvarez 2012, 47- 107.)

3.4

WWOOF-toiminnan osallisuus Hotani nature farm - maatilan
kehityksessä

Kajaanin ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 tehty matkailualan opinnäytetyö tutkii
vapaaehtoistyötä turismin muotona, etenkin Japanissa. Tapaustutkimuksena kyseisessä
opinnäytetyössä tutkitaan WWOOF-toiminnan osallisuutta japanilaisen Hotari Nature Farm –
maatilan kehityksessä vuosina 2009-2013. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla viljelijää ja
selvittämällä 15 talkoolaisen kokemuksia kyselyllä. Tila on perustettu vuonna 2006 ja tilalla
viljellään luonnonmukaisesti ja monipuolisesti vihanneksia, riisiä, hedelmiä, yrttejä ja salaatteja
avomaalla sekä kasvihuoneissa. Tilalla on myös pieni kanala. (Liliána 2013, 38 -39.)
Hotani Nature Farm -tilalle on vastaanotettu WWOOF-talkoolaisia vuodesta 2009 lähtien 3-4
talkoolaista kerralla ja noin 10 talkoolaista kuukaudessa. Talkoolaisten majoitus on järjestetty
tilalla erillisessä talossa, jossa heille on keittiö ja vapaa-ajan tilat. Suurimpia haasteita tilalla
”wwooffereiden” kanssa on ollut kielitaidottomuuden ja sääntöjen noudattamisen kanssa. Yksi
talkoolainen myös yritti saada tilaa vastuuseen vanhentuneesta vakuutuksestaan johtuneesta
suuresta sairaalalaskusta lievän vammautumisen yhteydessä. (Liliána 2013, 39–42.)
Hotari Nature Farm –tilan isännän mielestä talkoolaisista voi olla sekä hyötyä että vaivaa.
Näiden suhde riippuu paljon ajankohdasta. Hän kuitenkin suhtautuu WWOOF-isännöinnin
jatkamiseen innokkaasti. Taloudellisesti hän näkee yhden talkoolaisen kustannusten olevan
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noin kymmenesosa työntekijästä koituvista kuluista. Tila on myös saanut paljon kehitysideoita
talkoolaisilta saadun palautteen kautta. Kyselyn mukaan talkoolaiset ovat nauttineet olostaan,
suurin osa heistä aikoo ”wwooffata” jatkossakin ja kaikki haluaisivat vierailla tilalla
toistamiseen. (Liliána 2013, 43 -52.)
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4 WWOOF-isännyys

WWOOF-isäntänä voivat toimia kaikenlaiset luomutilat, omavaraisviljeljiät, permakultuuriset
puutarhat, yhteisöviljelmät sekä metsätilat, joiden tuotannossa kunnioitetaan luomun tai
kestävän kehityksen idelogioita (WWOOF 2013b, viitattu 25.12.2013). Isännän tulee tarjota
talkoolaisille kunnollinen majoitus ja muonitus. Isäntä ei saa veloittaa majoituksesta ja hän on
velvollinen vastaamaan kaikkiin WWOOF-yhteydenottoihin järjestöjen jäseniltä. Isännän tulee
myös pitää huolta, että työympäristö on turvallinen ja että vakuutukset ovat kunnossa
talkoolaisen saapuessa. Isäntä saa myös itse valita talkoolaiset ja ajankohdan, jolloin
talkoolaisia vastaanottaa.

(WWOOF Intependents 2013b, viitattu 25.12.2013.) WWOOF-

järjestöillä on tapana tarkistaa isännyyttä hakevien kelpoisuus tarkastusvierailulla, mutta näin
ei kuitenkaan menetellä kaikissa järjestöissä, kuten ei Suomenkaan isäntälistaa ylläpitävässä
WWOOF Independentsissä (WWOOF Independents 2013a, viitattu 25.12.2013).

4.1

Kokemuksia isännyydestä Suomessa

Tuoreessa Luomu-lehden artikkelissa mansikanviljelijä Kristiina Terhemaa tiivistää WWOOFisännöinnin hyödyt työvoimana, kielitaidon paranemisena, kulttuureihin tutustumisena ja
taloudellisena hyötynä. Hänen mukaansa WWOOF-isännöinti vaati aktiivisuutta ja isännän
tulee olla myös kiinnostunut siitä, että vapaaehtoiset voivat hyvin. (Alasaarela 2014, 18-19.)
Seuraavaksi esittelen kahden haastattelemani tilallisen kokemuksia WWOOF-isännöinnistä.
Eteläsuomalaisella luomumarja- ja lammastilalla (joka halusi esiintyä anonyyminä) on ollut
WWOOF-toimintaa vuodesta 2008.

Heidän tuotantonsa on keskittynyt mansikan ja

pensasmustikan viljelyyn sekä lampaanlihan tuotantoon. WWOOF-isännyys on ollut heille
mieluista ja talkoolaisia heillä on ollut vuosittain useita, harvemmin kuitenkaan montaa
samalla kertaa. Heillä talkoolaisten määrää on rajoittanut majoitusmahdollisuudet, kun he ovat
kuitenkin halunneet tarjota laadukasta majoitusta. (Eteläsuomalainen luomutila 2014,
sähköpostiviesti 3.1.2014.)
Yleensä kyseisellä luomutilalla on ollut talkoolaisia välillä kesä-syyskuu. Aikaisemmille
kuukausille ei ole ollut monia halukkaita, vaikka kevään istutuksien aikaan työtä riittäisikin.
Isäntäväelle jokainen ”wwoofferi” on ollut oma kokemuksensa ja yleensä he ovat olleet erittäin
motivoituneita työntekijöitä. Lyhyemmät noin viikon vierailut ovat olleet vaativia, etenkin
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mansikkakauden aikana. Töihin neuvominen vie aikaa ja silloin omat työsaavutukset kärsivät.
Myös ruuanlaittoon ja pyykkäykseen kuluva aika kasvaa. Tilan vinkkejä isännyyteen ovat hyvä
kielitaito (Englanti, Saksa ja Ranska), avoimuus ja kärsivällisyys. Talkoolaisia varten on hyvä
varata

myös

polkupyöriä,

joilla

liikkuminen

tilalta

lähialueelle

käy

näppärästi.

(Eteläsuomalainen luomutila 2014, sähköpostiviesti 3.1.2014.)
Pikku Nuppu on luomuvihannestila Pohjois-Karjalasta, jossa WWOOF-talkoolaisia on vieraillut
jo vuodesta 1998 lähtien. He vastaanottavat talkoolaisia 2-5 kerrallaan toukokuun
puolestavälistä syyskuun puoleenväliin. He näkevät WWOOF-toiminnan hienona tapana
kulttuurivaihtoon, jossa eri maista saapuviin ihmisiin tutustuu melko syvällisesti eläen arkea
yhdessä.

Isännyyden

suurimpana

hyötynä

he

näkevät

pellolla

saadun

avun.

He ovat myös saaneet elinikäisiä ystäviä sekä oppineet talkoolaisiltaan monenlaista. He ovat
huomanneet, että kodin jakaminen tuntemattomien ihmisten kanssa voi olla välillä raskasta
yksityisen tilan puutteen vuoksi. Myös ylläpito työllistää jonkin verran. (Houtbeckers 2014,
sähköpostiviesti 9.1.2014.)
Pikku Nupussa vierailleet talkoolaiset ovat olleet nuoria, joko opiskelijoita tai työelämästä
tauon pitäviä matkustajia. Sukupuolijakauma on mennyt melko tasan miesten ja naisten välillä.
Pikku Nupun kokemus on, että pieni osa on erityisen kinnostunut luomuviljelystä. Suurin osa
näkee

”wwooffauksen”

edullisena

matkustusvaihtoehtona

ja

keinona

tutustua

matkakohteeseen asumalla paikallisen perheen luona. WWOOF-isännyysvuosien aikana
myöskään erimielisyyksiltä ei ole voinut välttyä, mutta ne kerrat joilloin Pikku Nupussa on
jouduttu pyytämään talkoolaista lähtemään sopeutumisvaikeuksien vuoksi ovat jääneet alle
viiteen. (Houtbeckers 2014, sähköpostiviesti 9.1.2014.)
Pikku Nupun neuvoja isännyyteen on avoimuuden ja kärsivällisyyden lisäksi huolellinen
yhteydenpito jo ennen talkoolaisen saapumista. He ovat huomanneet, että talkoolaisia
kannattaa vastaanottaa samanaikaisesti useampi kuin yksi. Talkoolaiset pitävät toisilleen
seuraa ja näin isäntäväen niin sanottu viihdyttämisvastuu vähenee. Pikku Nupussa on myös
suuri valikoima työ- ja sadevaatetusta, jonka on huomattu helpottavan sekä isäntää että
talkoolaisia vierailun aikana. (Houtbeckers 2014, sähköpostiviesti 9.1.2014.)

4.2 Ideologia

Ensimmäinen askel WWOOF-isännyyteen on pyrkimys omaksua toiminnan taustalla oleva
ideologia. Toiminnan ydin on rahaton vaihtokauppa, joten ajatus halpatyövoimasta tulee
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heittää romukoppaan. Isännältä odotetaan kestävän kehityksen huomioimista toiminnassaan,
tuotannon tulisi olla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Isäntä voi odottaa
talkoolaisilta aitoa kiinnostusta oppia luomuviljelyä ja ekologista elämäntapaa, sekä sovitun
tuntimäärän verran apua vastineeksi isännän vieraanvaraisuudesta. (WWOOF Greece 2013,
viitattu 26.12.2013, 3.) Talkooapua voi käyttää tilan tarpeiden ja talkoolaisen mieltymysten
mukaan esim. istutus-, kitkentä-, sadonkorjuu-, rakennustöihin sekä kodin askareisiin että
lasten hoitoon. Työn luonne tulisi olla kuitenkin monipuolinen, jotta talkoolaiselle tarjoutuu
mahdollisuuksia oppia monipuolisesti. (Alvarez 2012, 28.) WWOOF-isännyys edellyttää kieli- ja
kanssakäymistaitoja. Isäntäväen tulisi hallita ainakin englanniksi kommunikointi sekä omata
avoin asenne kulttuurieroja kohtaan. On myös tärkeää, että kaikki perheenjäsenet haluavat
talkoolaisia vieraakseen.( WWOOF Greece, viitattu 26.12.2013, 3.)

4.3 Isäntälista ja siihen liittyminen

Kun talkoolainen liittyy WWOOF-järjestön jäseneksi, hänelle tulee mahdolliseksi valita sivuston
isäntälistalta haluamansa isäntä, jota voi lähestyä yhteydenottolomakkeella. Muita
yhteystietoja tilasta ei luovuteta kuin sijainti kartalla. Sitten isäntäväki voi halutessaan antaa
lisätietoa sekä aloittaa neuvottelut tulevasta vierailusta tai kieltäytyä .
Suomen WWOOF-isännille talkoolaisvälityksenä toimii WWOOF Independents, johon liitytään
täyttämällä host-hakemus sen sivustoilla. Ensimmäiseen hakemukseen täytetään vain
perustiedot. Sen jälkeen syvennytään tilan tietoihin. Tilan esittelyteksteihin on hyvä panostaa,
sillä esittelyn antama kuva houkuttelee tietynlaisia talkoolaisia. Rehellisen kuvauksen avulla
talkoolaisille ei synny epärealistisia mielikuvia, joten pettymyksiltä tilalle saapuessa vältytään.
Toivottu työaika, mahdollisuus majoittaa perheitä sekä toivottu vierailun pituus on hyvä
ilmoittaa jo tässä vaiheessa. Kannattaa kertoa minkälaista ja milloin työtä on tarjolla, millaiset
majoitusolot ovat, millaisia rentoutumis- ja harrastusmahdollisuuksia talkoolaisille on, mitä
tuoda mukana, mitä tilalla on jo entuudestaan (esim. työ- tai sadevaatetus) sekä muut talon
säännöt. (WWOOF Greece 2013, viitattu 26.12.2013, 36-7.) Myös kuvia kannattaa
ehdottomasti lisätä havainnollistamaan tilan toimintaa ja puitteita.

4.4 Talkoolaiset

Yleensä ”wooffaamaan” lähtevät nuoret seikkalunhaluiset ihmiset, mutta myös vanhemmalta
väeltä löytyy intoa lähteä auttamaan ja oppimaan luomutiloilla.
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Isäntä ei voi odotttaa

talkoolaisilta mitään aikaisempaa kokemusta maataloustöistä tai edes elämästä maaseudulla,
toisaalta osa voi olla erittäin kokeneita. ”Wooffausta” ei voi käyttää korvaamaan palkallista
työvoimaa, sillä talkoolaiset ovat oppimassa ja auttamassa, joten heiltä ei voi odottaa samaa
vastuunottoa kuin työntekijöiltä voidaan odottaa. (WWOOF Canada 2013, 5.) Useimmat
WWOOF-järjestöt edellyttävät talkoolaisilta 18 vuoden ikää, mutta mikään sääntö ei estä
esimerkiksi taaperon tai teini-ikäisen lapsen kanssa ”wwooffaamista”, jos se vain sopii
isäntäväelle. (WWOOF Greece, viitattu 26.12.2013, 11.) Suomeen saapuvista talkoolaisista
suurin osa tulee Keski-Euroopasta, joskus yhteydenottoja tulee eksoottisemmistakin maista
(Mäkinen 1999, viitattu 24.2.2014). Aktiivisia ”wwooffaamaan” lähteviä kansoja ovat muun
muassa saksalaiset, ranskalaiset, australialaiset sekä japanilaiset.
Kun talkoolainen ottaa yhteyttä, tulisi selvittää ainakin seuraavia asioita: Miksi hän on valinnut
juuri tämän tilan? Mitkä ovat hänen kiinnostuksensa ja liittyvätkö ne jotenkin tilan toimintaan?
Onko hänellä vakuutusta, joka kattaa mahdolliset tapaturmat? Vierailuajankohdasta sopiessa
tulisi olla miettittynä valmiiksi, minkä pituinen vierailu on molemmille osapuolille sopiva. Jos
vierailu jää lyhyeksi, se voi käydä taakaksi isännälle alkuunpääsemisen vaatiman opettamisen
ja valvomisen myötä. Parin viikon vierailut ovat sopivampia, jolloin talkoolainen ehtii oppia
syvällisemmin ja on myös enemmän avuksi isännälle. Myös alustavasti pitkäksi sovittu vierailu
voi käydä raskaaksi, jos henkilökemiat eivät kohtaa. Toimivaksi on huomattu sopiminen
tietystä koeajasta, jonka jälkeen voi jatkaa, jos kaikki menee hyvin. Onnistuneen
talkoolaisvierailun takaa selkeä kommunikaatio ennen vierailua. Myös peruuntumisiin ja
talkoolaisiin, jotka eivät ilmestykään paikalle, on syytä varautua. Toimintaa ei kannata rakentaa
talkoolaisten varaan. Mutta parhaimmillaan saatu apu on suuri ja talkoolaisiin syntyy erittäin
lämmin suhde kuin eräänlaisina perheenjäseninä. (WWOOF Greece 2013, viitattu 26.12.2013,
9.)

4.5 Käytännön järjestelyt

Ennen talkoolaisten saapumista

isännällä tulisi olla järjestettynä kunnolliset tilat

majoittumiselle. Talkoolaisten muonitus ja siihen käytettävät tilat tulee miettiä valmiiksi,
huomioiden mahdolliset allergiat.

Talkoolaiset, etenkin kauempaa saapuneet, kannattaa

hakea lähimmältä joukkoliikenneasemalta. Muutenkin saapumispäivälle kannattaa varata aikaa
toivottaa talkoolaiset tervetulleiksi sekä opettaa talon tavat. On syytä varautua selittämään
joitain asioita hyvin kädestä pitäen (esimerkiksi ulkohuussin käyttö tai saunan lämmitys).
Talkoolainen voi olla tottunut hyvin erilaiseen päivärytmiin, joten on hyvä sopia yhteisesti
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päivien aikatauluista. Saapumisen yhteydessä voidaan tehdä hätätilanteen varalle tietokortti
talkoolaisesta, jossa on hänestä tarkat tiedot, jäsennumeroa ja läheisen yhteystietoja myöten.
(WWOOF Greece 2013, viitattu 26.12.2013, 10.) Isäntäväen henkilökohtaisen tilan tarve tulee
myös huomioida. Talkoolaisille voi selventää, mitkä tilat halutaan pitää niin sanotusti
rauhoitettuina tiettyyn aikaan päivästä, kuten iltaisin.
Toistuva aamurutiini, kuten kastelukierros, helpottaa töiden organisointia antaen isännille
aikaa miettiä päivän työt. Töissä tulisi huomioida sekä työturvallisuus että talkoolaisten
mahdollisuudet oppia tuotannon tekniikoita ja kalustoa monipuolisesti. Koska WWOOFtoiminta keskittyy luonnonmukaisiin menetelmiin, talkoolaisilta ei voi edellyttää työskentelyä
väkilannoiteiden tai kasvinsuojeluaineiden parissa. Muuten talkoolaisilta voi odottaa
kaikenlaista työtä, myös osallistumista talon arkiaskareisiin. Jos talkoolainen tulee kovin
erilaisista ilmasto-oloista, on syytä antaa hänelle aikaa sopeutumiseen, vaikkapa tarjoamalla
töitä sisätiloissa. (WWOOF Canada, 2013, viitattu 26.12.2013.) Myös sadepäivien varalle on
hyvä olla sopivia töitä valmiiksi mietittynä. Vierailun päätteeksi voi olla kohdallaan esittää
kiitollisuutta pienin elein, kuten kakkukahvein.

4.6 Viisumit & vakuutukset
Matkustettaessa Suomeen toisesta EU-valtiosta tai pohjoismaasta ei tarvita viisumia, mutta
hyväksytty matkustusasiakirja vaaditaan. Muualta saapuvat tarvitsevat viisumin, jolla voi viipyä
Suomessa enintään kolme kuukautta. (Maahanmuuttovirasto, viitattu 28.12.2013.) Yli kolmen
kuukauden oleskelulle Suomessa tarvitaan Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa,
poikkeuksena EU- ja pohjoismaiden kansalaiset. Ensimmäinen oleskelulupa on määräaikainen
ja se myönnetään enintään vuodeksi. (Ulkoasiainministeriö, viitattu 28.12.2013.)
Talkoolainen on velvoitettu vastaamaan itse matkavakuutuksestaan ja heitä voi velvoittaa
todistamaan, että vakuutukset ovat kunnossa. Reppureissaamiseen ja työskentelyyn ulkomailla
löytyy

omat

vakuutuspakettinsa.

Kuitenkin

myös

isännän

on

mahdollista

ottaa

talkoolaisvakuutus, johon saa sovittua vaikkapa kaksi talkoolaista koko vuoden ajaksi.
Tapaturmia voi ennaltaehkäistä pitämällä huolta etteivät talkoolaiset osallistu vaarallisimpiin
töihin sekä pitäen huolta, että joku pidempään töissä ollut on läsnä kun talkoolaiset
työskentelevät.

4.7 Verotus
Verottaja määrittelee talkootyön toisen lukuun korvauksetta ja satunnaisesti tehtäväksi työksi.
Talkootyö ei yleensä edelltyä erityistä ammattitaitoa, koulutusta tai pätevyyttä, mutta sellaista
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omaava voi sitä hyödyntää osallistuessaan talkoisiin. Talkootyön luonne ei siis rajoita
kenenkään osallistumista talkoisiin. Talkootyölle on ominaista tietyn työvaiheen suorittaminen
eikä talkootyöstä muodostu työsuhdetta. Talkootyötä tekeville voidaan antaa tavanomaista ja
kohtuullista tarjoilua ilman että kyseessä olisi veronalainen etu, kunhan siitä ei ole tehty
sopimusta eikä talkoolainen sitä itse edellytä. Talkootyö muuttuu veronalaiseksi, jos
talkoolaiselle annetaan talkootyösuorituksen jälkeen vastike, ellei kysessä ole arvoltaan
vähäinen tavaralahja. Talkoolaisen majoittamisesta ei ole erityisiä säädöksiä, joten jos
talkootyö edellyttää majoitusta, tarjottu majoitus ei ole konkreettinen vastike talkootyöstä,
eikä se silloin vaikuta talkootyön veronalaisuuteen. (Verohallinto, viitattu 30.12.2013.)
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että WWOOF-isännyys ei ole veronalaista, kunhan majoitus
ja ruokailut tarjotaan isännän aloittteesta ilman talkoolaisen ja isännän välistä sopimusta.
Isännälle on kuitenkin mahdollista vähentää työn suorittamisesta aiheutuneet kustannukset
verotuksessa, mutta se edellyttää, että työsuorituksesta maksetaan sen käypään arvoon
verrannolliset verot (Verohallinto, viitattu 30.12.2013).

Tämä menettely ei ole yleensä

taloudellisesti kannattavaa, paitsi tilanteissa, joissa työnarvosta kertyvät verot ovat pienemmät
kuin työn aiheuttamat kulut.

4.8 Ongelmatilanteet
Jos kuitenkin syntyy tilanne, jossa isännän ja talkoolaisen välille syntyy eripuraa, ei
kummaltakaan talkoolaiselta tai isännältä edellytetä tilanteessa jatkamista. Tilanne on
kuitenkin hyvä pitää rauhallisena ja pyrkiä saamaan asiat selvitettyä. Jos erimielisyydet eivät
kuitenkaan raukea, on isännällä oikeus pyytää talkoolaista poistumaan. Sen ajankohta on hyvä
sopia kuitenkin molempien mielipiteet huomioiden ”siltoja polttamatta”. (WWOOF Greece,
viitattu 26.12.2013, 10.)
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5

Kehittämistehtävän kuvaus

Kysymys, johon kyselytutkimuksessani lähdin etsimään vastauksia, on: ovatko suomalaiset
luomuhenkiset

puutarhatilat

tietoisia

ja/tai

kiinnostuneita

WWOOF-toiminnasta?

Tutkimusmenetelmä on webropol-internetkysely, jonka saatekirjeet (LIITE 1.) toimitin
sähköpostitse sekä osalle vastaajista postitse Elomestari Oy:n asiakasrekisterin sekä
Luomuliiton paikallisyhdistysten sähköpostilistojen kautta. Elomestari Oy on Suomen ainut
puutarha-alan luomusiementen maahantuoja, jonka vuoksi näin asiakasrekisteristä saadut
yhteystiedot hyvänä lisänä luomuliiton sähköpostilistalle.

Saatekirjeen yhteyteen linkitin

lisätiedoista kiinnostuneille typistetyn version tähän opinnäytetyöhön kasatusta WWOOFisännyyden ohjeistuksesta. Näin arvioin saavuttavani noin 100-150 kohderyhmään kuuluvaa
henkilöä. Kyselyn kysymykset ovat ennalta strukturoituja (LIITE 2) ja muutamaan kysymykseen
on mahdollista vastata myös avoimesti, jos ennalta annetut vastausvaihtoehdot eivät sovi
vastaajalle. Mielipiteitä ja mielenkiintoa kysyessäni käytin 5-portaiseen asteikkoon perustuvaa
kysymystyyppiä. Kyselyyn vastaamiselle varasin aikaa noin 3 viikkoa, joista viimeisellä lähetin
muistutuskirjeen saatekirjeen vastaanottajille.

5.1 Kohderyhmä

Kyselytutkimukseni kohderyhmä on luomuhenkiset puutarhatuottajat. Luomuhenkisyydellä
tarkoitan luomusta kiinnostuneita, joiden näkisin täyttävän WWOOF-isännyyden ehdot. Jos
olisin valinnut kohderyhmäksi jyrkästi luomupuutarhatuottajat, olisi se voinut vaikuttaa kyselyn
vastausprosenttiin negatiivisesti rajaamalla ulos ilman sertifiointia luomua tuottavat. Syy, miksi
valitsin puutarhatuottajat, on puutarhatuotannon käsityövaltaisuus, joka tekee siitä
helpommin lähestyttävän. Myös se, että kysely on ensimmäinen Suomessa toteutettu
WWOOF-kysely, vaikutti rajauspäätökseeni. En halunnut haukata liian suurta palaa kerralla,
vaan mielumminkin tehdä pohjatyötä alkutaipaleella olevalle WWOOF-toiminnalle Suomessa.

5.3 Analyysimenetelmät
Kyselyssä käyttämäni Webropol-palvelu tarjoaa käyttäjilleen selkeät taulukoinnit ja kaaviot
tuloksista. Niiden perusteella tein tulkintoja mm. tuottajien sijainnin ja viljelyhistorian
suhteesta mielipiteisiin WWOOF-toiminnasta.
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Kysyessäni tuottajien näkemystä WWOOF-

toiminnan haasteista, valmistelin vastaukset ennalta suunnitelluin ryhmin kuten käytännön
järjestelyt, kulttuurierot ja ajalliset resurssit. Selvitin myös vastaajien puutarhatuotannon
suunnat sekä vastaajien näkemykset siitä, mihin tuotantosuunnan töistä talkooavulle olisi
tarvetta.
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6

Tulokset

Kyselyyn vastasi 16 henkilöä. Heistä noin puolet (7) oli Etelä-Suomesta. Itä-Suomesta kyselyyn
vastasi vain yksi henkilö eikä Lapista tai Ahvenanmaalta tullut yhtään vastausta. Puolet
vastaajista oli kokeneita viljelijöitä (yli 10 vuoden viljelyhistoria), neljännes aloittelevia (alle 4
vuoden) ja loput siltä väliltä (5-10 vuotta). Suurin osa vastaajista mainitsi harjoittavansa
avomaavihannesten (10) tai marjojen (8) viljelyä. Kysely tavoitti myös vastaajia, jotka
harjoittavat, kasvihuone-, hedelmä ja ryhmäkasvituotantoa. Yksi vastaajista harjoittaa myös
karjataloutta.
Yli puolet vastaajista (10) oli kuullut WWOOF-toiminnasta aikaisemmin ja kaksi vastaajista
toimii WWOOF-isäntinä. Kysymykseen: ”Oletteko kiinnostuneet WWOOF-isännyydestä?”
vastasi positiivisesti 13 vastaajaa, joista 9 oli täysin samaa mieltä väitteen: Kyllä, haluan
lisätietoa WWOOF-isännyydestä ja voisin harkita isännäksi liittymistä, kanssa. 3 negatiivisesti
kyseiseen kohtaan vastannutta mainitsi myöhemmässä kohdassa näkevänsä suurimpina
haasteina WWOOF-isännyydessä käytännön järjestelyt, ajalliset resurssit sekä yksi vastanneista
mainitsi avoimessa kohdassa myös talkoolaisten huonon työmotivaation. Seuraavissa
kaavioissa

havainnollistan

vastausten

jakautumista

kyselyn

eri

aihealueissa.
Vastausten
määrä

KUVIO 3. WWOOF-talkoolaisille parhaiten sopivat työt
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Selvittäessäni vastaajien näkemyksiä WWOOF-talkoolaisille sopivista töistä, vahvimpana esiin
nousi yksinkertaiset ja käsityövoittoiset istutus- ja kylvötyöt, hoitotyöt ja sadonkorjuutyöt
(KUVIO 3). Myös yksinkertaiset konetyöt, rakennus-, metsä- ja puutyöt sekä kotiaskareet
sopivat talkoolaisille noin joka kolmannen vastaajan mielestä. Vastaajista vain yksi näkee
talkoolaisten soveltuvan myös traktoritöihin eikä yksikään koe jatkojalostamista talkoolaisille
sopivana työnä.

Vastausten
määrä

16
14
12
10
8
6
4
2
0

KUVIO 4. Kuukaudet, joina talkoolaisille olisi tarvetta
Kysymykseen

mieleisistä

WWOOF-talkoolaisten

vastaanottamiskuukausista,

vastaukset

jakautuivat tasaisesti kasvukaudelle painottuen kiireisimpiin kuukausiin (KUVIO 4). Suurin osa
vastaajista ottaisi talkoolaisia kesä-syyskuun ajaksi, kun taas muutamaa voisi vastaanottaa
talkoolaisia jo maaliskuusta lähtien. Yksi vastaajista näki mahdolliseksi vastaanottaa
talkoolaisia vuoden ympäri.
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Vastausten
määrä

KUVIO 5. WWOOF-isännyyden haasteet

Vastaajien näkemyksissä WWOOF-isännyyden haasteista erottuu selkeästi käytännön
järjestelyt sekä ajalliset resurssit (KUVIO 5). Käytännön järjestelyistä majoituksen järjestäminen
erottuu ruokailun järjestämistä haasteellisempana. Suurimmiksi haasteiksi nousee vastauksissa
majoituksen järjestäminen ja perehdyttämiseen kuluva aika. Kulttuurisia tekijöitä ei yksikään
vastaajista nähnyt suurimpana haasteena isännyydessä. Työturvallisuuden turvaaminen
nähtiin myös haasteena ja avoimien kohtien vastauksissa mainittiin talkoolaisten huono
työmotivaatio sekä oman työn liikkuvuuden aiheuttamat haasteet.
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TAULUKKO 1. Vastaukset kysymykseen WWOOF Finland:in perustamisen tarpeellisuudesta.
Täysin
samaa
mieltä

Kyllä, näen
sille
tarvetta
Suomessa.

6

Hieman
samaa
mieltä

4

En osaa
sanoa

6

Hieman
eri mieltä

0

Täysin eri
mieltä

0

Ei, en näe
sitä
tarpeelliseksi.
Nykyinen
järjestely on
mielestäni
riittävä.

Kysymys WWOOF-Finlandin perustamisen tarpeellisuudesta ei saanut yhtään negatiivista
vastausta (TAULUKKO 1). Yhdeksän vastaajaa toivottaisi toiminnan tervetuulleeksi Suomeen,
kun taas kuusi vastaajista valitsi: En osaa sanoa -vaihtoehdon.

Vastausten
määrä

KUVIO 6. Halukkuus osallistua WWOOF Finlandin perustamiseen
Kysymys vastaajien halukkuudesta osallistua WWOOF Finlandin perustamiseen, keräsi 16
vastausta, joista yksikään ei ollut selkeä kyllä (KUVIO 6). Kuusi vastaajista olisi ehkä halukkaita
osallistumaan, kun taas seitsemän vastaajaa ei halua osallistua.
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7 Johtopäätökset

Kyselyn tuloksista ei löytynyt vastaajan sijainnin ja asenteiden välistä riippuvuussuhdetta.
Etelä-Suomesta, josta suurin osa vastaajista on, saadut vastaukset vaihtelivat paljon vastaajien
välillä. Tutkiessani vastaajan viljelyhistorian suhdetta asenteisiin yllätyin huomatessani, että
pisimpään viljelleet olivat eniten kiinnostuneita WWOOF-isännyydestä. Pidempään viljelleet
vastaajat näkivät WWOOF-isännyyden suurimpana haasteena perehdyttämiseen kuluvan ajan.
Myös viljelyn alkutaipaleella (0-4 vuotta viljelleet) olevat vastaajat olivat kiinnostuneita
WWOOF-isännyydestä, mutta he näkivät haasteellisena majoituksen järjestämisen ja
yksityisyyden vähenemisen.
Kyselyn vastauksista näkyy, että WWOOF-talkoolaiset ovat tervetulleita suomalaisille
luomupuutarhatiloille etenkin avustamaan käsityövoittoisissa työvaiheissa (kylvö- ja
istutustyöt, hoitotyöt ja sadonkorjuutyöt). Haastavammat työt kuten traktorityöt ja
jatkojalostus eivät vastaajien mielestä sovi talkoolaisten tehtäväksi. Eniten tarvetta
talkoolaisille on kesästä syksyyn, mutta myös kevään töihin talkoolaiset ovat tervetulleita.
Suurimpia esteitä WWOOF-toiminnan lisääntymiselle Suomessa näyttäisi olevan tilallisten
ajallisien resurssien vähyys ja talkoolaisten majoittumiseen sopivien tilojen järjestäminen.
Myös tiedotusta WWOOF-toiminnasta tulisi lisätä, sillä 37,5 % vastaajista ei ollut tietoinen
siitä.
Kyselyn vastauksista tuli selkeästi esille, että kansalliselle WWOOF-järjestölle on kysyntää.
Kuitenkin vastauksista välittyy tieto, ettei viljelijöillä välttämättä ole aikaa, voimavaroja tai
halua osallistua kansallisen järjestön perustamiseen. Suomen kansallisen WWOOF-järjestön
perustamiseen voisikin sopia Viron tapainen nuoren vapaaehtoisaktiiviryhmän kasaaminen.
Aktiiveja voisi löytyä opiskelijoista, luomuliikkeestä tai vaikkapa vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneita matkailijoista. Aktiivien kesken jaettaisiin vastuut (nettisivujen ja isäntälistan
hallinnointi, rahaston hoito, mahdollinen isäntätilojen tarkastusvierailut ja markkinointi ynnä
muut sellaiset) jokaisen vahvuudet huomioiden. WWOOF Finland – järjestön muoto olisi
voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka toiminta tulisi järjestää yhdistyslainsäädännön
mukaisesti. Yhdistyksen perustamiseen vaaditaan vähintään kolme henkilöä, joka voisikin olla
WWOOF Finlandin perustamiseen sopiva määrä. Yksi henkilöistä voisi ottaa vastuulleen
isäntälistan ja kotisivujen hallinnoinnin, toinen markkinoinnin ja kolmas rahastonhoidon ja
yhdistyslainsäädäntöön liittyvät paperityöt. Sopivin sijainti WWOOF Finlandin päämajalle olisi
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pääkaupunkiseutu, hyvien liikenneyhteyksiensä ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden
läheisyyden vuoksi. WWOOF Finlandin alkuaikojen tärkeimmäksi toimeksi uskoisin nousevan
tiedotuksen toiminnasta. Järjestön tulisi kuitenkin panostaa ympäri Suomen tapahtuviin
seminaareihin ynnä muihin markkinointitapahtumiin, jotta liike tavoittaisi kauempanakin
sijaitsevat potentiaaliset WWOOF-isännät. Yksi mahdollisuus alkutaipaleen keventämiseksi
voisi olla hakea rahoitus-, markkinointi- (esimerkiksi WWOOF-Finlandin perustaminen
-yleisötilaisuus) ja organisointiapua luomutuotannon edistämistä ajavilta järjestöiltä, kuten
Luomuliitolta.
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8 Pohdinta

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää WWOOF-toiminnan mahdollisuuksia Suomessa ja
erityisesti suomalaisen luomupuutarhatuotannon edistämisessä. Menetelminä oli tiedonkeruu,
sähköpostihaastattelut

sekä

verkkokysely.

Tietoa

keräsin

kansainvälisestä

WWOOF-

järjestäytymisestä, Ruotsin ja Viron WWOOF-toiminnasta (haastattelu), Suomen WWOOFhistoriasta, suomalaisten WWOOF-isäntien kokemuksista (haastattelu) sekä perehdyin myös
tieteellisiin tutkimuksiin WWOOF-isäntien kokemuksista. Näin myös tarpeelliseksi kasata
suomenkielisen tietopaketin WWOOF-isännyydestä, jonka pystyin tarjoamaan kyselyn
saatekirjeen yhteydessä aiheesta kiinnostuneille.
Kokemukset WWOOF-isännyydestä näyttävät olevan kansainvälisesti positiivisia. Vaikka
esittelemissäni tutkimustuloksissa ja tekemissäni haastatteluissa mainittiinkin, etteivät
WWOOF-vierailut aina vastaa odotuksia ja että ne saattavat käydä isäntäväelle ajoittain
raskaaksi, WWOOF-isännöinti on erinomainen vaihtokauppaan perustuva keino järjestää
auttavia käsiä niitä tarvitsevalle luomuhenkiselle viljelijälle. Talkootöiden ohessa tapahtuu
uuden oppimista ja kulttuurivaihtoa, jonka moni isäntä on kokenut saamaansa apua
suuremmaksi eduksi, josta nauttivat myös isäntäperheen lapset. Taloudellisesti yhden
WWOOF-talkoolaisen

aiheuttamat

kustannukset

on

arvioitu

jäävän

kymmenekseen

palkkatyöntekijään verrattuna. Talkoolaisia ei kuitenkaan suositella käytettäväksi korvaamaan
palkattua työvoimaa työn vapaaehtoisen luonteen vuoksi. WWOOF-vierailuilla voi olla myös
positiivinen vaikutus lähiseudun ilmapiiriin lisäten kansainvälisyyden tunnetta.
Hyvältä WWOOF-isännältä odotetaan monia ominaisuuksia, jotka joskus ovat ristiriitaisia
elinkeinotoiminnan harjoittamisen kanssa. WWOOF-talkoolaiset odottavat isännältään
vieraanvaraisuutta sekä oppimisen, kulttuurin, yksinkertaisen elämän, virkistymisen,
rentoutumisen, monipuolisuuden ja yhteenkuulumisen kokemuksia. Moni isäntä onkin kokenut
odotusten täyttämisen haastavaksi, vaikka molemman puolinen tyytyväisyys vierailuihin on
yleistä. Suomalaisten WWOOF-isäntien vinkkejä aloittelevalle isännälle on kärsivällisyys,
avoimuus, hyvä kielitaito sekä huolellinen yhteydenpito jo ennen vierailua. Perehdyttämiseen
ja käytännön järjestelyihin on osattava varata tarpeeksi aikaa.
Lähestyessäni suomalaisia luomuhenkisiä puutarhatiloja huomasin, ettei vastauksien saaminen
ole helppoa. Ensiksi näytti että vastaukset jäävät alle kymmeneen, mutta toteuttamani
muistutuskierros nosti vastaajamäärän 16:een. Arviolta saatekirjeeni tavoitti noin 100–150
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luomuhenkistä puutarhatuottajaa, joten vastausprosentti on noin 10–15 prosenttia. Kyselyni
onnistui hahmottamaan kohderyhmäni tietoisuutta ja näkemyksiä WWOOF-toiminnasta.
Suomalaiset luomuhenkiset puutarhatuottajat ovat siitä selvästi kiinnostuneita, vaikkeivät he
sitä kokisikaan omalle tilalleen sopivaksi. Myös kansallisen WWOOF-järjestön perustamiselle
näyttäisi olevan kysyntää. Seuraava askel WWOOF-toiminnan edistämiseksi Suomessa voisikin
olla järjestää yhteyskanava WWOOF-toiminnasta kiinostuneiden kesken. Esimerkiksi Facebookkeskusteluryhmä

voisi

olla

toimiva

ratkaisu

saada

toiminnasta

kiinnostuneet

kommunikaatioyhteyteen keskenään. Tämän kommunikaatioyhteyden kautta olisi mahdollista
tavoittaa potentiaalisia aktiiveja, joiden kesken WWOOF-kansalaisjärjestö voitaisiin perustaa ja
sen vastuut jakaa.
Opinnäytetyöprosessi oli ammatillisesti kasvattava. Aiheeni oli hyvin mielenkiintoinen, mutta
myös haastava, koska WWOOF-isännyydestä ei ole paljoa tietoa saatavilla. Jouduin tekemään
paljon pohjatyöskentelyä tiedonhaun ja sähköpostiyhteydenottojen parissa. Ulkomaisten
tietolähteiden vuoksi opinnäytetyöni tiedonhankinta on ollut lähes täysin englannin kielellä.
Olen tyytyväinen opinnäytetyöni rajaukseen, joka piti työn sopivissa mitoissa sekä johti
onnistuneeseen kyselyyn. Kyselyn kohderyhmän tavoittaminen oli myös haastavaa, jonka
onnistumisen näen seurauksena näkemästäni vaivasta ottaa yhteyttä monien yhteyskanavien
kautta. Koen myös onnistuneeni laatimaan ulkoasultaan ja rakenteeltaan hyvän kyselyn.
Onnistuin toteuttamaan kyselyni sekä haastatteluni eettisiä periaatteita kunnioittaen. Kyselyyn
vastanneiden identiteetti pysyy salassa eikä myöskään toisen haastattelemani WWOOF-isännän
henkilöllisyys tule julki, kuten hän toivoi. Aiheen tiimoilta heräsi myös paljon mielenkiintoisia
jatkoselvityksen aiheita, kuten selvittää WWOOF-toiminnan soveltuvuus eläintiloille ja
suomalaisten

luomuhenkisten

talkoolaisvälitystoiminnan

eläintilojen

kiinnostus

laajentamismahdollisuuksia

sitä

kohtaan.

eurooppalaisten

Myös

tavanomaisien

pientilallisten elinkeinon tukemiseksi olisi mielenkiintoista tutkia.
Kun tarkastelen Suomessa ilmoittautuneiden WWOOF-isäntien listausta, huomaan, että viime
talvesta isäntien määrä on kasvanut noin kolmanneksella (WWOOF Independents, viitattu
8.4.2014). Tätä ei voi suoranaisesti laskea opinnäytetyöni tuloksiin, mutta sen johtopäätöksen
tästä voi tehdä, että kiinnostus WWOOF-isännöintiä kohtaan on kasvussa. Suomessa on selvästi
kasvupotentiaalia WWOOF-toiminnalle. WWOOF-keskusliitto FoWo:sta

kerrottiinkin, että

Suomesta on otettu yhteyttä WWOOF Finlandin perustamisen suunnittelua koskien.
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LIITE 1 Saatekirje

WWOOF-talkoolaisvälityksen mahdollisuudet
suomalaisen luomupuutarhatuotannon
edistämisessä
Arvoisa vastaanottaja
Olen valmistumassa oleva agrologi-opiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta ja teen
opinnäytetyökseni tutkimusta WWOOF -talkoolaisvälityksen mahdollisuuksista suomalaisen
luomupuutarhatuotannon edistämisessä. Se pyrkii hahmottamaan onko suomalaisilla
puutarhatuottajilla tietoa, tarvetta ja mielenkiintoa talkoolaistyön hyödyntämiseen tilallaan.
Kyselytutkimuksessani lähestyn n. 100 luomusta kiinnostunutta puutarhatuottajaa ympäri
Suomen. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastauksia saadaan
monipuolisesti erilaisilta puutarhatuottajilta.
Kysely toteutetaan internetissä Webropol –palvelussa, josta saatu tieto käsitellään tilastollisin
menetelmin. Yksittäisen henkilön vastaukset eivät erotu tuloksista. Myös kysymykset on
laadittu siten, ettei vastauksien perusteella voi jäljittää vastaajaa. Tutkimuksen tuloksista
raportoin luomulehdessä kesällä 2014.

Kyselyyn vastaaminen
Pyydän sinua vastaamaan kyselyyn 26.2.2014 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/137F236904450FE5.par
Vastaamiseen kuluu aikaa n. 5-10 minuuttia.

Lisätiedot
Jos kyselyssä saatu tieto WWOOF -isännyydestä herätti mielenkiintosi, lisätietoa löytyy
kasaamastani tietopaketista. Se löytyy osoitteesta: https://app.box.com/tietopaketti
Jos kiinnostuit WWOOF kansalaisjärjestötoiminnasta Suomessa, lisätietoa kontakteista,
toiminnasta ja sen aloittamisesta saa minulta sähköpostitse
osoitteesta:l1sear00@students.oamk.fi
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,
Ari-Matti Seppänen
l1sear00@students.oamk.fi
Oamk, Agrologi-opiskelija

Jaana Väisänen
jaana.vaisanen@oamk.fi
Oamk, Vastaava opettaja
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LIITE 2 Kysely
WWOOF-talkoolaisvälityksen mahdollisuudet suomalaisen
luomupuutarhatuotannon edistämisessä.
* = pakollinen kysymys
1. Missä Suomen alueella puutarhanne/maatilanne sijaitsee?
Ahvenanmaa
Etelä Suomi (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymeenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa)
Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
Lappi
Lounais-Suomi(Satakunta, Varsinais-Suomi)
Länsi- ja Sisä-Suomi (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa,
Pohjanmaa)
Pohjois-Suomi(Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
2. Kuinka monta vuotta olette toiminut viljelijänä? *
0 - 4 Vuotta
5 - 10 Vuotta
Yli 10 Vuotta
3. Mikä on tuotantosuuntanne? *
Marjatuotanto
Avomaavihannestuotanto
Yrttituotanto
Taimi- ja perennatuotanto
Kasvihuonetuotanto
Muu, mikä?
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WWOOF
eli Worldwide Opportunities on Organic Farms on kansainvälinen kansalaisjärjestö,
joka edistää 1970-luvulla Iso-Britanniassa kehitettyä talkoolaisvälitys-mallia
luomuhenkisille viljelijöille. Sen perustana on vaihtokauppa, jossa maatila, metsätila tai
omavaraisviljelijä isännöi ”wwooffereita” eli sekä kansallisia että kansainvälisiä
talkoolaisia tarjoten heille majoituksen ja muonituksen vastineeksi talkootyöstä.
Talkoolaiselle tämä on keino oppia luonnonmukaisesta tuotannosta ja omavaraisuudesta
käytännössä sekä mahdollisuus kokea paikallista kulttuuria ruohonjuuritasolla. Isännälle
taas WWOOF-toiminta tarjoaa mahdollisuuden auttaviin käsiin sekä monipuolisia
kulttuurien kohtaamisia omalta pellolta käsin. WWOOF-järjestöjen rooli on toiminnan
edistäminen, tiedottaminen, WWOOF-isäntälistan ylläpito sekä yhteyskanavana
toimiminen isäntien ja talkoolaisten välillä.

4. Oletteko ollut aikaisemmin tietoinen WWOOF-toiminnasta? *
Täysin samaa mieltä|Osittain samaa mieltä| En osaa sanoa|Osittain eri mieltä|Täysin eri
mieltä
Kyllä, toiminta

En,

toiminta on
on minulle
minulle entuudestaan tuntematonta
entuudestaan
tuttua
5. Onko tilanne ollut WWOOF-isäntänä aikaisemmin?
Kyllä, olemme WWOOF-isäntiä
Kyllä, mutta olemme lopettaneet
Ei

44

6. Oletteko kiinnostunut WWOOF-isännyydestä? *
Täysin samaa mieltä|Osittain samaa mieltä|En osaa sanoa|Osittain eri mieltä|Täysin eri
mieltä
Kyllä, haluan

Ei, en näe toimintaa

lisätietoa ja voisin
puutarhallemme/tilallemme
harkita isännäksi

sopivana.

ryhtymistä.

WWOOF
eli Worldwide Opportunities on Organic Farms on kansainvälinen kansalaisjärjestö,
joka edistää 1970-luvulla Iso-Britanniassa kehitettyä talkoolaisvälitys-mallia
luomuhenkisille viljelijöille. Sen perustana on vaihtokauppa, jossa maatila, metsätila tai
omavaraisviljelijä isännöi ”wwooffereita” eli sekä kansallisia että kansainvälisiä
talkoolaisia tarjoten heille majoituksen ja muonituksen vastineeksi talkootyöstä.
Talkoolaiselle tämä on keino oppia luonnonmukaisesta tuotannosta ja omavaraisuudesta
käytännössä sekä mahdollisuus kokea paikallista kulttuuria ruohonjuuritasolla. Isännälle
taas WWOOF-toiminta tarjoaa mahdollisuuden auttaviin käsiin sekä monipuolisia
kulttuurien kohtaamisia omalta pellolta käsin. WWOOF-järjestöjen rooli on toiminnan
edistäminen, tiedottaminen, WWOOF-isäntälistan ylläpito sekä yhteyskanavana
toimiminen isäntien ja talkoolaisten välillä.
4. Oletteko ollut aikaisemmin tietoinen WWOOF-toiminnasta? *
Täysin samaa mieltä|Osittain samaa mieltä|En osaa sanoa|Osittain eri mieltä|Täysin eri
mieltä
Kyllä, toiminta on

En,

toiminta on
minulle entuudestaan
minulle
45

tuttua
entuudestaan

tuntematonta
5. Onko tilanne ollut WWOOF-isäntänä aikaisemmin?
Kyllä, olemme WWOOF-isäntiä
Kyllä, mutta olemme lopettaneet
Ei

6. Oletteko kiinnostunut WWOOF-isännyydestä? *
Täysin samaa mieltä|Osittain samaa mieltä|En osaa sanoa|Osittain eri mieltä|Täysin eri
mieltä
Kyllä, haluan lisätietoa

Ei, en näe toimintaa

ja voisin harkita
puutarhallemme/tilallemme
isännäksi ryhtymistä.

sopivana.

WWOOF
-Intependents -järjestö hallinnoi tällä hetkellä Suomen WWOOF-isäntälistaa ( 20
isäntää). Esimerkiksi naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa on aktiiviset kansalliset
WWOOF-järjestöt, jotka järjestävät mm. talkooviikonloppuja tiloilla sekä
tutustumistapahtumia, missä isännät ja talkoolaiset tapaavat keskenään. Suomen
WWOOF-järjestöksi olisi mahdollista perustaa voittoatavoittelematon kansalaisjärjestö.
Suomessa ne toimivat yleensä yhdistyspohjaisesti, joten toiminta tulisi järjestää
yhdistyslainsäädännön mukaisesti.

10. Näettekö sille tarvetta, että Suomeen perustettaisiin oma WWOOF Finland järjestö. *
Täysin samaa mieltä|Osittain samaa mieltä|En osaa sanoa|Osittain eri mieltä|Täysin eri
mieltä
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Kyllä, näen sille

Ei, en

näe sitä
tarvetta Suomessa.
tarpeelliseksi.

Nykyinen

järjestely on

mielestäni riittävä.
11. Olisitteko halukas osallistumaan WWOOF Finlandin perustamiseen ja
toimintaan?
Kyllä
Ehkä
En
En osaa sanoa
Kiitos vastauksestanne!
Jos kyselyssä saamanne tiedot WWOOF-isännydestä tai WWOOF Finland järjestötoiminnasta herätti mielenkiintonne, saatekirjeessä/sähköpostissa on linkkejä ja
yhteystietoja lisätiedon hankintaan.
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