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H: Onks teillä mitään kokemuksia tai vapaaehtoistyöstä tai jostain kaveri- tai naapuriavusta tai tästä 

vähän tälläsistä vaihtoehtosista, jos ei ajatella ihan tällästä perinteistä palkkatyötä niin? 

M2: Mä olin pari kuukautta [[Afrikassa vapaaehtoistöissä]] niin mä maksoin siitä, et mä sain tehä 

siellä töitä. 

N1: No no ei se nyt sinäänsä vapaaehtoistyötä, koska mä sain siitä myös opintopisteitä, mutta olin 

vaihtareille tutorina pari vuotta, mut se taas kans ulottu niin paljon kouluajan ulkopuolelle, että siinä 

oltiin kanssa tekemisissä toistensa kanssa ihan ei pelkästään vaan semmosta, et no niin näin täällä 

Suomessa toimitaan, vaan ylipäätään oltiin tekemisissä toisten kanssa. 

H: No paljon puhutaan myös siitä, että ymmärrys siitä, että mitä työ on ja niin on muuttumassa ja, 

että työtä voi tehä muuallakin kun työpaikoilla ja työ vähän sekottuu vapaa-aikaan niin mikä teijän 

mielestä on työtä, että miten työ eroaa muusta elämästä? Vähän tämmönen filosofisempikin? 

N2: No siis teoriassahan, jos tälläi tosi jyrkkiä rajaviivoja voi tehdä, ni työ on sitä mistä saa palkkaa, 

mut sit toisaalta esimerkiks mun entisessä työnkuvassa verkostoituminen tapahtu aina omalla, siis se 

oli taas yks tärkeimmistä puolista siinä ja se tapahtu aina omalla ajalla, et se taas siinä tavallaan se oli 

just aika harmaa alue loppujen lopuksi, että varmasti on hyvin paljon työkuvioita missä joutuu 

tekemään sitä työtä siis työajan ja työpaikan ulkopuolella. 

 


