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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2506. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Höckert, Emily (Lapin yliopisto): Yhteisöperustainen matkailu Nicaraguassa 2008
[sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2010-04-14). Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2506

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Yhteisöperustainen matkailu Nicaraguassa 2008

Aineiston nimi englanniksi: Community-based Tourism in Nicaragua 2008

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (14.4.2010).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Höckert, Emily (Lapin yliopisto. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Höckert, Emily (Lapin yliopisto. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta)

Aineisto luovutettu arkistoon

12.1.2010

Asiasanat

kehitys; Keski-Amerikka; kestävä matkailu; kulttuuriperintö; Latinalainen Amerikka; Matagal-
pa; matkailu; Nicaragua; osallistuminen; reilu kauppa; sosiaalinen pääoma; sosiokulttuuriset
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1. Aineiston kuvailu

tekijät; tasa-arvo; työ; uskonto; yhteisöt

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: luonnonmaisemat; yhteiskunnallinen ja sosiaalinen muutos

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimus on tehty Nicaraguassa, Keski-Amerikassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mi-
ten pienissä yhteisöissä järjestetyt turistiohjelmat olivat vaikuttaneet yhteisöön. Tutkimusaineis-
to koostuu haastatteluista tehdyistä tiivistelmistä, jotka tutkija litteroi alunperin espanjaksi ja
tämän jälkeen käänsi englanniksi.

Haastattelu jakautui peruskysymyksiin ja apukysymyksiin. Peruskysymyksissä tiedusteltiin tu-
rismin kehityksestä, miten ihmiset vastaanottivat turismiprojektin, miten he (ja koko yhteisö)
osallistuivat projektiin, miten he suhtautuivat turisteihin ja mitä he tekivät heidän kanssaan sekä
miten heidän käsityksensä turisteista muuttuivat, miten turismi oli vaikuttanut heidän elämäänsä
ja miten he suhteutuivat turismiin ja yhteisöön tulevaisuudessa. Apukysymykset koskivat yhtei-
söä ja sosiaalista pääomaa (Ovatko kaikki samalla tavalla osallisina turismiohjelmassa?), yh-
teisöpohjaisen turismin sosiokulttuurista kestävyyttä (Aiheuttaako turismi konflikteja tai mui-
ta ongelmia?), työtä (Vaikeuttaako turismi muuta työntekoa? Auttavatko turistit työssä?), su-
kupuolten välistä tasa-arvoa (Tarvitaanko sukupuolten välistä tasa-arvoa? Vaikuttaako turismi
tasa-arvoon?), uusia taitoja, itsetuntoa (Miten turistien kohtaaminen on vaikuttanut siihen?),
kulttuuriperintöä ja perinteisiä taiteita, kulttuurivaihtoa sekä arvoja ja käyttäytymistä. Kaikkien
kysymysten keskeisenä teemana oli sosiokulttuurillinen kestävyys.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on help-
po selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Nicaragua

Kohdealue: Nicaragua

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Tapahtuma/prosessi/ilmiö

Perusjoukko/otos: Turismiprojekteihin osallistuneiden yhteisöjen asukkaita.
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: lokakuu 2008

Kerääjät: Emily Höckert (Lapin yliopisto)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2008

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkittavat yhteisöt valittiin UNDP:n SGP-ohjelman tukemien yhteisöjen joukosta. Tutkija vie-
raili useissa yhteisöissä ja päätyi valitsemaan kohteeksi Fair Trade Coffee Trail -ohjelman San
Ramonissa. Tässä ohjelmassa oli mukana neljä yhteisöä, joista kolme valittiin tutkimukseen (La
Pita, El Roblar ja La Corona), koska ne olivat keskenään hyvin samanlaisia, turismin kehittä-
minen oli ollut niissä samanlaista ja ne olivat turismin kehittämisen suhteen pioneeriyhteisöjä
Nicaraguassa.

Aineiston määrä: 22 rtf-tiedostoa, noin 67 sivua. Lisäksi rtf-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut aineiston ja tiivistänyt haastatteluvastaukset. FSD:ssä aineistosta pois-
tettu joitakin tunnistetietoja, korjattu kieliasua ja muutettu tekstiin jääneet suomenkieliset ilmai-
sut englanniksi.

Julkaisut

Höckert, Emily (2009). Sociocultural Sustainability of Rural Community-Based Tourism. Case
Study of Local Participation in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
-Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja
selvityksiä; 5.

Höckert, Emily (2009). Sociocultural Sustainability of Rural Community-Based Tourism. Case
Study of Local Participation in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Matkailun ja liiketoiminnan pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2506

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1. Aineiston kuvailu

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2506 YHTEISÖPERUSTAINEN MATKAILU NICARAGUASSA 2008

FSD2506 COMMUNITY-BASED TOURISM IN NICARAGUA 2008

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Annex 1. Semi-structured interviews used in this study 

 

The basic questions 

- This is the structure of the questions asked in all interviews: 

- How did the tourism development start in the community? 

- How the decisions were made about tourism development? 

- How did you feel about the idea? 

- How did people on average feel about the idea? 

- How have you participated in the tourism programme? 

- How would you like to participate in the programme in the future? 

- Who in the community is involved with tourism? 

- What do you think about visitors staying in the in your house/ in your community? 

- What do you present to the visitors here in the community? 

- What are the visitors most interested to see? 

- What have been the positive/negative things about tourism development? 

- What has been the biggest surprise/disappointment about tourism? 

- How tourism has changed your life personally? 

- How tourism has changed your family’s life? 

- How tourism has changed your children’s life? 

- How tourism has changed the life in the community? 

- What are the current challenges in the tourism programme? 

- How would you improve the tourism programme? 

- What advice they would give to other communities starting with tourism development? 

 

1. Supportive questions 

 

In addition to basic questions, I used the following categories as supporting the 

interviews and to make sure that all the topics related to sociocultural sustainability had 

been noticed at some level. However, all these questions were obviously not mentioned 

in all the interviews but I used them more as facilitators in the interview situation and 

also to receive further information about topics that the informants had perhaps already 

mentioned. 

 

Community and social capital: 

- Is somebody in the community in charge of tourism development? 

- Has everybody had equal possibilities to participate in the tourism programme? 

- Do you see that people in your community share common values and goals? 

 

Sociocultural sustainability of rural community-based tourism 

- Have you had conflicts inside the community because of tourism? 

- Did you have similar conflicts already before tourism? 

- Do you think that the local values have been taken into consideration in tourism 

development? 

 

Work: 

- Has tourism changed how and how much you work? 



 

 

- How do you see the relation between tourism and coffee cultivation? 

- How do you divide the workload during the high season of coffee and tourism? 

- How do you share tasks inside your family? 

- Have tourists helped you here with your everyday tasks? 

- Do you feel that tourists are paying enough for the services in the community? 

 

Gender equality: 

- How do you understand the goal of promoting gender equality? 

- Do you think there is need to promote the equality between men and women? 

- If yes, how would you like the current situation to change? 

- What are the current challenges related to the equal participation between men and 

women? 

- How the different family members are in contact with the visitors? 

- Do you think that tourism has changed the way women and men participate and what 

kind of roles they have in the family? 

 

New skills: 

- Have you learned something new with tourism development? What about your family 

members? 

- Can you estimate what kind of importance these new skills or new knowledge have 

had? 

- What would you like to learn in the future? 

 

Self-esteem: 

- How were the first experiences with the tourists? 

- Have the social relations between you and visitors changed after the beginning of 

tourism programme? 

- How do you feel about being with the tourists now? 

- How do you feel when you present your home and community to the tourists? 

- How do you feel when tourists are taking pictures here in the community? 

- Has tourism changed your or your family members’ self-esteem? 

 

Cultural heritage and traditional arts? 

- Are you presenting local dance, music, arts or something else similar to the visitors? 

- Are these forms of culture changed after tourism begun? Did they exist before tourism? 

- Have you told local legends/ stories to the visitors? Who has done this? 

- Are tourists interested to hear these stories? 

- Have you learned something new about your community after starting with tourism? 

 

Cultural exchange? 

- How do you like to speak with the tourists? 

- How do you feel about the questions the tourists pose? 

- What do you speak about with tourists? 

- Is there something you do not like to speak about with the tourists? 

- What do you think tourists have learned from you? 

- Have you learned something new from the visitors? 



 

 

- How do you feel when the visitors are sleeping and eating in your home? 

 

Values and behavior? 

- Do you like to work with tourism/ would you like to work with tourism? 

- Have tourism changed the way the young people value the rural life and coffee 

cultivation? 

- Are the young people willing to continue the work on the farm? 

- Has tourism changed local people’s needs (for example food, technology, clothing)? 

- Have tourism changed the values of the people in your family/community? 

- Has tourism changed people’s behavior in the community? 

- Have any people started to imitate the visitors in any way? 

- Has tourism increased the usage of alcohol or drugs? 

 





Liite B

Aineistonäyte
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Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
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Interview 10 (Recorder A11)  

Where, when: La Corona, 6.10.2008 

Who: A woman working with the tourism development 

Duration: 20 minutes  

 

Question: How did the tourism development start in the community? 

Answer: We started 3-4 years ago. We did not have rooms or beds at that point. I thought 

that we can not attend them good because the house and the food is not good. Maybe it is 

too loud here. (now there is a dog barking too). Maybe they cannot sleep. But this noise 

have not bothered a lot. We got money and loans so we were able to build the room and 

mosquito nets. We have never used mosquito nets before. We started this with T. Now I 

have 2 beds.  

 

Question: Was there resistance in the community? 

Answer: Everything has gone good! We have had access to horses and food and 

everything, and the people in the community help with these things too.  

Question: Situation now 

Answer: Now we have more knowledge. We can make a lot of different foods for them. 

Now we have more contacts with them. We have more opportunities, as we have made 

the houses nicer as more people have come. Before it was  better when Cecocafe was in 

charge of organizing the visits. It was better for La Corona.  

  

Question: What have been the positive things?  

Answer: When they come, we are happy and ready waiting for them. Right now the kids 

sleep in the room for tourists. But when the kids come here they already know that they 

have to go to sleep in another room. It is really nice to cook with the guests and make 

nacatamales. It is something special for us too! We feel happy because the cooperative 

has helped us and they have given us this opportunity and this helps with more members 

in the cooperative. It has been a nice experience as we have had possibility to get to know 

new people and cultures. The Ts bring their pictures from their countries and their 

families and it is very nice to see them! To get to know their culture. This is a nice 

opportunity. And the food – we eat here everything, but there are gringos that do not 



 

 

everything. They have to eat soya and fruits and vegetables. Sometimes they do not speak 

Spanish and it is funny, because we have to speak with mimics. But they who speak 

better, we can have nice conversations with them. Ts ask a lot about religion. We are 

adventists. We do not listen to 


