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Lapin hostelliyrittäjälle myönnettiin Suomen Leijonan ritarimerkki
Hostelli Visatuvan omistajalle Vilho Sammalkankaalle on myönnetty Suomen Leijonan ritarimerkki. Sodankylässä
sijaitseva Visatupa on lypsykarjatilan yhteydessä toimiva hostelli ja maatilalomakohde, joka on majoittanut
matkailijoita jo 35 vuoden ajan yhtenä Lapin vanhimmista kohteista. Visatupa on ollut koko toimintansa ajan Suomen
Hostellijärjestössä.
”On todellinen kunniatehtävä saada ojentaa tämä tunnustus Vilholle. Vilho on luonut kotitilalleen ainutlaatuisen
hostellin, jossa vieraat otetaan lämpimästi vastaan ja jossa he pääsevät hetkeksi osaksi maatilan elämää. Hän on
ollut myös alusta lähtien aktiivisesti mukana Hostellijärjestön toiminnassa osallistuen yhteisiin tapaamisiin,
koulutuksiin ja opintomatkoihin ja sitä kautta vaikuttanut hostellitoiminnan kehittymiseen Suomessa”, summaa
Hostellijärjestön hallituksen puheenjohtaja Sari Murtomäki-Eskelinen.
Visatuvalla on majoituskapasiteettia noin 55 henkilölle ja sen asiakaskunta on lappilaiseen tyyliin kansainvälistä.
Vuosittain jopa 30 eri kansallisuutta vierailee Visatuvalla. Erityisesti aasialaisten matkailijoiden määrä on kasvanut
viime vuosina. Matkailijat saapuvat hostelliin muun muassa katsomaan revontulia ja tutustumaan, miten
karjataloutta hoidetaan Napapiirin pohjoispuolella.
”Tämä kunniamerkki on minulle erittäin merkittävä tunnustus vuosien työstä matkailun parissa. Hostellijärjestöön
kuuluminen on ollut palkitsevaa, ja suuri osa kansainvälisistä asiakkaista on löytänyt Visatuvalle Hostellijärjestön
kautta”, kiittää Vilho.
Tilan tulevaisuus on turvattu, sillä Vilho ja Milka Sammalkankaan poika Janne vaimonsa Jatan kanssa jatkavat
maatilan pitoa ja matkailutoimintaa. Vilho itse on myös edelleen aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.
Lisätietoja:
Vilho Sammalkangas, Visatupa, puh. 0400 391 068, visatupa@visatupa.fi
pääsihteeri Irja Hanelius, Suomen Hostellijärjestö, puh. 040 775 5511, irja.hanelius@hihostels.fi
Kuvia Visatuvasta ja kunniamerkin luovutustilaisuudesta: bit.ly/Visatupa (Dropbox)
tai markkinointi ja viestintäkoordinaattori Sinikka Komu, sinikka.komu@hihostels.fi
Suomen Hostellijärjestö ry on vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö, jonka jäseninä on 42
suomalaista nuoriso-, opiskelija-, liikunta-, eläkeläis-, ammatti- ja matkailujärjestöä. Hostellijärjestö ylläpitää ja kehittää
jäsenjärjestöjensä puolesta Suomessa hostellien verkostoa, joka tarjoaa erityisesti yli 2 miljoonalle suomalaiselle jäsenelle viihtyisää,
yhteisöllistä ja edullista majoitusta Suomessa. Lisäksi Hostellijärjestö tekee yhteistyötä kansainvälisen HI-hostellien verkoston kanssa
tarjotakseen jäsenilleen etuja lähes 90 maassa ja 3500 hostellissa sekä markkinoidakseen Suomen verkoston hostelleja kansainvälisille
asiakkaille.
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