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Vuoden hostellireissaaja on Jasmin Ngo
Suomen Hostellijärjestön järjestämän Vuoden hostellireissaaja 2019 -äänestyksen voitti ylivoimaisesti
helsinkiläinen Jasmin Ngo. Vuoden hostellireissaaja valittiin nyt toista kertaa. Hakijoiksi olivat tervetulleita
kaikki, joilla on runsaasti kokemusta matkailusta ja hostellimajoituksesta ja joille hostelli merkitsee
muutakin kuin edullista majoitusta. Esiraati valitsi hakijoista kolme reissaajaehdokasta ja lopullinen valinta
tapahtui yleisöäänestyksessä. Jasmin Ngo keräsi 61 % annetuista äänistä.
Jasminin valintaa Vuoden hostellireissaajaksi 2019 perusteltiin yleisöäänestyksessä mm. seuraavasti:
-

”Jasmin on matkustellut kaikkialla pienellä budjetilla ja nimenomaan majoittunut aina hostelleissa.”
”Jasmin on todellinen maailmanmatkaaja, joka eli 5 vuotta maailmalla yhteen kyytiin hostelleissa
asuen.”
”Jasmin on välitön & ihastuttava persoona, joka reippaudellaan antaa rohkeutta muillekin toteuttaa
itseään!”
”Jasmin on todella hyvä budjettimatkaaja ja hän vielä jakaa vinkkejään/matkojaan muille somessa.”

”Vuoden hostellireissaajan valinta kuvastaa hyvin sitä, mistä hostellimajoituksen yhteisöllisyydessä on kyse.
Matkakokemuksien jakaminen muiden hostellivieraiden kanssa antaa ideoita ja vinkkejä, inspiroi sekä
avartaa mieltä. Parhaimmillaan hostellimajoitus tarjoaa ikimuistoisia kohtaamisia ja kokemuksia, joita ei
muuten välttämättä olisi matkalla kohdannut”, toteaa Hostellijärjestön pääsihteeri Sanni Viirto.
Jasmin itse kertoi ehdokasesittelyssään hostellireissuistaan seuraavaa:
”Olen viimeiset viisi vuotta asunut hostelleissa ympäri maailmaa. Toista sataa hostellia nähneenä, olen
nähnyt monta hyvää ja monta huonoakin! Olen nähnyt niin monen monta hostellia niin monessa eri
maassa, jotta voisin perustaa jo oman täydellisen hostellin, joka on itse asiassa unelmani! Minulta löytyy
tarinoita kerrottavaksi jokaiseen hetkeen mm. selviytymistarinoista Fijin hirmumyrskystä ja Uuden
Seelannin maanjäristyksistä, härkähaiden kanssa sukeltamiseen ja kaikkea siltä väliltä! Olen reissusielu ja
tulen aina olemaan! En pysty elämään ilman, että uusi matka on jo tiedossa. Tavoitteenani on matkustaa
kaikkiin maailman maihin ennen kuin kuolen!”
Lisätietoja:
pääsihteeri Sanni Viirto, Suomen Hostellijärjestö, puh. 045 156 2152, sanni.viirto@hihostels.fi
Kuvia Jasminin hostellireissuilta ja palkitsemisesta: http://bit.ly/Hostellireissaaja-2019 (Dropbox)
Suomen Hostellijärjestö ry on vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö, jonka
jäseninä on 35 suomalaista ammatti-, eläkeläis-, liikunta-, matkailu-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöä. Järjestö ylläpitää ja
kehittää hostellien verkostoa, joka tarjoaa viihtyisää, yhteisöllistä ja edullista majoitusta. Hostellijärjestö on Hostelling
Internationalin (HI) jäsenjärjestö.
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