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FOR GOOD,  
NOT FOR PROFIT

hostellit.fi

Varaa majoituksesi:
Book your stay:



Suomen  
Hostellijärjestö ry

Suomen Hostellijärjestö ry on yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö,  
jonka verkostoon kuuluu lähes 50 hostellia ympäri Suomen. Hostellijärjestön jäseninä  
on noin 30 valtakunnallista järjestöä, joiden jäsenet saavat 10 % majoitusalennuksen  
verkoston kotimaan hostelleissa. Alennuksen saa myös hostellikortilla, jonka kuka  
tahansa voi hankkia itselleen Hostellijärjestön kautta.

Hostellijärjestö ja sen hostellit ovat osa maailmanlaajuista  
Hostelling International (HI) hostellien verkostoa, johon kuuluu 
noin 3500 hostellia lähes 90 maassa. 

Majoittumalla hostelleissa sekä varaamalla majoituksesi Hostelli-
järjestön verkkosivulla tai suoraan hostellista tuet paitsi kestävää 
ja vastuullista matkailua, myös järjestön yleishyödyllistä toimintaa 
ja samalla hostellitoimintaa pyörittäviä perhe-, tai pienyrittäjiä.

Arvojamme  
ovat: 
• Avoimuus
• Edullisuus
• Omaleimaisuus
• Vastuullisuus
• Yhteisöllisyys

Hostellijärjestön jäsenjärjestöjen jäsenet  
saavat 10 % majoitusalennuksen verkoston  
hostelleissa Suomessa. Jäsenjärjestöihin kuuluu 
yli 2 miljoonaa suomalaista, ja sinäkin saatat  
olla yksi heistä. Jäsenjärjestömme jäsenenä voit 
myös tilata Kotimaan hostellikortin maksutta!

Tarkista listalta kuulutko joukkoon ja  
hyödynnä jäsenalennuksesi! 

Saat alennuksen, kun teet varauksen  
suoraan hostelliin tai osoitteessa:  

Majoitusetu 
jäsenjärjestöjen  
jäsenille

Hostellit ovat kaikille avoimia yöpymispaik-
koja, joissa voit majoittua edullisesti loma- tai 
työmatkalla, yksin tai porukalla. Kaikki hostellit 
ovat yksilöllisiä omine erityispiirteineen. Valitta-
vanasi on erilaisia huoneita jaetuista huoneista 
yksityishuoneisiin omalla kylpyhuoneella. Osas-
sa hostelleissa on myös liikuntaesteisille sopivia 
huoneita, tarkistathan hostellin sopivuuden  
ennen varaamista.

Hostellit ovat siistejä ja kodikkaita ja niiden  
yhteiset oleskelu- ja keittiötilat mahdollistavat  
tutustumisen muihin matkailijoihin. Useat  
hostellit tarjoavat myös erilaisia aktiviteetti-
mahdollisuuksia.

Hostellit ovat luonnostaan ekologisia majoitus-
vaihtoehtoja, sillä voit itse valita tarvitsemasi  
palvelut ja mukavuudet. Verkostoon kuuluvat  

Yksilöllistä, yhteisöllistä ja vastuullista 
hostellimajoitusta kaikille!

hostellit voivat hakea itselleen Hostelling Inter-
nationalin HI-Quality (HI-Q) tai HI-Quality &  
Sustainability (HI-Q&S) -laatusertifikaattia  
sekä Luonto-Liiton kanssa yhdessä laadittua  
Luonto-Liitto suosittelee -merkkiä, jonka 
ekokriteeristö varmistaa majoituksen ympäristö-
ystävällisyyden. 

hostellit.fi

Hostellijärjestö ja hostellit toivottavat  
tervetulleeksi lomailemaan ja majoittumaan 
hostelleissa! 
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Kesä- 
hostelli

HI-Q HI-Q&S Luonto- 
Liitto

TIME HOSTEL,  
JYVÄSKYLÄ

MAJATALO VILLANEN, JÄMSÄ



A-palvelut ry  
(Akavan jäsenjärjestöjen  
jäsen- ja lomapalvelut) *
Autoliitto ry
Eläkeliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Ilmailualan Unioni ry
Luonto-Liitto ry
Moottoripyöräkerho 69 ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry
Palkansaajien hyvinvointi  
ja terveys PHT ry  
(SAK:n ja STTK:n  
lomajärjestö) *

HEI!  
Olen Hostellihirvi ja 
seikkailen vuoden 
mittaan Suomen  

hostelleissa.  
Seuraa reissujani  

somessa! 
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Riippuen siitä, matkustatko ainoastaan  
Suomessa vai myös ulkomailla, voit valita  
Kotimaan hostellikortin tai Kansainvälisen  
hostellikortin. Molemmat kortit ovat voimassa 
määräajan. 

Molemmilla korteilla saat 10 % majoitus-
alennuksen verkostomme hostelleissa  
Suomessa, ajankohtaisia reissuvinkkejä ja  
tietoa yksilöllisistä majoitusvaihtoehdoista  
sekä useita muita hostellikorttietuja  
Suomessa. 

Hostellikortilla säästöä  
majoituksesta

HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖT

Pohjola-Norden ry
Pohjola-Nordenin  
Nuorisoliitto ry
SF-Caravan ry
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Latu ry
Suomen Laulajain ja  
Soittajain Liitto ry  
(Sulasol)  
Suomen Linja-auto -
historiallinen Seura ry
Suomen Lukiolaisten  
Liitto ry
Suomen Luonnonsuojelu- 
liitto ry

Suomen Luonnon- 
valokuvaajat ry
Suomen Motoristit  
– SMOTO ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Punainen Risti
Suomen Sukututkimusseura ry
Suomi-Seura ry
Touring Finlandia  
Moottorikerho ry
Työväen Retkeilyliitto ry
Yamaha Custom Club Finland

* Lista järjestön jäsenliitoista    
   osoitteessa www.hostellit.fi
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Kansainvälisellä 
hostelli kortilla saat  
näiden etujen lisäksi 
majoitusedun myös  
ulkomailla lähes  
3500 Hostelling  
International (HI) 
hostellissa sekä  
paljon muita kan-
sainvälisiä hostellikorttietuja.

Saat majoitusalennuksen, kun teet  
varauksen osoitteessa www.hostellit.fi  
tai suoraan hostelliin.

Jäsenjärjestön jäsenenä saat Kotimaan  
hostellikortin maksutta ja Kansainvälisen  
hostellikortin alennettuun hintaan. 

hostellit.fi

Osta hostellikortti  
ja säästä majoituksessasi: 

#hifinland
#hostellihirvi
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The hostel doors are open for all! Whether  
you are travelling alone or in a group, you can stay 
in hostels which are suitable for both leisure and  
business. Every hostel has something that makes  
it unique and original. You can choose from a  
variety of room types ranging from shared dormi-
tories to private rooms with their own bathrooms.
There are accessible rooms in some of our hostels, 
please check the availability direct from the hostel.

The hostels are clean and cozy, and their shared 
lounges and kitchen areas also allow you to  
meet other travelers. Several hostels also offer  
a variety of activities.

Hostels are naturally an eco-friendly choice, 
as you can choose the services and facilities  
you need. The hostels in the network can apply  The Finnish  

Hostel Association
The Finnish Hostel Association is a non-profit organization for hostel operations  
and its network includes nearly 50 hostels all over Finland. The Finnish Hostel  
Association has nearly 30 member associations, whose members will receive  
a 10 % discount on accommodation in Finland. The discount is also available with 
the international membership card. 

The Finnish Hostel Association and its network of hostels are  
part of the global network Hostelling International (HI), which  
offers 3 500 hostels in nearly 90 countries worldwide. 

By staying at the hostels and booking through The Finnish Hostel 
Association´s website or directly from the hostels, you will support 
sustainable tourism as well as a non-profit organization and  
family- and small companies. 

Our values  
are: 
• Affordability
• Individuality
• Openness
• Responsibility
• Sense of Community

Unique, social and responsible hostel 
accommodation for all!

for Hostelling International’s HI-Quality (HI-Q)  
or HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S) quality  
certificate, as well as The Finnish Nature 
League recommended -label, whose eco- 
criteria ensures that the accommodation is 
environ mentally friendly.

Save money while travelling  
with the International  
Membership Card

As a member of the Hostelling International, you will save at  
least 10 % on your stay in hostels in Finland and at nearly 3500  
HI hostels around the world. Additionally, you will receive other 
worldwide benefits.

hostellit.fi
Book Your stay: 

To ensure the accommodation 
discount, book your stay  
from www.hostellit.fi,  
www.hihostels.com or  
directly from the hostels.

Buy the membership from  
www.hihostels.com

HEY! 
I am Hostel Moose 

and this year  
I will be exploring 
Finnish hostels.  

Follow my travels  
in social media!

#hifinland
#hostelmoose

The Finnish Hostel Association and  
hostels welcome you to visit Finland  
and stay in hostels!

98

Summer  
hostel

HI-Q HI-Q&S The Finnish  
Nature League

HI-Q HI-Q&S

EUROHOSTEL, HELSINKI
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Helsinki
HOSTEL IIRIS

 Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 
  040 5188931

 iiris.hostel@nkl.fi
 www.iiris.fi

Helsinki
HOSTEL SUOMENLINNA

 Suomenlinna C9, 00190 Helsinki
  09 6847471

 hostel@suokki.fi
 www.hostelhelsinki.fi

Helsinki
EUROHOSTEL 

 Linnankatu 9, 00160 Helsinki 
  09 622 0470 

 eurohostel@eurohostel.fi
 www.eurohostel.eu

Helsinki
CHEAPSLEEP HELSINKI 

 Sturenkatu 27 A, 00510 Helsinki 
  040 4838280 

 reservations@cheapsleep.fi 
 www.cheapsleep.fi

Ihastuttava  
1910-luvulla rakennettu 
Puu-Vallilan asuinalue 
avautuu hostellin  
takapihalta

The lovely wooden 
house district Puu-Vallila, 
built in 1910, opens  
from the backyard of  
the hostel

Porvoo 
PORVOO HOSTEL

 Linnankoskenkatu 1-3, 06100 Porvoo
  019 5230012

 info@porvoohostel.fi
 www.porvoohostel.fi

Raasepori
URHEILUOPISTO KISAKESKUS

 Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
  019 2230300

 info@kisakeskus.fi
 www.kisakeskus.fi

Kansainvälinen  
cityhostelli keskellä 
merellistä Helsinkiä  
ja lähellä suosittuja 
nähtävyyksiä

An urban city 
hostel in the heart of 
maritime Helsinki  
– nearby the must-see  
attractions

Yli 100 vuotias 
rakennus on kätilö Alva 
Forsiuksen perustama 
vanha synnytyslaitos

The 100-year-old 
building is an old  
maternity hospital 
founded by midwife  
Alva Forsius

Opiston alueella 
on Suomen Frisbeegolf-
keskuksen 18-väyläinen  
frisbeegolfrata

Kisakeskus Sports 
Institute has an 18-hole 
disc golf course

Näkövammaisten 
liiton hallinnoima täysin 
esteetön hostelli

A fully accessible 
hostel owned by the 
Finnish Federation of the 
Visually Impaired

Sijaitsee UNESCOn 
maa ilmanperintö-
kohteessa Suomenlinnan 
merilin noituksessa

The hostel is 
located on the UNESCO 
World Heritage Site 
at Suomenlinna Sea 
Fortress

Helsinki ja Uusimaa
Helsinki Region
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Iitti / Kausala
LOMAKIVI

 Lomakiventie 4, 47400 Kausala
  040 5340755

 info@lomakivi.fi
 www.lomakivi.fi

Hämeenlinna
HOSTELLI NAURAVA KULKURI

 Korkeakoulunkatu 6, 13100 Hämeenlinna
  040 1877131

 info@nauravakulkuri.fi
 www.nauravakulkuri.fi

Farm ponies and 
horses are part of us. 
Come to follow the life  
of a small herd

Järvi-Suomi

Imatra
HOSTEL UKONLINNA

 Ukonlinnanpolku 7, 55420 Imatra
  010 3227711

 ukonlinna@elisanet.fi
 www.ukonlinna.fi

Joensuu
ISLO HOSTEL (Finnhostel Joensuu)

 Kalevankatu 5b, 80110 Joensuu
  050 4084587
 hostel@islo.fi
 www.islo.fi

Joensuu
PARTIOTALO - SCOUTS’ HOSTEL

 Vanamokatu 25, 80130 Joensuu
  045 2621631

 info@partiotalo.fi
 www.partiotalo.fi

Joutsa / Pappinen
VAIHELAN TILA

 Vaihelantie 24, 19920 Pappinen
  0400 889736

 info@vaihela.com
 www.vaihela.com

The hostel is  
operated and run by 
volunteer Scouts

Enjoy an  
authentic Finnish  
wood-heated sauna  
at the hostel

The walls of the 
hostel’s café are deco-
rated with Aatos Hasu’s 
and Veikko Lampinen’s 
murals from 1952

Each apartment  
has its own fully 
equipped kitchen and 
washing facilities

Kahvilan seiniä 
koristavat Aatos Hasun 
ja Veikko Lampisen 
seinämaalaukset 
vuodelta 1952

Jokaisessa  
huo neistossa on oma 
täysin varusteltu keittiö 
ja kylpyhuone

Maatilan ponit  
ja hevoset ovat osa 
meitä. Tule seuraamaan 
pienen lauman elämää

Majoitustoimintaa 
pyöri tetään vapaa-
ehtoisten partiolaisten 
voimin

Hostelliraken- 
nuksessa voit nauttia 
aidon puu lämmitteisen  
saunan lempeistä 
löylyistä

Lakeland

Visio ekologisesta 
hostellista ja hostellin 
nimi syntyivät Indonesian 
reissulla

The vision of an 
ecological hostel and  
its name “laughing 
vagabond” emerged  
on a trip to Indonesia
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Jyväskylä
TIME HOSTEL

 Vaasankatu 29, 40100 Jyväskylä
  050 3497070

 info@timehostel.fi
 www.timehostel.fi

Jyväskylä
TIME ROOMS

 Hoitajantie 4, 40630 Jyväskylä
  050 3497070

 info@timehostel.fi
 www.timehostel.fi

Jämsä / Längelmäki
MAJATALO VILLANEN

 Kauppilantie 2, 35400 Längelmäki
  0400 321655

 posti@majatalovillanen.fi
 www.majatalovillanen.fi

Kannonkoski
NUORISOKESKUS PIISPALA

 Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski
  0207 694300

 piispala@piispala.fi
 www.piispala.fi

Pääset läheiseen 
Isojärven kansallis-
puistoon helposti 
hostellin omalla  
taksilla

You can easily 
reach the nearby 
Isojärvi National Park  
by the hostel´s own 
taxi service

Aito aktiivimatkailu-
kohde, josta löytyy  
oma jää- ja uimahalli

A true activity 
destination with its  
own indoor ice rink 
and swimming hall

Hostellin sielun 
muodostaa seiniä ja kattoja 
koristavat tarinalliset 
seinämaalaukset, joissa 
esiintyy sana ”Time”

The soul of the 
hostel is formed by 
storytelling murals  
that present the word 
“Time”

Uniikki  
boutique tyyppinen  
hotellitasoinen  
hostelli

Unique  
boutigue-like hostel 
accommodation with 
hotel-level service

Kontiolahti / Romppala
HERAJÄRVEN RETKEILYKESKUS

 Mustalahdentie 27, 81160 Romppala
  045 2709100

 sales@kiviniementila.fi
 www.kiviniementila.fi

Kouvola / Anjala
NUORISOKESKUS ANJALA

 Ankkapurhantie 6A, 46910 Anjala
  020 6116201

 info@ankkapurha.fi
 www.nuorisokeskusanjala.fi 

Linnansaari
   LINNANSAAREN EKOHOSTELLI

 check in: Kiramontie 27, 58130 Oravi
  044 2747078

 oravi@saimaaholiday.net 
 www.oravivillage.com/fi/ 
Linnansaari/Ekohostelli

Mikkeli
HOTELLI JA HOSTELLI MARJA

 Jääkärinkatu 8, 50100 Mikkeli
  044 7770676

 marja@huoneistohotellimarja.fi
 www.huoneistohotellimarja.fi

Voit yöpyä aidosti  
ekologisesti hirsi aitoissa 
saarella, jossa ei ole juok-
sevaa vettä tai sähköä

Stay in a truly eco-
logical log cabin on an 
island with no running 
water or electricity

Uniikki hostelli, 
joka sijait see tsaarin ajan 
vanhoilla kasarmeilla 
Mikkelin Tykkipuistossa

A unique hostel 
located in former 
barracks of the  
Tsarist era in Mikkeli

Retkeilijän  
unelmakohde upeissa 
Kolin kansallispuiston 
maisemissa

A hiker’s dream 
destination in the 
magnificent scenery  
of Koli National Park

Hostellia ympäröivä 
Ankkapurhan kulttuuri-
puisto tarjoaa runsaasti 
historiaa ja kulttuuria

The hostel is 
located at Ankkapurha 
Culture Park, which 
offers a blast of history 
and culture
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Nurmes
MAJATALO PIHLAJAPUU

 Salmenkyläntie 81, 75500 Nurmes
  0400 877085

 aksyt@aksytammat.fi 
 www.aksytammat.fi/p/14/ 

majatalo-pihlajapuu

Punkaharju
HOSTEL RANTAKATTI

 Rantakatintie 22, 58450 Punkaharju
  040 8291520

 teija@rantakatti.fi
 www.rantakatti.fi

Punkaharju
ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO

 Valoniementie 32, 58450 Punkaharju
  044 7721200

 ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
 www.ikko.fi

Puumala
HOSTELLI RANTAPAPPILA

 Pappilantie 3 c, 52200 Puumala
  050 5149715

 piajopi@gmail.com
 rantapappilapuumala

Vaiheikkaan  
historian omavalla  
Harjutiellä koet  
mykistäviä maisemia 
puhtaassa luonnossa

Eventfully historical 
Harjutie road offers  
stunning scenery and 
pure nature

Saimaan  
rannalla lähellä 
keskustaa ja  
Norppapolkua

The hostel is 
located on the shores  
of Lake Saimaa, close  
to the city center and 
the Norppapolku Trail

Luonnonläheisiä 
pohjois karjalaisia 
elämyksiä ja retkiä

Experiences and 
excursions in North 
Karelia for outdoor 
enthusiasts

100 vuotta vanha 
maatila sijaitsee 
kansallismaisemassa 
Saimaalla norppien 
lähellä

The 100-year-old 
farm is located in the 
beautiful Lake Saimaa 
region where Saimaa 
Ringed Seals reside

Rautalampi
KORHOLAN KARTANO

 Korholantie 111, 77700 Rautalampi
  050 5258109

 info@korholankartano.fi
 www.korholankartano.fi

Savonlinna
KARTANOHOSTEL ANNACATHARINA

 Juvolantie 1353, 57310 Savonlinna
  050 4663800

 kartanohostel@annacatharina.fi
 www.annacatharina.fi

Tampere
DREAM HOSTEL & HOTEL

 Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere
  045 2360517

 info@dreamhostel.fi
 www.dreamhostel.fi

Virrat
NUORISOKESKUS MARTTINEN

 Herrasentie 16, 34800 Virrat
  044 7151900

 info@marttinen.fi
 www.marttinen.fi

Tyylikkäästi sisus-
tettu design-hostelli,  
jonka raikas tyyli näkyy 
hostellin kaikissa 
tiloissa

Beautifully deco-
rated design-hostel  
with a fresh touch of 
style throughout the 
hostel

Perinnekylä on  
koko perheen museo-  
ja matkailukohde 
kauniilla Marttisen 
saarella

Marttinen Heritage 
Village is a museum  
and tourist attraction 
located on a beautiful 
island

Etelä-Konne- 
veden kansallispuisto 
sijaitsee vajaan  
10 km:n päässä

Southern Konne-
vesi National Park  
is located less than  
10 km away from the 
hostel

Kartanon pitkä ja 
mielen kiintoinen  
historia ulottuu 1700-
luvun aatelissukuun

The manor has a 
long and interesting 
history dating back to 
the 18th century’s noble 
family
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Äänekoski 
HOSTELLI HIRVASKANGAS

 Vanha Hirvasentie 13,  
44250 Äänekoivisto

  040 7494871
 aanekosken.rk.oy@pp.inet.fi

Palsamäen huuto-
kaupassa voit tehdä 
löytöjä ja bongata TV:stä  
tutun Huutokauppa-
keisarin

Palsamäki auction 
house offers interesting 
items to purchase and 
has it’s own TV show

Kaustinen
KOSKELAN LOMATALO

 Känsäläntie 123, 69600 Kaustinen
  06 8611338 / 0400 269710

 koskelan.lomatalo@kaustinen.fi
 www.koskelanlomatalo.kaustinen.fi

Kalajoki/Hiekkasärkät
TAPION TUPA

 Matkailutie 3, Hiekkasärkät, 85100 Kalajoki
  08 466622

 tapiontupa@tapiontupa.com
 www.tapiontupa.fi

Talonpoikais- 
henkinen ruokailu-, 
kokous- ja lomapaikka 
Kalajoen Hiekkasärkillä

A rustic dining, 
meeting and vacation 
destination by the  
Kalajoki sand dunes

Maalaistilalla  
asuu isäntäväen lisäksi 
myös hevosia

This rustic-style 
hostel is also a home  
for happy horses

Rannikko ja saaristo
Coast and Archipelago

Seuraa meitä somessa!
Follow us on social media!
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Osassa hostelleissa on myös  
liikuntaesteisille sopivia huoneita. 
Tarkistathan hostellin sopivuuden 
ennen varaamista.

 hihostelsfinland
 HIFinland

 hifinland
 hifinland

Varaa majoituksesi:
Book your stay:

hostellit.fi

HOSTEL IIRIS, HELSINKI

There are accessible rooms in some of 
our hostels. Please check the availability 
direct from the hostel.

Hostellimajoitusta  
kaikille!
Hostel  
accommodation  
for all!
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Kokemäki
KARTANO HOSTEL

 Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki
  040 846 7553

 juho@anttilantila.fi
 www.kartanohostel.fi

Kokkola
HOSTEL TANKAR INN 

 c/o Kokkolan Matkailu,  
Kauppatori 5, 67100 Kokkola

  040 8065075
 tourism@visitkokkola.fi

 www.tankar.fi

Pori
HOSTEL RIVER

 Karjapiha 2A, 28100 Pori
  044 3353326

 info@hostelriver.fi
 www.hostelriver.fi

Toholampi / Sykäräinen
MAASEUTUHOTELLI HIRVIKOSKI

  Tornikoskentie 50, 69410 Sykäräinen
  06 8623086

 hirvikoski@toholampi.fi
 www.hirvikoski.net

Hostelli sijaitsee 
lähellä keskustaa ja 
suosittua Kirjurinluodon 
ulkoilu- ja virkistys-
puistoa

The hostel is  
located close to the 
city center and popular 
Kirjurinluoto Park

Suosittu kokous- 
ten, perhejuhlien ja 
erilaisten tilaisuuksien 
pitopaikka

A popular venue  
for meetings, family 
gatherings and events

Marjatila, josta 
löytyy myös Suomen 
pienin limonaditehdas

A berry farm that 
also has Finland’s 
smallest soda factory

Aitoa saaristolais-
elämää vanhassa  
luotsiasemassa Tankarin 
majakkasaarella

Experience genuine  
archipelago at the old  
pilot station on Tankar  
lighthouse island

Turku
HOSTEL LINNASMÄKI

 Lustokatu 7, 20380 Turku
  02 4123500

 info@linnasmaki.fi
 www.linnasmaki.fi

Turku
LAIVAHOSTEL S/S BORE

 Linnankatu 72, 20100 Turku
  040 8436611

 hostel.bore@turku.fi
 www.hostelbore.fi

Mukavaa majoi-
tusta perheille tilavissa 
keitti öllisissä perhe-
huoneissa luonnon- 
läheisessä miljöössä

Comfortable  
accommodation for  
families in spacious 
family rooms with  
private facilities

Museolaivassa 
toimiva hostelli on Tu- 
run ammatti-instituutin  
oppimisympäristö eri 
alojen opiskelijoille

A unique hostel 
located on a museum ship 
that serves as a learning 
environment for students at 
Turku Vocational Institute

Arvojamme ovat: 
Avoimuus
Kaikki majoittujat ovat tervetulleita hostelliin riippu-
matta sukupuolesta, rodusta, kielestä, seksu aalisesta 
suuntautumisesta, uskonnosta tms. tekijöistä.

Edullisuus 
Hostellimajoitus on edullista, koska maksat vain  
valitsemistasi palveluista. Lisäksi jäsenjärjestön  
jäsenenä ja hostellikortilla yövyt aina edullisemmin.  

Omaleimaisuus 
Kaikki hostellit ovat ainutlaatuisia, persoonallisia  
ja paikallisuutta edustavia. Ne ovat usein pien - 
yrittäjien, perheyritysten tai yhdistysten ylläpitämiä, 
mikä tekee jokaisesta paikasta omanlaisensa.

Vastuullisuus
Hostelliverkoston tarkoituksena on luoda ihmisten 
välille entistä parempaa keskinäistä ymmärrystä, 
lisätä sosiaalista kanssakäymistä ja kokemusten 
vaihtoa sekä tarjota uusia elämyksiä kotimaassa  
ja ulkomailla. Hostellit voivat myös hakea Hostelling 
Internationalin -laatusertifikaattia sekä Luonto-Liitto 
suosittelee-merkkiä. 

Yhteisöllisyys 
Hostellien toiminta ja tilat on suunniteltu siten,  
että pääset halutessasi helposti tutustumaan  
muihin majoittujiin.  Esim. yhteiskeittiöt ja  
yhteiset oleskelutilat mahdollistavat kohtaamisia 
muiden kanssa.

Majoittumalla 
hostelleissa

• tuet kestävää ja vastuullista matkailua. 
• olet tukemassa hostelleja ylläpitäviä paikallisia perheyrityksiä,  

pienyrittäjiä tai yhdistyksiä myös taloudellisesti.
• tuet Suomen Hostellijärjestön yleishyödyllistä toimintaa.
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Lemmenjoki 
LEMMENJOEN LUMO

 Lemmenjoentie 1020, 99870 Inari
  045 1971123

 lemmenjokicamping@outlook.com
 www.lemmenjoenmatkailu.com

Kuusamo
NUORISO- JA LUONTO-

MATKAILUKESKUS OIVANKI

 Rovaniementie 62 A, 93800 Kuusamo
  040 8608608

 oivanki@kuusamo.fi
 www.oivanki.fi

Rukatunturi ja 
suosittu Rukan hiihto-
keskus sijaitsevat lyhyen 
ajomatkan päässä

Ruka Fell and  
the popular Ruka  
Ski Resort are only  
a short drive away

Voit lähteä elämys-
retkelle Lemmenjoen  
kansallispuistoon ja  
nähdä Ravadas-putouksen 
mahtavan kuohunnan

Go on an adven-
ture in Lemmenjoki 
National Park and 
see the spectacular 
Ravadas Falls

Lappi ja Kainuu
Lapland

Paltamo
KAINUUN OPISTO

 Tahvintie 4, 88380 Mieslahti 
  0400 731305

 toimisto@kainuunopisto.fi
 www.kainuunopisto.fi

Pello
MAJATALO ORAVANPESÄ

 Lapsitie 3, 95790 Lampsijärvi
  0400 363907

 oravan.pesa2@gmail.com 
 majatalo.oravanpesa2

Kaikille avoin ja 
monien mahdollisuuksien 
kansanopisto, jossa  
voit kokeilla erilaisia 
kursseja

A community 
college that offers 
different courses and  
is open to the public

Lapin  
luonto elämyksiä  
Suomen kalastus- 
pääkaupungissa

Lapland´s  
nature experiences 
in the Fishing Capital  
of Finland

Kajaani
VIERAANVARA

 Kauppakatu 27, 87100 Kajaani 
  044 3135555 

 info.vieraanvara@gmail.com 
 www.vieraanvara.fi

Arkkitehti  
Eino Pitkäsen v. 1948 
suunnittelema  
funkkis-kerrostalo

A functionalism 
style house designed  
by architect Eino 
Pitkänen in 1948

Kilpisjärvi
MAJATALO  

HALTINMAAN MALLATUPA

 Naalikuja 1, 99490 Kilpisjärvi
  016 537793

 info@haltinmaa.fi
 www.haltinmaa.fi

Kolmen  
valtakunnan äärellä, 
keskellä tuntureita  
sijaitseva hostelli

The hostel is located  
in the middle of the  
mountain scenery where 
three countries meet
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Ylläs / Äkäslompolo
KUERHOSTEL

 Kievarintie 5, 95970 Äkäslompolo
   044 2309540

 booking@kuerkievari.fi
 www.kuerhostel.fi

Voit pelata  
Arctic Secrets  
pako huonepeliä  
hostellissa

Play the Arctic 
Secrets escape  
room game at the  
hostel

Saariselkä 
HOSTEL AHOPÄÄ

 Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä
  016 6700700

 kiilopaa@suomenlatu.fi
 www.kiilopaa.fi

Pääset suoraan 
hostellista Urho 
Kekkosen kansallis-
puistoon tunturi- 
maisemiin

Access to the 
mountainous landscape 
of the UKK National  
Park opens from the 
hostel’s doorsteps

Sodankylä / Raudanjoki
HOSTEL VISATUPA

 Seipäjärventie 409, 99510 Raudanjoki
  040 5494946

 visatupa@visatupa.fi
 www.visatupa.fi

Toimiva lypsy-
karjatila napapiirin 
pohjoispuolella  
puhdasvetisen järven 
rannalla

Dairy farm on the 
shore of a clear water 
lake north of the Arctic 
Circle

Kotimaan hostellikortti Suomen matkailuun tai  
Kansainvälinen hostellikortti maailmalle!

-10 % alennus HI hostelleissa ja muita matkailuetujaTiesithän, että  
hostellikortin lisäksi  

10 % majoitusalennukseen 
ovat oikeutettuja myös  

jäsenjärjestöjemme  
jäsenet (kts. s. 6)?

hostellit.fi

Hostellikortilla säästöä 
majoituksesta!

- 10% discount on HI hostel accommodation worldwide 
plus access to great global discounts

hostellit.fiOsta hostellikortti ja  
säästä majoituksessasi:

Book your stay:

Save money on accommodation 
with the International 
Membership Card!

Kansainvälisellä hostellikortilla valloitat Suomen  
ja lähes 90 muuta maata – 3 500 hostellia!
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info@hihostels.fi  |  www.hostellit.fi

FOR GOOD,  
NOT FOR PROFIT

hostellit.fi

Varaa majoituksesi:
Book your stay:

4041 0962
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