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Tilaisuus päästä sellaisiin paikkoihin, joihin  
ei muuten pääse. Pääsee katsomaan paikkoja  
paikallisten kanssa, vieraanvaraisuus,  
hyvä vastaanotto!

Näin vastasi hostellipäällikkö kysymykseen, mitä 
Hostellijärjestön opintomatkoilta on jäänyt mieleen.
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Kirjoittaja Maarit Kokko on työskennellyt Hostellijärjestön toimistossa 
vuodesta 1989 alkaen koko tämän julkaisun vuodet 1996-2020 käsittä-
vän ajanjakson ajan. Alun perin Kokko on tullut järjestöön varaussihtee-
riksi aikana, jota ennen järjestön toimintaan ei ollut kuulunut hostelliva-
rausten välitys. Tuolloin varauksia tehtiin mm. koululaisten luokkaretkil-
le Euroopan maihin. 

Myöhemmin Kokon toimenkuvaan on kuulunut vastaaminen asia-
kaspalvelusta, hostellikorttien jälleenmyynnistä ja jäsenrekisteristä. Töi-
hin on kuulunut myös www-sivujen ylläpitoa, laskutusta ja yhteydenpi-
toa hostelleihin. Kokko on ohjannut hostelleja myös varausjärjestelmi-
en ja laatujärjestelmien haltuunotossa. Palvelukoordinaattorina hän on 
hoitanut myös Hostellipäivien ja messujen järjestelyjä. 

Pienessä toimistossa toimenkuva on ollut monipuolinen ja sekä työ, 
että ammattinimike on vaihtunut useaan otteeseen vuosien aikana. 
Maarit Kokolla onkin julkaisun käsittävistä vuosista 1996-2020 laaja ja 
monipuolinen omiin kokemuksiin pohjautuva näkemys.

Suomen Hostellijärjestön ensimmäisistä 50 vuodesta on olemassa kirja nimeltään 
Suomen Retkeilymajajärjestö 1935-1985. Seikkaperäisen kirjan on kirjoittanut Mikael 
Brunila yhdessä työryhmän kanssa. Työryhmään kuului Retkeilymajajärjestön toi-
mihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Kahdestakymmenestä ensimmäisestä vuodes-
ta on olemassa myös Erkki Sorakurun toimittama teos 20 vuotta retkeilymajatoimin-
taa. Se kertoo vuosista 1935-1955. Uudistusten kymmenvuotiskaudesta toimitti jul-
kaisun Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry 1986-1995 Ari J. Aalto.

Nämä julkaisut on skannattu sähköisiksi tiedostoiksi, joten jokainen järjestön his-
toriasta kiinnostunut saa halutessaan niistä oman kopion.

Tämä julkaisu kertoo Hostellijärjestön toiminnasta vuosina 1996-2020. Vuositu-
hannen vaihteessa Hostellijärjestön toimintaa ovat muokanneet eniten sähköistymi-
nen, internetin arkipäiväistyminen ja sosiaalinen media. 

Tässä julkaisussa käytetään Suomen Hostellijärjestöstä pääasiassa nimeä Hos-
tellijärjestö, tai vielä lyhyemmin järjestö, koska järjestön nimi muutettiin vuonna 
2014 Suomen Retkeilymajajärjestöstä Suomen Hostellijärjestöksi.

Suomen Hostellijärjestön  
toimintavuodet 

1996-2020
 Muutos manuaalisesta sähköiseksi

Maarit Kokko
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Suomen  
Hostellijärjestö ry

– vuoteen 2014 asti Suomen  
retkeilymajajärjestö – SRM ry

Suomen Hostellijärjestö on yleishyödyllinen yh-
distys, jonka tehtävänä on ylläpitää edullista 
hostelliverkostoa, jotta järjestön jäsenet saavat 
kohtuuhintaista majoitusta. Näin mahdollisim-
man monet pääsevät kokemaan uusia paikka-
kuntia ja maita sekä tapaamaan ihmisiä maail-
man eri kolkilta. Järjestön perustamisesta läh-
tien tärkeää on ollut luoda tilanteita, joissa eri-
laiset ihmiset kohtaavat ja tutustuvat toisiinsa. 
Tämän uskotaan edistävän ihmisten välistä ystä-
vyyttä, ymmärrystä ja lopulta maailmanrauhaa. 

Järjestön missio on pysynyt lähes samana 
vuosikymmenet.

Järjestön missio vuonna 2020

Suomen Hostellijärjestön tavoitteena on 
tehdä matkailusta mahdollista kaikille  
jäsenille ylläpitämällä ja kehittämällä edul-
lista, yhteisöllistä ja viihtyisää majoitusta 
tarjoavaa hostellien verkostoa. Lisäksi  
järjestö tekee yhteistyötä kansainvälisen 
Hostelling International (HI)-hostellien  
verkoston kanssa jäsenetujen tarjoamiseksi 
myös ulkomailla sekä kansain välisten  
asiakkaiden saamiseksi verkoston hostel  - 
l eihin Suomessa.

Järjestön visio vuonna 2020

HI-hostellien verkosto on jäsenen ykkös-
vaihtoehto hänen halutessaan edullista 
ja yhteisöllistä majoitusta matkailullisesti 
merkittävissä kohteissa Suomessa ja  
maailmalla. Verkostoon kuuluminen on 
myös hostellille arvoa tuottavaa ja kan-
nattavaa.

Suomen Hostellijärjestön perustivat retkeilyä 
ja liikuntaa edistävät järjestöt. Perustajina olivat 
mm. seuraavat järjestöt, joiden työtä jatkaa ny-
kyisin Suomen Partiolaiset: Suomen Vapaa Par-
tioryhmä, Suomalainen Partiotyttöliitto, Finlands 
Svenska Scoutförbund ja NMKY:n partioliitto. 
Suomen Partiolaiset on edelleen vuonna 2020  
Hostellijärjestön jäsen. Toinen pisimpään muka-
na olleista perustajajärjestöistä oli Suomen Työ-
väen Urheiluliitto, joka oli Hostellijärjestön jäsen 
vuoteen 2019 asti. Hostellijärjestön varsinaisek-
si jäseneksi voi liittyä valtakunnallinen järjestö, 
joka edistää retkeilyharrastusta ja -kulttuuria  
sekä matkailua. Jäsenyhteisöksi voi liittyä esim. 
rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö tai muu 
oikeustoimikelpoinen yhteisö. 

Jokainen Hostellijärjestön jäsenjärjestö valit-
see edustajan Hostellijärjestön edustajistoon, jo-
ka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto 
käyttää ylintä päätäntävaltaa ja valitsee jäsenet 
hallitukseen. Hallitus edustaa järjestöä ja hoitaa 
sen asioita toimeenpanemalla edustajiston pää-
tökset. Hallituksen apuna ovat tarvittaessa pe-
rustettavat toimikunnat ja työvaliokunta.

Kansainvälinen Hostellijärjestöjen liitto, In-
ternational Youth Hostel Federation (IYHF) on 
perustettu vuonna 1930, ja Hostellijärjestö on 
ollut sen jäsen vuodesta 1938 lähtien. Nimi IYHF 
jäi nimenä taustaorganisaatiolle, kun vuonna 
2006 järjestön nimeksi vahvistettiin Hostelling 
International – HI. Tässä julkaisussa käytetään 
järjestöstä tätä lyhyempää nykyistä nimeä HI. 
HI:n jäsenenä on noin 90 maata ja verkostossa 
on noin 3 500 hostellia.

Jäsenjärjestöt
Hostellijärjestön perustajajäseniä olivat erilai-
set retkeilyä, liikuntaa ja matkailua edistävät jär-
jestöt. Sama rakenne on jatkunut koko järjestön 
historian ajan. Hostellijärjestössä ylintä päätän-
tävaltaa käyttävät jäsenjärjestöt, jotka valitsevat 
oman edustajan kaksi kertaa vuodessa kokoon-
tuvaan edustajistoon. 

Hallituksen jäsenet 
Aarti Anna-Liisa 2019-2020
Heikkinen Vesa 2013-2015
Holttinen Harri J. 1997-1998
Hotti Pentti 1996-1997
Hänninen Sami 2011-2012
Jantunen Tuomo 1994-2007
Jumppanen Ritva 2002-2007
Kahakorpi Heikki 1993-2009
Kalve Johanna 2003-2013
Kekkonen Jussi 1995-1996
Kellokoski Jaana 1998
Kesäniemi Elina 2010
Kihlström Siiri 2015-2018
Knuuttila Kati 1997-1998
Lehtinen Johanna 1999
Leivo Harri 2014-2017
Löfman Börje O. 1979-2003
Mountrakis Roby 2017-2018
Murtomäki-Eskelinen Sari  2008-
Niemi Nina 2016-2017
Nuorviita Hanna 2002-2010

Nykänen Janne 1999-2001
Olaley Marcus 1996-1997
Ollikainen Eila 2002-2007
Ollikainen Pekka 1979-1996
Orismaa Satu 2011-2014
Partanen Erkki 2003-2014
Pekkanen Virve 1996-1998
Peltonen Leena 1999-2000
Perälä Antti 2019-
Pietilä Eija 2018-
Pitkänen Anne 2001
Puhalainen Hannu 2018-
Purola Päivi 2008-2013
Riikonen Mikko 2000-2002
Rosenqvist Seppo 1996-1998
Rossi Ilpo 1992-1996
Saarela Konsta 2000-2001
Salo Kari 1989-1996
Salo Ville 2013-2014
Seitz Maija 2016-
Sihvonen Kari 1992-1993,  
 1995-1998
Suokonautio-Hynninen  2008-2015 
Susanna 
Säynevirta Sami 2015-2016
Tarvainen Eeva-Liisa 1998-2000
Tuominen Aki 1997-2012
Viirto Sanni 2017-2018
Virkki Ville 2015-2020
Vunneli Anna 2015-2017
Vuorinen Merja 1997-1998
Ylitalo Pasi 2014-

Suomen Hostellijärjestön luottamushenkilöt vuosina 1996-2020 

Hallituksen puheenjohtajat
Olli Kohonen 1972-1975
 1977-1978
 1989-1996
Kari Salo 1996-2014
Ari J. Aalto 2014
Sari Murtomäki-Eskelinen 2015-2018
Marjaana Salomaa 2019-2020

Jäsenjärjestöt maksavat Hostellijärjestöl-
le vuosittain jäsenmaksua, joka on porrasteinen 
riippuen jäsenjärjestön jäsenten määrästä. Vas-
tineeksi Hostellijärjestö tarjoaa jäsenjärjestöjen-
sä jäsenille alennuksen heidän majoittuessaan 
verkoston hostelleissa sekä kansainvälisen hos-
tellikortin alennettuun hintaan. Majoitusalennus 

oli aiemmin markkamääräinen 15 mk ja vuodes-
ta 2002 euromääräinen 2,50 €, mutta pienen 
siirtymäajan jälkeen etu on ollut vuodesta 2012 
lähtien 10 % vuodepaikan hinnasta. 

Jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet ovat hostel-
lien asiakkaita, joten Hostellijärjestön markki-
nointitoimenpiteet ovat perinteisesti kohdistu-
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neet pääasiassa jäsenjärjestöihin. 2010-luvusta 
lähtien markkinointia vahvasti tukevan sosiaa-
lisen median mahdollisuudet ovat vaikuttaneet 
siihen, että hostellien markkinointi on laajentu-
nut jäsenjärjestöjen ulkopuolelle. Tarkoitus on 
ollut tehdä hostelleja ja hostellitoimintaa tutuk-
si suurelle yleisölle ja saada näin asiakkaita ver-
koston hostelleihin.

Vuonna 1996 Hostellijärjestöllä oli yhteensä 
58 jäsenjärjestöä. Lisäksi jäsenyhteisöjä oli kuusi. 

Henkilöjäsenet
Tarkastelujakson aikana Hostellijärjestön henki-
löjäseniä ovat olleet kotimaan- tai kansainväli-
sen hostellikortin hankkineet henkilöt. Kortti on 
oikeuttanut alennukseen verkoston hostelleissa 
Suomessa, sekä myös muihin jäsenetuihin koti-
maassa. Kansainvälisellä hostellikortilla sai ma-
joitusalennuksen kaikissa Hostelling International 
(HI) -verkoston kohteissa ympäri maailman sekä 

eri maiden myöntämät muut hostellikorttiedut. 
Hostellikortti on ollut mahdollista ostaa Hos-

tellijärjestön perustamisesta lähtien. Aiemmin 
kortti oli nimeltään Retkeilymajakortti ja sitä 
myytiin eri hintaan nuorille, aikuisille ja ryhmil-
le. Vuodesta 2013 lähtien henkilökohtainen kan-
sainvälinen hostellikortti on ollut saatavissa mo-
biiliversiona. Vuonna 2020 myynnissä on ollut 
henkilökohtainen kansainvälinen hostellikortti 
joko mobiili- tai perinteisenä fyysisenä versiona, 
kansainvälinen perhekortti, kansainvälinen ryh-
mäkortti sekä kotimaan hostellikortti.

Hostelliverkosto
Missionsa mukaan Hostellijärjestön tehtävänä 
on ylläpitää hostelliverkostoa. 

Hostellit ovat yhteisöllisiä ja uniikkeja majoi-
tusliikkeitä, joissa voi majoittua edullisesti mak-
samalla juuri niistä palveluista, joita haluaa. Pe-
rinteisesti hostelleissa on ollut yhteismajoitus-
huoneita, isoja saleja, dormeja, joissa on majoit-

Hostellijärjestön  
jäsenjärjestöt 2020

A-Lomat  
(Akava-järjestöjen Lomayhdistys) 
Autoliitto
Eläkeliitto
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Harley-Davidson Club Finland
Ilmailualan Unioni IAU
Invalidiliitto
Keskustanuoret
Luonto-Liitto 
Moottoripyöräkerho 69
Nuorten Kotkien Keskusliitto 
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys 
PHT (SAK:n ja STTK:n lomajärjestö)
Pohjola-Norden 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto  
SF-Caravan 
Suomen Latu 
Sulasol
Suomen Linja-autohistoriallinen  
Seura (SLHS)
Suomen Lukiolaisten Liitto 
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Luonnonvalokuvaajat
Suomen Motoristit (SMOTO) 
Suomen Nuorisoseurat 
Suomen Partiolaiset 
Suomen Punainen Risti
Suomen Sukututkimusseura
Suomi-Seura
Touring Finlandia Moottorikerho
Työväen Retkeilyliitto
Yamaha Custom Club Finland

tunut parikymmentäkin henkeä. Ulkomailla suu-
ria dormeja on vielä vuonna 2020 tarjolla useis-
sa hostelleissa, mutta Suomessa yli kahdenkym-
menen henkilön dormeja on vain Helsingissä 
CheapSleep Helsinki -hostellissa. Useissa hos-
telleissa voi jakaa huoneen toisen majoittujan 
kanssa ja näin saada majoituksen edullisempaan 
hintaan. Yksityishuoneet ovat kuitenkin yleisim-
min kysytty majoitusmuoto, joten niitä on myös 
eniten tarjolla. Hostellien erikoisuutena ovat ai-
na olleet yhteisölliset oleskelutilat, joissa asiak-
kaat voivat viettää aikaa yhdessä esim. seurus-
tellen, pelaillen ja tv:tä katsellen. Hostelleissa on 
usein myös keittiöitä, joissa asiakkaat voivat itse 
valmistaa aterioita.

Verkostoon kuuluvat hostellit ovat solmineet 
Hostellijärjestön kanssa yhteistoimintasopi-
muksen. Sopimukseen kuuluu, että hostelli täyt-
tää Hostelling Internationalin (HI) laatimat mi-
nimistandardit ja se sitoutuu antamaan alennuk-
sen majoittumisesta Hostellijärjestön jäsenille, 
jäsenjärjestöjen jäsenille sekä kansainvälisen ja 
kotimaan hostellikortin haltijoille. 

Hostel Turku, vastaanotto

Hostelli Huone ja Aamiainen Kajaanissa kuvattuna vuonna 2000.
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Verkostoon kuuluvat hostellit ovat omistus-
pohjaltaan monipuolisia. Aiemmin kaupungit 
perustivat hostelleja taatakseen edullisen majoi-
tusmuodon omassa kunnassaan. Nykyisin suu-
ri osa hostelleista on yksityisten omistuksessa. 
Mm. yksityishenkilöt, yhteisöt ja järjestöt ylläpi-
tävät hostelleja. Kansainvälisesti hostelliverkos-
ton on arvioitu olevan maailman laajin majoitus-
alan verkosto.

Hostellit maksavat Hostellijärjestölle verkos-
tomaksua, joka perustui vuoteen 2016 asti hos-
tellin vuotuisiin yöpymisvuorokausiin. Vuodes-
ta 2016 lähtien muutaman vuoden siirtymäajan 
jälkeen kaikkien hostellien verkostomaksu on 
perustunut hostellin vuodepaikkamäärään.

Nimi ”hostelli” ei ole Hostellijärjestölle re-
kisteröity nimitys, joten myös Suomen Hos-
tellijärjestöön kuulumattomat majoitusliik-
keet voivat käyttää sitä. Tämä on valitettavas-
ti joskus aiheuttanut sekaannusta. Varmimmin 
järjestöön kuuluvat hostellit löytyvätkin järjes-
tön omilta verkkosivuilta.

Hostellijärjestön kiitollinen ja välillä myös 
hieman eriskummallinen rooli on edustaa sekä 
majoitusta, hostelleja, että asiakaskuntaa, jä-
senjärjestöjä ja heidän jäseniään. Tämä kolmen 
kauppa on palettina mielenkiintoinen. Hostel-
lijärjestö toivoo, että se voi herkällä korvalla 
kuunnellen tuottaa iloa kaikille osapuolille! 

Hostellien markkinointi

Hostelliesitteet

Ennen internetin aikaa ehdottomasti tärkeimpiä 
hostellien markkinoinnin materiaaleja ovat ol-
leet hostelliluettelot ja -esitteet, joita on toimi-
tettu niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin kohtei-
siin. Hostelliesitteitä on lähetetty matka- ja mat-
kailutoimistoihin, Hostellijärjestön jäsenjärjes-
töihin ja niiden erilaisiin jäsentapahtumiin, mui-
den maiden hostellijärjestöihin, satamiin ja len-
tokentille. Esitteitä on ollut jaossa monilla mes-
suilla Suomessa ja ulkomailla. Yhteistyössä eri 
maiden hostellijärjestöjen kanssa esitteitä on lä-
hetetty myös ulkomaille matkailualan messuille. 

2000-luvulla internet-sivujen ja varausjär-
jestelmien kehityksen myötä esitteiden mer-
kitys on vähän kerrallaan vähentynyt. Vuonna 
1996 Hostelliesitteen painosmäärä oli 50 000 
kpl (suomenkielinen) ja 15 000 kpl (englanti/
saksa). Vuonna 2020 esitteitä (suomi/englanti) 
painettiin enää 25 000 kpl. Esite on kuitenkin pi-
tänyt pintansa, sillä se on hyvä tapa esitellä toi-
mintaa esimerkiksi messuilla.

Vuosina 1996-2012 Hostellijärjestö julkaisi 
vuosittain hostelliesitteen neljällä kielellä: suo-
mi, ruotsi, englanti ja saksa. Vuosina 2006-2012 
Helsingin hostellit rahoittivat yhdessä Hostelli-

järjestön kanssa erillisen esitteen pääkaupunki-
seudun hostelleista.

Vuodesta 2013 eteenpäin hostelliesite on 
tehty kaksikielisenä, kielinä suomi ja englan-
ti. Välillä kokeiltiin myös kahta erillistä esitettä, 
joista toinen kokonaan suomeksi ja toinen eng-
lanniksi. Vuodesta 2018 alkaen hostelliesite on 
ollut heräte-esite -tyyppinen. Esitteessä ei ole 
ollut hostellien yhteystietoja, vaan asiakkaita on 
ohjattu järjestön verkkosivulle saamaan lisätie-
toa ja tekemään varaus hostelliin. Vuonna 2020 
hostellit jaoteltiin esitteessä alueellisesti: pää-
kaupunkiseutu, rannikko ja saaristo, Järvi-Suo-
mi ja Lappi. Samalla korostettiin kunkin hostellin 
erikoisuutta pienellä kuvauksella. Markkinoinnin 
tarkoituksena on ollut tuoda esille jokaisen ver-
koston hostellin ainutlaatuisuus. 

kohteista. Esitteen nimi oli Budget Accommoda-
tion in Finland. Hostelliverkoston kohteet olivat 
mukana tässä luettelossa.

Hostelling International (HI) julkaisi vuosit-
tain maksullisia hostellioppaita, The Guide to 
Budget Accommodation vol 1 (Eurooppa) ja vol 
2 (muut maanosat). Eurooppa-oppaassa oli ai-
na myös Suomen hostellien yhteystiedot se-
kä tiedot hostellin palveluista. Joidenkin hostel-
lien kohdalla oli myös pieni paikkakunnan kart-
ta. Näitä oppaita oli myynnissä Hostellijärjestön 
toimistossa ja myös Hostellijärjestön osastolla 
Matkamessuilla sekä Hostellijärjestön jälleen-
myyjillä, joita kutsuttiin asioimistoiksi. Asioimis-
tot myivät hostellioppaiden lisäksi hostellikort-
teja. Viimeisin hostelliopas oli myynnissä vuon-
na 2008. 

Vuosina 1998-2009 Hostellijärjestö kokosi 
monistemuotoisia esitteitä maaseutuhostellien 
pakettilomista, hostellien ohjelmapalveluista se-
kä ulkomaiden kaupunkilomista, citypaketeista. 
Esitteitä postitettiin halukkaille ja niitä oli jaos-
sa Matkamessuilla. Järjestön toimistossa tehtiin 
paketteihin kuuluvat varaukset. 

Yhteistyössä muiden pohjoismaiden kans-
sa on tuotettu Scandinavia-esite, jota jaettiin 
kaikissa pohjoismaissa. Esitteen valmistuskulut 
jaettiin mukana olevien maiden kesken. Scandi-
navia-esitettä valmistettiin vuoteen 2009 asti. 

1990-luvun lopusta vuosikymmenen vaihtee-
seen asti Matkailun Edistämiskeskus (nykyisin 
MEK:n toimintaa jatkaa Finpron Visit Finland-yk-
sikkö) ja Suomen Matkailuliitto kokosivat vuosit-
tain luettelon Suomen edullisimmista majoitus-

Korholan Kartano Rautalammilla on yksi pisimpään 
verkostossa mukana olleista hostelleista. Se on  
ollut mukana jo vuodesta 1972.
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Vuoteen 2011 asti Hostellijärjestön matkailu-
palvelu – SRM-Travel – suunnitteli ja myi vuokra- 
auto- ja polkupyöräpaketteja. Pakettiin kuului 
vuokra-auto tai vuokrapyörä valinnan mukaan 
joko yhdeksi tai kahdeksi viikoksi sekä hostelli-
sekit majoittumisen maksuun. Yhteistyökump-
paneina oli Transwell-autovuokraamo ja Green-
bike polkupyörävuokraamo. Parhaimpina vuosi-
na (1990-luvulla) paketteihin sidottuja shekkejä 
myytiin yli 1 300 kpl. Suosituin oli vuokra-auton 
ja majoituksen yhdistelmä. Sitä markkinoitiin 
Keski- ja Etelä-Euroopan maihin. Asiakkaita tu-
li mm. Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, Saksas-
ta ja Hollannista. Internetissä toimivien varaus-
järjestelmien kehittymisen ja itse tehtyjen vara-
usten helppouden ja yleistymisen myötä valmii-
den pakettien kysyntä väheni, eivätkä majoitus-
paketit olleet enää myynnissä vuonna 2012. 

Hostelliviesti ja Hostellimatkalla 
-uutiskirje

Hostelliesitteiden lisäksi järjestö on toimittanut 
vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2006 asti Hostel-
liviesti-nimistä paperista julkaisua (aiemmin jul-
kaisun nimi oli SRM Tiedottaa). Julkaisun päätoi-
mittajana oli pääsihteeri Ari J. Aalto ja toimitus-

sihteerinä järjestösihteeri Maija-Liisa Aho.  
Paperista Hostelliviestiä ovat toimittaneet 
myös järjestösihteerit Marjo Moilanen ja 
Sinikka Komu (os. Nissinen). Paperinen 
Hostelliviesti lähetettiin matkailualan am-
mattilaisille ja sidosryhmille, mm. jäsenjär-
jestöille ja verkoston hostelleille. Se ilmestyi 
aluksi kahdesti vuodessa ja loppuvaiheessa 
neljä kertaa vuodessa. Hostelliviestin levikki 
oli vuosina 1996-2006 noin 850 kpl. Hostel-
liviesti lähetettiin Hostellijärjestön toimistol-
ta manuaalisesti, joten koko toimiston henki-
lökunta osallistui lehden postitukseen. Paino-
talolta tulleisiin lehtiin liimattiin osoitetarrat 
ja niihin frankeerattiin postimaksu toimis-
tolla olevalla frankeerauslaitteella.

Vuonna 2007 ilmestyi ensimmäinen sähköi-
nen uutiskirje, joka oli nimeltään Hostelliviesti 
aiempien paperisten versioiden tapaan. Heti il-
mestyessään sähköisen uutiskirjeen vastaanot-
tajamäärä nelinkertaistui paperiseen versioon 

dessa, mutta myöhemmin kerran kuukaudes-
sa. Vuoden 2020 lopussa Hostellimatkalla kir-
jeen levikki oli yli 17 000 kpl. Uutiskirje on lähe-
tetty Hostellijärjestön henkilöjäsenille, jäsenjär-
jestöille ja niiden alajärjestöille, verkoston hos-
telleille, matka- ja matkailutoimistoille sekä mo-
nille muille matkailualan toimijoille ja viestijöil-
le sekä medialle. 

Uutiskirjeessä on esitelty uusia hostelleja, 
julkaistu matkakertomuksia, esitelty hostelleja 
maailmalla ja kerrottu eri kohderyhmille sopivis-
ta hostelleista. Kirjeessä on julkaistu hostellien 
ja hostellikorttien tarjouksia ja esitelty hostelli-
kortilla saatavia etuja. Siitä on voitu lukea myös 
hostelliyrittäjien haastatteluja. 

Hostellijärjestön www-sivut 

2000-luvun alkuun asti hostellien markkinoin-
ti perustui paljolti paperisiin tuotteisiin, hostelli-
esitteisiin ja Hostelliviesti-julkaisuun. Ensimmäi-
sen kerran hostelliesitteessä on mainittu järjes-
tön oma verkkosivu vuonna 1998. Tuolloin sivun 
osoite oli srmnet.org. Aluksi verkko-osoitteissa 
oli niin paljon rajoituksia ja säätelyjä, että järjes-
tö ei saanut kuvaavampaa osoitetta käyttöönsä. 
Myös joillain verkoston hostelleilla oli jo tuolloin 
omat www-sivut. Järjestön toimisto pystyi teke-
mään varauksia verkon kautta joihinkin hostel-
leihin Suomessa ja ulkomailla IBN (International 
Booking Network) -järjestelmän kautta.

2000-luvun alussa kotisivut kehittyivät pik-
kuhiljaa ja palvelut paranivat. Sekä Hostellijär-
jestö, että HI kehittivät omia sivujaan ja niissä 
olevia palveluja. Vuonna 2003 Hostellijärjestön 
sivulta löytyi ”ajankohtaista”- osio, jossa kerrot-
tiin hostelliuutisia. Uusi oli myös keskustelufoo-
rumi, jossa saattoi vaihtaa kokemuksia muiden 
sivulla vierailevien kanssa. Sivulta sai tietoa Suo-
men ja muiden maiden hostelleista, majoituksen 
varaamisesta ja hostellikorteista. Verkkokaupas-
ta pystyi ostamaan normaalihintaisen kansain-
välisen hostellikortin ja hostellioppaan. 

2000-luvun alussa ei ollut vielä kannettavia 
tietokoneita, joten monet hostellien asiakkaat 
kaipasivat tietokoneita käyttöönsä majoittues-

Vuoden 1996 Hostelliviesti

Sähköinen uutiskirje vuodelta 2013

verrattuna. Sähköistä uutiskirjettä ovat toimitta-
neet Marjo Moilanen, Kati Ollula ja Sinikka Ko-
mu. Hostelliviesti-uutiskirje, myöhemmin nimel-
tään Hostellimatkalla, on muuttunut ajan saa-
tossa ja käytössä olevien ohjelmien vaihtuessa. 
Aluksi kirje ilmestyi vain muutaman kerran vuo-

Sähköinen Hostelliviesti vuodelta 2011
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saan hostelleissa. Moni hostelli järjestikin asiak-
kailleen internet-pisteitä joko pientä maksua 
vastaan tai maksutta. Myöhemmin internet-pis-
teet ovat vaihtuneet joko ilmaiseen tai maksulli-
seen wlan-yhteyteen.

Hostellijärjestön verkkosivun osoite muut-
tui kuvaavampaan hostellit.fi -muotoon vuonna  
2006. Samana vuonna sivulla oleviin hostellien 
tietoihin tuli enemmän kattavuutta: hostellin ku-
va, yleiskuvaus hostellista, aukioloajat, hinta-
haarukka ja etäisyyksiä. Sivulla oli tuolloin myös 
varaustiedustelulomake, jolla pystyi tekemään 
varaustiedustelun osaan verkoston hostelleista. 
HI:n varausjärjestelmään kuuluvien hostellien 
kohdalla oli suora linkki järjestelmään. Sivulla oli 
lisäksi tietoa hostellien tarjoamista ohjelmapal-
veluista, maaseutuhostellien palveluista ja leiri-
kouluvaihtoehdoista sekä eri maiden tarjoamis-
ta citypaketeista. Uudistunut englanninkielinen 
sivu julkaistiin vuonna 2007. 

Vuosina 2014 ja 2015 järjestön verkkosivut 
olivat osoitteessa hihostels.fi. Osoite mukai-
li kansainvälisen hostellijärjestön HI:n osoitet-
ta, joka on hihostels.com. Hostellijärjestö käyt-
ti tuolloin HI:n varausjärjestelmää sellaisenaan, 
englanninkielisenä, omilla sivuillaan. 

Oman varausjärjestelmän valmistuttua 
vuonna 2016 järjestö otti käyttöön jälleen osoit-
teen hostellit.fi. Oma, Hostellijärjestölle räätä-
löity varausjärjestelmä lanseerattiin huhti-
kuussa 2016. 

Hostellijärjestön www-sivujen kävijä-
määrä vuonna 2001 oli 37 400, vuonna 
2002 se oli 58 000 kpl.

Hostellit.fi sivujen katselumäärä oli 
vuonna 2016 noin 150 000. Seuraavana 
vuonna katselumäärä oli jo noin 250 000. 
Covid-19 pandemian aiheuttamat matkus-
tuksen rajoitukset romahduttivat vuoden 
2020 katseluiden määräksi noin 65 000.

Järjestön verkkosivuilla on verkoston 
hostellien tietojen lisäksi tietoa hostelli-
korteista, hostellikorttieduista ja Hostel-
lijärjestön jäsenjärjestöistä. 2010-luvulla 
sivustolle tuli myös matkailuaiheinen blogi,  
jonka sisältöä on jaettu kuukausittain uutiskir-

jeessä. Sivuston kautta on voinut tehdä varauk-
sen, ostaa hostellikortin ja sieltä on saanut vink-
kejä eri teemoihin sopivista hostelleista.

Sosiaalinen media

Facebook rantautui Suomeen vuonna 2007. Jo 
parin vuoden päästä oli myös Hostellijärjestöl-
lä oma Facebook-tili. Aluksi postauksia tehtiin 
sen enempää niitä ennakkoon suunnittelemat-
ta. Tärkeää oli huolehtia siitä, että kanavaan tu-
li uutta sisältöä säännöllisesti viikoittain. Mark-
kinointisuunnitelmien myötä myös sosiaali-
sen median kanavien julkaisuja on suunnitel-
tu ennakkoon ja kuviin on kiinnitetty enemmän 
huomiota. Uutta sisältöä tärkeimpiin kanaviin, 
Facebook ja Instagram, lähetetään usean ker-
ran viikossa. Vuoden 2020 loppuun mennessä 
Hostellijärjestöllä oli Facebookissa noin 3 000 
seuraajaa. Twitterissä seuraajia oli noin 1 300, 
Instagramissa hieman vajaa 1 000, LinkedInis-
sä noin 100. 

Messut ja muut tapahtumat

Matkamessut Helsingissä

Hostellijärjestö on osallistunut tarkastelukau-
den aikana kaikille Helsingissä järjestetyille 
Matkamessuille. Matka on Pohjoismaiden suu-
rin matkailualan messutapahtuma, joka järjes-
tetään tammikuussa Helsingin messukeskuk-
sessa. Tapahtuma käsittää sekä ammattilaisille 
suunnatun päivän, että myös viikonlopun ylei-
söpäivät. 

Tämän katsauksen alkuvuosina Matkames-
suilla on jaettu Suomen hostelliesitteitä, Poh-
joismaiden hostelliesitteitä, Helsingin hostelli-
esitteitä sekä esitteitä hostellikorteista ja ma-
joituspaketeista. Alkuvuosina Hostellijärjestön 
osastolla myytiin kansainvälisiä hostellikortte-
ja ja kansainvälisiä hostellioppaita. Messuilla on 
aina ollut myös muiden maiden hostelliesitteitä 
jaossa.

Eri hostellien edustajien lisäksi Matkames-
suilla on ollut usein mukana vieraita muiden 
maiden hostellijärjestöistä, mm. Baltian maista 
ja Saksasta. Messuvieraina on ollut myös HI:n 
edustajia. Vuosina 2010-2012 messuilla myytiin 
HI:n brändin mukaan valmistettuja T-paitoja ja 
kangaskasseja sekä silkkilakanapusseja. 

Vuosina 2017-2020 Hostellijärjestö on jaka-
nut Matkamessuilla kampanjaluonteisesti ilmai-
sia hostellikortteja, sekä kansainvälisiä- että ko-
timaan kortteja. Näillä kampanjoilla järjestö on 
kasvattanut henkilöjäsenmäärää sekä uutiskir-
jeen lukijoiden määrää. Hostellijärjestön mes-
suosastolla oli ohjelmaa vuosina 2019 ja 2020 
kun Cirkus Hostel Holkenin yrittäjä sirkusklovni 
Professori Bluffo esiintyi. 

Tourest-messut Tallinnassa

Helsingin Matkamessujen lisäksi järjestö on 
osallistunut 1990-luvun lopulla vuosittain Tou-

Helsingissä järjestettäville Matkamessuille on osallistuttu aktiivisesti vuosittain. 

Instagram -päivityksiä vuosilta 2015 ja 2018
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rest-messuihin, jotka järjestettiin 
Tallinnassa. Eurohostel ja Stadion 
Hostel osallistuivat Tourestiin yh-
teistyössä vuosina 2010-2012. 

MEK:n myyntipäivät ja  
Purpuri

Matkailun Edistämiskeskus MEK 
järjesti kotimaan matkanjärjes-
täjille vuosittain myyntipäiviä eri 
puolilla Suomea. Hostellijärjestö 
oli niissä mukana 1990-luvun lop-
puvuosina sekä 2000-luvun al-
kuvuosina. Toinen iso MEK:n jär-
jestämä tapahtuma oli ulkomai-
sille matkanjärjestäjille suunnattu 
myyntitilaisuus nimeltään Purpuri.  
Purpuri järjestettiin joka toinen 
vuosi ja Hostellijärjestö oli tapah-
tumassa mukana useana vuotena. 

Reisen-messut Hampurissa

Yhteistyössä Saksan hostellijärjes-
tön DJH:n (Deutsche Jugendher-
bergswerk) aluejärjestöjen kans-
sa Hostellijärjestön edustajat ovat 
osallistuneet Reisen messuille Hampurissa. Rei-
seniin Hostellijärjestö osallistui vuosina 1996-
2004. Vastavuoroisesti DJH:n aluejärjestöjen 
edustajat ovat vierailleet Hostellijärjestön osas-
tolla Helsingin Matkamessuilla. 

World Travel Market, ITB-messut, 
workshopit

Hostellijärjestön oman hostellin, Eurohostelin, 
toimitusjohtaja Kyösti Karjarinta on osallistu-
nut vuodesta 1999 lähtien moniin ammattilaisil-
le suunnattuihin tapahtumiin ja workshop-tilai-
suuksiin markkinoiden Eurohostelin lisäksi koko 
hostelliverkostoa. 

Tärkeimpiä tapahtumia ovat olleet World Tra-
vel Market Lontoossa, ITB messut Berliinissä, 
workshopit Kööpenhaminassa ja Benelux-mais-

Kotimaan Matkailumessut  
Tampereella
Vuonna 2015 Hostellijärjestö osallistui ensim-
mäistä kertaa Tampereella järjestettäville Koti-
maan Matkailumessuille. Messut olivat osa Su-
permessut tapahtumaa, joka koostui seuraavis-
ta messuista: Puutarha, Kotimaan Matkailumes-
sut, Design & käsityötori, OutdoorErä ja Keräi-
ly. Kokemus oli sen verran hyvä, että messuille 
osallistuttiinkin sitten joka vuosi, poikkeuksena 
vuosi 2020, jolloin Covid-19 peruutti huhtikuus-
sa suunnitelmissa olleen tapahtuman. Kotimaan 
Matkailumessuilla järjestö on päässyt tavoitte-
lemaan erityisesti kotimaanmatkailusta kiinnos-
tuneita asiakkaita. 

Moottoripyörämessut Helsingissä

Vuodesta 2016 lähtien järjestö on osallistunut 
Moottoripyörämessuille (MP-messut) Helsin-

gissä. Ensimmäisinä vuosina järjestö oli mu-
kana jäsenjärjestöinään olevien motoristijär-
jestöjen osastoilla jakamassa hostellikortteja 
ja vuonna 2020 Hostellijärjestöllä oli jo oma 
osastonsa. Motoristit ovat tärkeä asiakaskun-
ta hostelleille, sillä he liikkuvat paljon ja etsivät 
hostellityyppistä majoitusta. Heille on tärkeää 
saada kokoontua ja järjestää yhteisöllisiä ta-
pahtumia. Myös kulkuvälineen turvallista yö-
pymistä arvostetaan. MP-messut helmikuussa 
2020 jäivät sen vuoden viimeiseksi yleisöta-
pahtumaksi, sillä koronarajoitukset tulivat voi-
maan maaliskuun puolivälissä.

Messujen lisäksi Hostellijärjestö on osallis-
tunut vuosien kuluessa lukuisiin jäsenjärjestö-
jensä järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumissa 
on jaettu esitteitä ja kerrottu hostellimajoituk-
sista ja jäsenten saamista eduista heidän ma-
joittuessaan hostelleissa Suomessa tai ulko-
mailla. 

sa sekä workshopit Moskovassa ja Pietaris-
sa. Venäjältä tulleet matkailijat olivat 1990-lu-
vun lopulla nouseva kansallisuusryhmä, vuon-
na 2008 Eurohostelissa majoittui enemmän ve-
näläisiä kuin suomalaisia. 2010-luvulla worksho-
peja oli myös Kiinassa ja Japanissa.

Eri tapahtumissa on haettu asiakkaiksi pa-
kettimatkatoimistoja, budjettimatkanjärjestäjiä, 
opiskelijamatkailuun keskittyneitä operaattorei-
ta ym.

TNT-Travel Show

Vuosina 2011 ja 2012 Hostellijärjestön edustajat 
osallistuivat kuluttajille suunnattuun TNT Travel 
Show -tapahtumaan Lontoossa. Hostellijärjestö 
osallistui tapahtumaan yhteisosastolla eri mai-
den hostellijärjestöjen kanssa. 

Moottoripyörämessulla on tavoitettu hostelleillekin tärkeää asiakaskuntaa, motoristeja.  
Kuva vuoden 2020 messuilta.

Reisen messut Hampurissa vuonna 2003
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Hostellit esillä jäsenjärjestöjen 
lehdissä ja muussa mediassa

Hostellijärjestö on suunnannut markkinointiaan 
voimakkaasti jäsenjärjestöihinsä, jotka edusta-
vat hostellien asiakkaita ja potentiaalisia asiak-
kaita. Järjestö on valmistellut vuosittain mate-
riaalia jäsenjärjestöjään varten. Tavoitteena on 
ollut, että jäsenjärjestöt viestittäisivät edelleen 
omille jäsenilleen mitä etuja jäsenet saavat ma-
joittuessaan verkoston hostelleissa Suomessa 
ja ulkomailla. Hostellijärjestö on tehnyt valmii-
ta hostelliesittelyjä, reissutarinoita ja mainoksia 
jäsenjärjestöjensä käyttöön. Monet jäsenjärjes-
töt ovatkin julkaisseet omissa lehdissään juttu-
ja hostellimajoittumisesta ja jäsentensä saamis-
ta eduista. 

Hostellijärjestö on lähettänyt säännöllisesti 
tiedotteita medialle. 1990-luvulla tiedotteita lä-

hetettiin paikallisille tiedotusvälineille aina, kun 
järjestö tuli paikkakunnalle pitämään joko koulu-
tustilaisuuden tai jonkin muun tapahtuman. Ta-
pahtumat saivatkin hyvin näkyvyyttä.

Myöhemmin tiedotteita on lähetetty mm. sil-
loin, kun Vuoden Hostelli tai Suomen Paras Hostel-
li on valittu, hostellijärjestön pääsihteeri on vaih-
tunut ja kun järjestön nimi muuttui vuonna 2014. 

Mediaretket 

Vuonna 2015 Hostellijärjestö järjesti ensim-
mäisen infotilaisuuden medialle. Se järjestettiin 
Hostel Suomenlinnassa ja sen aiheena oli mm. 
verkoston uudet hostellit. Seuraavana vuonna 

Latu ja polku 3-4/2007

Mediaretkellä vuonna 2018 tutustuttiin Urheiluopisto Kisakeskukseen.

Töölöläinen -lehti, kesäkuu 2015. Kuvassa Hostel Domus Academican silloiset työntekijät ja tulevat 
Hostellijärjestön toimijat. Sanni Viirto valittiin järjestön pääsihteeriksi vuonna 2018, Anna Vunneli 
toimi puolestaan järjestön hallituksessa vuosina 2015-17.

mediatilaisuus järjestettiin jä-
senjärjestö PHT ry:n tiloissa 
Helsingissä. Aiheena oli Hos-
tellijärjestön lanseeraama uu-
si oma varausjärjestelmä se-
kä uudet verkoston hostellit. 
Kiinnostava esitys oli myös 
motoristi Minna Jokisen ker-
tomus moottoripyöräreissus-
ta maailman ympäri.

Tiedotustilaisuus eskaloi-
tui mediaretkeksi vuonna 
2017. Mediaväki vietiin Por-

vooseen tutustumaan Porvoo Hosteliin ja ohjel-
massa oli myös Porvoon Matkailun esittäytymi-
nen ja vierailu Brunbergin myymälässä. Seuraa-
vana vuonna mediaretki suuntautui Raaseporiin 
ja Inkooseen. Hostellit Urheiluopisto Kisakeskus 
ja Cirkus Hostel Holken esittäytyivät. Matkalla 
poikettiin Fiskarsiin. 

Vuonna 2019 mediaväkeä kierrätettiin Hel-
singin hostelleissa. Mukana oli edustajia jäsen-
järjestöistä, Helsinki Marketingista ja Visit Fin-
landista. Osa hostelleista esittäytyi matkan aika-
na bussissa ja osaan ryhmä pääsi tutustumaan 
paikan päällä. Koronapandemia peruutti vuodel-
le 2020 suunnitellun Turku-retken, joka jäi myö-
hemmin toteutettavaksi. 

Turun Sanomat 28.6.2017
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Hostellireissaajat

Jäsenpalvelujen lujittamiseksi Hostellijärjestö 
ideoi vuonna 2014 järjestöreissaajat-konseptin. 
Järjestö etsi jäsenjärjestöjen kautta henkilöitä, 
jotka olivat halukkaita tekemään reissun johon-
kin verkoston hostelliin ja kirjoittamaan siitä ta-
rinan. Tarina julkaistiin sekä Hostellijärjestön, et-
tä lähettävän järjestön julkaisussa, joko sähköi-
sessä uutiskirjeessä tai lehdessä. Tällä tavalla 
järjestö aktivoi jäsenjärjestöjä ja sai uutiskirjei-
siin reissukertomuksia. Hostellijärjestö tuki kaik-
kia reissaajia siten, että majoitus ja usein myös 
osa matkakuluista korvattiin. Vuonna 2015 reis-
saajia oli kahdeksan ja seuraavana vuonna 14. 
Vuosittain reissaajia oli noin kymmenen.

Vuoden hostellireissaaja valittiin ensimmäis-
tä kertaa vuonna 2018. Silloin halukkaat hakivat 
titteliä kertomalla kokemuksistaan matkailusta 
ja hostellimajoituksista. Esiraati valitsi hakijoista 
kolme, joista järjestettiin yleisöäänestys. 

Tämän jälkeen ideat järjestöreissaajista ja 
vuoden hostellireissaajasta yhdistettiin, jon-
ka jälkeen järjestö on hakenut hostellireissaajia 
kaikkien seuraajiensa joukosta tekemään hostel-

lireissun ja kirjoittamaan siitä tarinan. Julkaistu-
jen tarinoiden perusteella yleisö äänestää par-
haan tarinan kirjoittajan Vuoden Hostellireis-
saajaksi. 

Matkailuillat

Toinen jäsenpalvelujen lujittamiseksi ideoitu ta-
pahtuma oli vuonna 2016 pilotoitu Matkailuil-
ta-tuote. Ensimmäinen matkailuilta oli nimel-
tään Jäsenilta. Hostellijärjestö etsi henkilöjä-
sentensä joukosta henkilöitä, jotka halusivat tul-
la kertomaan jostain omasta matkailukokemuk-
sestaan. Iltoja järjestettiin hostelleissa eri puo-
lilla Suomea ja niihin osallistuminen oli maksu-
tonta. Hostellijärjestö huolehti viestityksen ja il-
moittautumiset, hostelli antoi tilat ja tarjosi kah-
vit/teet osanottajille. Teeman alustajat olivat va-
paaehtoisia eikä heille maksettu korvauksia. En-
simmäinen jäsenilta järjestettiin Eurohostelis-
sa marraskuussa 2016. Aiheena oli reppureis-
saaminen Thaimaassa, Uudessa-Seelannissa ja 
Australiassa. Ilta sai hyvän vastaanoton ja vas-
taavia teemailtoja järjestettiin seuraavana vuon-
na eri hostelleissa seitsemän kertaa. 

Jäsenillan imago jäsentapahtumasta muuttui 
melko nopeasti kaikille avoimeksi tapahtumaksi 
ja iltoihin kutsuttiin kaikki järjestön toiminnasta 
kiinnostuneet. Matkailuiltoja mainostettiin mm. 
uutiskirjeissä, some-kanavissa ja paikallislehdis-
sä. Vuoteen 2020 mennessä iltoja on järjestetty 
19 kertaa. Aiheina ovat olleet mm. moottoripyö-
räretki maailman ympäri, pyörämatkailu Espan-
jassa, vaellukset Iso-Britanniassa ja Interrail lap-
sen kanssa. 

Hostellitoiminta
Vuonna 1996 Hostellijärjestön hostelliverkos-
tossa oli mukana 142 hostellia, joista 70 oli 
avoinna ympäri vuoden, joten noin puolet hos-
telleista oli ns. kesähostelleja. Vuonna 2020 
hostelleja oli 47, joista neljä oli kesähostellia.

Hostellien määrä vähentyi vuosituhannen 
vaihteen molemmin puolin rajusti. Verkostosta 
poistui tuolloin pieniä hostelleja, joiden toimin-
ta ei välttämättä ollut kannattavaa. Hostellien 
lukumäärän vähentyminen ei tämän vuoksi juu-
rikaan vaikuttanut koko hostelliverkoston yöpy-
misvuorokausien määrään.

Vuonna 1996 kaikista verkoston hostellien 
yöpyjistä 40 % oli ulkomaalaisia. Pääkaupun-
kiseudulla ulkomaalaisten osuus oli noin 65 %. 
Suunnilleen sama suhde koti- ja ulkomaisissa 
yöpymisissä on jatkunut koko toimintakauden 
ajan. Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja jois-
sain suuremmissa kaupungeissa ulkomaalaisten 
osuus on pysynyt kotimaisia korkeampana. Esi-
merkiksi Rovaniemellä, Hostel Rudolf ja Sodan-
kylässä Hostel Visatupa ovat saaneet ulkomaa-
laisia vieraita enemmän kuin kotimaisia. 

Vaikka koronapandemia vuonna 2020 ro-
mahdutti majoitusvuorokaudet, näkyi silti Hel-
singissä enemmän ulkomaalaisia kuin suoma-
laisia. Pandemia kuritti alkuvaiheessa enem-
män pääkaupunkiseutua, joten Helsingin seu-
dun hostellit kärsivät maakuntia enemmän asia-
kaskadosta. 

Vuonna 1996 viisi suurinta ulkomaista kan-
sallisuusryhmää hostelleissa olivat venäläiset, 

saksalaiset, ruotsalaiset, italialaiset ja yhdysval-
talaiset. Vuonna 1999 saksalaiset ottivat kansal-
lisuustilastossa suuremman osuuden ja sen jäl-
keen saksalaiset ja venäläiset ovat vaihtelevas-
ti olleet suurimmat kansallisuusryhmät. Vuon-
na 1999 joukkoon nousivat ranskalaiset ja vuon-
na 2000 britit. Myöhemmin myös espanjalaiset, 
japanilaiset, virolaiset ja hollantilaiset näkyivät 
hostellien suurimpien käyttäjien joukossa.

IYHF (HI) oli päättänyt vuonna 1994 uudes-
ta hostellien luokituksesta, joka tuli ottaa käyt-
töön viimeistään vuonna 1998. Samalla Hostelli-
järjestö muokkasi omaa hostelliluokitustaan kol-
meen eri luokkaan, kahden, kolmen ja neljän täh-
den hostelleihin. Tarkoitus oli parantaa hostel-
lien tiloja sekä palvelun laatua. Vuoden 1998 ai-
kana kaikkien verkoston hostellien yhteistoimin-
tasopimukset uusittiin noudattamaan uutta luo-
kitusta. Yksi syy hostellien määrän vähentymi-
seen oli juuri luokitusuudistus, joka karsi vaati-
mattomammat hostellit verkostosta. 

Hostellijärjestö muokkasi hostellien luokitus-
ta hieman vuonna 2012. Verkostoon halusi liit-
tyä Linnansaaren kansallispuistossa sijaitseva 
ekohostelli, joka ei täyttänyt luokitusperusteita. 
Hostellissa ei ole vesijohtoa eikä sähköä. Kolmen 
tähtiluokan rinnalle tuli ns. korpihostellit, joten 

Matkailuiltoihin osallistujat kuulivat reissutarinoita vapaaehtoisten kertomina. Kuvassa Eurohostelissa 
järjestetty ilta.

Kahvila Hostel Ukonlinnassa Imatralla.
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myös ekologinen hostelli liitettiin verkostoon. 
Käytännössä eri tasoisilla palveluilla ei kuiten-
kaan ole ollut niin suurta merkitystä parhaan 
hostellikokemuksen saamiselle, joten tähtiluo-
kitus alkoi menettää merkitystään. Hostellien 
luokitus näkyi hostelliesitteissä vielä vuonna 
2015, mutta seuraavana vuonna luokitusmer-
kinnöistä luovuttiin. Hostelliluokituksesta luo-
puminen ei suinkaan merkinnyt sitä, että hostel-
lien tasosta olisi tingitty. Linnansaaren Ekohos-
tellia lukuun ottamatta kaikki verkoston hostellit 
täyttävät edelleen HI:n minimistandardit.

Suuret ympärivuotiset kaupunkihostellit 
muodostivat verkostossa Key Hostel -ryhmän 
vuonna 1995. Ryhmään kuuluvat hostellit tar-
josivat runsaan majoituskapasiteetin keskeisel-
lä sijainnilla, hyvillä palveluilla ja edullisella hin-
nalla. Seuraavat hostellit ovat olleet mukana 
ryhmässä: Eurohostel Helsingissä, Finnhostel 
Joensuu Joensuussa, Laajari (Laajavuoren ret-
keilymaja) Jyväskylässä, Hostel Puijon Maja ja 
Hostelli Rauhalahti Kuopiossa, Mukkulan Kesä-
hotelli Lahdessa, Finnhostel Lappeenranta Lap-
peenrannassa, Hostel Rudolf Rovaniemellä, Ui-
mahallin Maja Tampereella, Hostel Turku Turus-
sa, Hostel Tekla ja Hostel Vaasa Vaasassa. Key 
Hostellit tekivät markkinointiyhteistyötä, jonka 
kohderyhminä olivat kotimaan matkailijat. Key 
Hostel -yhteistyö päättyi vuonna 2010.

Hostellijärjestön tehtävänä on hostellien toi-
minnan tukeminen ja kehittäminen, mistä kerro-
taan enemmän seuraavissa kappaleissa. 

Hostellien varauskanavat

1990-luvun lopulla hostelleja varattiin yleisim-
min puhelimella, faksilla ja sähköpostitse. Hos-
telleihin lähetettiin myös kirjeitä ja kortteja, joi-
hin odoteltiin hostellien vastauksia. Hostellijär-
jestön toimisto välitti asiakkaiden varauksia se-
kä kotimaisiin että ulkomaisiin hostelleihin. Toi-
mistolta asiakkaat saivat hostellien yhteystieto-
ja ja eri maiden hostelliesitteitä sekä pystyivät 
ostamaan kansainvälisiä hostellioppaita. Tuo-
hon aikaan, ennen internettiä, puhelin soi lähes 
tauotta. Kiireisin aika oli kevät, jolloin ihmiset 

tekivät varauksia kesän lomamatkoille. Varauk-
set tuli tehdä hyvissä ajoin, sillä jos toivottuun 
hostelliin ei mahtunutkaan, piti hankkia tietoa 
lähellä olevista muista paikoista. Keväisin myös 
kansainvälisten hostellikorttien myynti oli vil-
kasta. Hostellikortteja ja maksullisia hostelliop-
paita lähetettiin toimistolta postiennakolla ym-
päri Suomen. Järjestöllä oli myös useita asioi-
mistoja eli jälleenmyyjiä, jotka myivät hostelli-
kortteja ja -oppaita. 

1990-luvun lopulla HI kehitti internetis-
sä omalla ohjelmalla toimivan varusjärjestel-
män nimeltään International Booking Network 
(IBN), johon Suomessa liittyivät Eurohostel ja 
Stadion Hostel Helsingistä sekä järjestön toi-
misto. IBN:n kautta pystyi tekemään varauksia 
hostelleihin, jotka olivat mukana IBN-järjestel-
mässä. IBN:n ansiosta toimiston tekemien vara-
usten määrä nousi nopeasti. Aiemmin varauksia 
oli välitetty lähinnä kotimaan hostelleihin puhe-
limitse ja faksin välityksellä, mutta nyt varauksia 
voitiin välittää myös muualle maailmaan. Asiak-
kaat tulivat toimistolle, varaus tehtiin ja asiakas 
maksoi majoituksen ja sai vahvistuksen. Hostel-
lit, jotka kuuluivat IBN-järjestelmään, pystyivät 
tekemään varauksia myös muihin IBN-hostel-
leihin. Vuonna 1998 IBN-hostelleja oli globaa-
listi runsaat 300 kappaletta. Vuonna 1999 toi-
miston kautta tehtiin järjestelmällä noin 400 
varausta eri puolille Eurooppaa. Suosituimpia 
kohteita olivat Pariisi, Rooma, Kööpenhamina ja 
Praha. Myös kaukomaille, kuten Kapkaupunkiin, 
Santiagoon ja Kuala Lumpuriin tehtiin yksittäi-
siä varauksia. IBN-varausjärjestelmässä oli vielä 
tuolloin rajoitteita. Varauksen pystyi tekemään 
vain puolen vuoden päähän ja myytävät tuot-
teet olivat rajallisia. Suurimmaksi osaksi varauk-
sia tehtiin edelleen puhelimella, faksilla ja säh-
köpostitse.

Hostellien varauskanavissa siirtyminen ma-
nuaalisista varaustoiminnoista sähköisiin ta-
pahtui vähitellen 2000-luvun alkuvuosina.

Vuonna 2001 IBN-järjestelmästä kehitettiin 
verkkoversio, joten asiakkaat pääsivät käyttä-
mään sitä itse omilla kotikoneillaan. Varaus vah-
vistettiin maksamalla majoitus luottokortilla. Tä-
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mä oli toki mullistava parannus, vaikka kaikki ei-
vät kuitenkaan vielä rohjenneet käyttää luotto-
korttia verkkokaupassa maksuvälineenä ja tuli-
vat toimistoon tekemään varaukset. 

Hostelling International kehitti uutta varaus-
järjestelmää IBN-järjestelmän pohjalta. Uuteen 
järjestelmään koulutettiin henkilökuntaa jo en-
nen järjestelmän valmistumista vuonna 2004. 
Tavoitteena oli, että uudessa järjestelmässä hos-
telli pystyi itse luomaan sellaisia myytäviä tuot-
teita, huoneita ja vuodepaikkoja kuin se halusi ja 
varauksia voitiin tehdä pidemmälle kuin IBN-jär-
jestelmässä. Vuonna 2004 HI:n varausjärjestel-
mässä olivat mukana seuraavat Helsingissä si-
jaitsevat hostellit: Eurohostel, Stadion Hostel, 
Hostel Satakuntatalo ja Hostel Academica. HI 
kohtasi varausjärjestelmän kehitystyössä pal-
jon vaikeuksia ja uusi varausjärjestelmä lansee-
rattiin vuonna 2006. Ongelmana oli vieläkin va-
rattavien hostellien vähäisyys. Kesällä 2006 va-
rattavana oli noin 600 hostellia, kun koko HI:n 
verkostossa hostelleja oli noin 4 000 kpl. Hyvä 
puoli järjestelmässä mukana olevalle hostellille 
oli, että tarjolla olevan kapasiteetin hallinnointi 
oli aiempaa helpompaa. Uudistunut varausjär-
jestelmä toimi osoitteessa hihostels.com.

Vielä vuonna 2009 Hostellijärjestön toimis-
tossa välitettiin varauksia asiakkaille varausjär-

jestelmän kautta, faksilla ja sähköpostitse. Sen 
jälkeen on siirrytty neuvomaan asiakkaita te-
kemään varaukset joko Hostellijärjestön oman 
verkkosivun tai kansainvälisen järjestön sivun 
kautta. Varauksia Pietarin hostelleihin ja niihin 
liittyviä viisumipuoltoja järjestön toimistosta sai 
niin ikään vuoteen 2009 asti.

Vuonna 2006 käyttöön otettu varausjärjes-
telmä ei saavuttanut HI:n tavoitteita varausten 
määrissä. HI:n tavoitteena olikin parantaa järjes-
telmää ja tehdä siitä isompi kokonaisuus, johon 
liittyisi myös muita toimintoja kuin pelkän hos-
tellivarauksen tekeminen. Tämä uudistus vaati 
uuden alustan luomisen. Uuden alustan nimeksi 
annettiin HI360, ja se sisälsi varausjärjestelmän 
lisäksi mm. mahdollisuuden luoda matkakerto-
muksia, TripBooks. Näin sekä asiakkaat, että eri 
maiden hostellijärjestöt voisivat luoda alustalle 
sisältöä. Hostellit pääsisivät itse muokkaamaan 
omia tietojaan ja luomaan myytäviä tuotteita ja 
lisäämään kuvia ja muita tietoja hostellin omalle 
sivulle. HI360 kehitystyö kesti odotettua pidem-
pään, ja se lanseerattiin vuonna 2014. HI koulutti 
hostelleja järjestelmän käyttöön. Suomessa kou-
lutustilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä ja Sa-
vonlinnassa. HI:n aluekoordinaattori Jose Gar-
rido vieraili myös Hostellipäivillä luennoimas-
sa järjestelmästä. HI:n tavoitteena oli, että kaik-
ki verkoston hostellit liittyisivät varausjärjestel-
mään. 

HI:n uusi varaussivusto ei lisännyt varausten 
määrää Suomen hostelleissa ja järjestelmään ol-
tiin tyytymättömiä. Hostellijärjestö halusi paran-
taa jäsentensä palveluja ja käynnisti oman vara-
usjärjestelmän suunnittelun. Tarkoitus oli kehit-
tää järjestelmä, joka palvelisi nimenomaan jä-
senjärjestöjen jäseniä. Järjestö oli valmis satsaa-
maan omaan järjestelmään, sillä se halusi ko-
keilla, olisiko oma varausjärjestelmä toimivam-
pi kuin HI:n varausjärjestelmä, joka oli tuolloin 
Hostellijärjestön sivulla englanninkielisenä. 

Hostellijärjestö oli yhteydessä kaikkiin jäsen-
järjestöihinsä ennen työn aloittamista. Se halu-
si varmistaa, että jäsenjärjestöt olivat valmiita 
mainostamaan uutta varausjärjestelmää omil-
le jäsenilleen. Kehitystyö aloitettiin vuonna 2015 

kotimaisen toimijan kanssa. Huhtikuussa 2016 
järjestelmä lanseerattiin. Järjestelmällä varat-
taessa jäsen ilmoitti oman jäsenyytensä ja hän 
näki heti saamansa jäsenalennuksen ja makset-
tavaksi jäävän summan. Järjestö odotti varaus-
ten määrän kasvua verrattuna HI:n järjestelmäs-
tä saatuihin varauksiin. Varausten määrä nou-
si toisena vuonna, mutta jo kolmantena vuonna 
määrä kääntyi laskuun. Hostelleille järjestelmän 
käyttäminen oli hankalaa. Järjestelmää ei voi-
nut myöskään yhdistää kanavanhallintajärjestel-
miin, joten päivittäminen oli manuaalista. 

Järjestön oma varausjärjestelmä oli hostel-
lit.fi -sivulla vuoteen 2019 asti. HI oli tätä ennen 
tarjonnut hostellijärjestöille mahdollisuutta ot-
taa HI:n varausjärjestelmä järjestön omille verk-
kosivuille ja vieläpä omalla kielellä. Hostellijär-
jestö tarttui tähän tilaisuuteen vuonna 2019. Sa-
malla kun järjestö otti käyttöön HI:n varausjär-
jestelmän, se uudisti hostellit.fi-verkkosivun ja 
sivulla olevan verkkokaupan. HI:n varausjärjes-
telmän käyttöönotto helpotti hostellien toimia, 
sillä kahden varaussivuston päivitys onnistui nyt 
yhdellä kerralla. HI:n järjestelmän käyttöönotto 
merkitsi järjestölle myös taloudellista säästöä, 
kun järjestö luopui omasta varausjärjestelmäs-
tään. Vuonna 2020 verkoston hostellit olivat va-
rattavissa hostellit.fi sivulla suomen kielellä, jo-

ko HI:n järjestelmän kautta tai hostellikohtaisen 
sähköisen varaustiedustelulomakkeen kautta.

Hostellipäivät ja muut  
koulutukset

Tarkastelujakson alkuvuosina 1990-luvun lopul-
la hostelleille järjestettiin alueellisia koulutuksia 
eri puolilla Suomea, vuosittain 2-4 koulutusta-
pahtumaa sekä yksi valtakunnallinen tapahtuma. 
Koulutusten aiheina olivat mm. luokitusuudis-
tus, hostellikorttien myynti, kansainvälinen hos-
tellitoiminta sekä ajankohtaista tietoa verkoston 
hostellina toimimisesta. Vuosina 2002 ja 2004 
hostellien koulutus järjestettiin risteily laivalla.

Vuodesta 2002 alkaen Hostellijärjestö on 
järjestänyt Hostellipäivä-/Hostellipäivät -nimel-
lä kulkevan tapahtuman, johon on kutsuttu kaik-
kien hostellien edustajat. Hostellipäivässä on 
käyty läpi yhteisiä ajankohtaisia asioita. Muka-
na on ollut sekä hostelliyrittäjiä että hostellien 
työntekijöitä. 

Vuonna 2011 järjestettiin hostellien henkilö-
kunnalle suunnattu Hostellipäivä ja sen lisäk-
si ensimmäinen hostellien johtajille suunnat-
tu Hostellijohtajien kokous. Kokous järjestettiin 
Olympiastadionilla. Aiheena oli mm. hostellien 
ja järjestön välisen yhteistoimintasopimuksen 

Hostellipäivät 2013 Finnhostel Lappeenrannassa.
Hihostels -varausjärjestelmän koulutus  
Savonlinnassa vuonna 2011.
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uudistus. Uudistuksella selkeytettiin toimintaa, 
rooleja, vastuita ja velvoitteita. Uudistus oli tar-
koitus toteuttaa samana vuonna hostellikäyn-
tien yhteydessä. Ensimmäisessä Hostellijohta-
jien kokouksessa piti puheenvuoron myös HI:n 
silloinen pääsihteeri Mikael Hansson ja Regio-
nal Development Co-ordinator – Europe, José 
Garrido. Tässä kokouksessa asetettiin tavoite, 
että euromääräinen jäsenalennus (2,50 €) muu-
tetaan 10 % alennukseksi vuonna 2012. Hostel-
lijohtajien kokouksessa käsiteltiin lisäksi HI-Q 
-laatutyötä, markkinointia ja hostellien asiakas-
palautteita. 

Hostellien henkilökunnan edustajille suun-
nattuja Hostellipäiviä ja johtajille suunnattuja 
Hostellijohtajien kokouksia järjestettiin vuoteen 
2015 asti. Käytännössä kuitenkin kaikissa tapaa-
misissa oli edustettuina sekä henkilökuntaa että 
johtajia, joten vuodesta 2016 Hostellijärjestö on 
järjestänyt yhden Hostellipäivä-/Hostellipäivät 
-nimellä kulkevan tapahtuman, joka on suunnat-
tu koko hostellikentälle. Tapahtuma on lisäksi ol-
lut avoin verkostoon kuulumattomille hostelleil-
le, jäsenjärjestöjen edustajille sekä matkailualan 
ihmisille ja kouluttajille. 

Opintomatkat

Ryhmä Hostellijärjestön hallituksen, toimis-
ton ja hostellien edustajia vieraili Pohjois-Sak-
sassa tutustumassa alueen hostellitoimintaan 
toukokuussa 2003. Seuraava opintomatka teh-
tiin Pietariin vuonna 2006. Matkalla tutustut-
tiin useaan hostelliin ja illanvietto oli järjestet-
ty sirkukseen. Seuraavana vuonna matka suun-
tautui Tanskaan. Opintomatkalaiset tutustui-
vat Kööpenhaminan ja sen lähialueiden hostel-
leihin. Aikaa jäi myös hostelliväen keskinäiseen 
verkostoitumiseen. Vastaava opintomatka Nor-
jaan järjestettiin syksyllä 2008.

Opintomatkoja hostellien ja hallituksen 
edustajille on järjestetty sittemmin lähes vuo-
sittain. Vuonna 2009 vuorossa oli Slovenia ja 
vuonna 2010 Lontoo. Lontoon matkan yhtey-
dessä ryhmä vieraili hostellien lisäksi Hostel-
ling Internationalin toimistossa Welwyn Garden 
Cityssä. Seuraavana vuonna vierailtiin Islannis-
sa ja vuonna 2012 Hollannissa. Israelin hostel-
lijärjestö (IYHA) kutsui suomalaiset vierailulle 
maahansa, se matka toteutettiin vuonna 2013. 
Italia ja Milanon seutu oli vuoden 2014 opinto-

Koulutustilaisuudet henkilökunnalle 1996 4 alueellista tilaisuutta ja  
 yksi valtakunnallinen koulutusristeily

Koulutustilaisuudet henkilökunnalle 1998 Lahti, Piikkiö, Haapajärvi

Hostellipäivät 2000 Seinäjoki

Hostelliristeily 2002   

Hostelliväen seminaari 2003 Tallinna

Hostellipäivät 2004 Helsinki, Lappeenranta, Rovaniemi

Hostelliseminaari 2004 Tukholma

Hostellipäivät 2005 Helsinki, Turku, Savonlinna                    

Hostelliseminaari 2006  Kokkola, Helsinki

Hostellipäivät 2007 Lappeenranta, Helsinki

Hostellipäivät 2008 Helsinki

Kevätpäivä Turussa 2009 Turku 

Hostellipäivät 2009 Helsinki

Hostellijohtajien tapaaminen 2011  Helsinki

Hostellipäivät 2011 Tampere 

HIHostels.com-käyttökoulutukset  Savonlinna, Rovaniemi

HI-Q-laatujärjestelmän koulutus 2011  Tampere

Hostellijohtajien tapaaminen 2012  Helsinki

Hostellipäivät 2012 Turku

Hostellijohtajien tapaaminen 2013  Helsinki

Hostellipäivät 2013 Lappeenranta 

Turvallisuuskoulutus hostellien työntekijöille  Helsinki

HI-Q-koulutustilaisuus 2013 Helsinki

Hostellijohtajien tapaaminen 2014  Helsinki

HI-Q-koulutustilaisuus 2014 Helsinki

Hostellijohtajien tapaaminen 2015  Helsinki

Hostellipäivät 2015 Helsinki

HI-Q-koulutus 2015  Helsinki

Hostellipäivät 2016 Tampere

Hostellipäivät 2017 Helsinki

Hostellipäivät 2018 Turku

Hostellipäivät 2019 Virrat

Hostellipäivät 2020 Turku

Hostellien etätapaamiset 2020 2 tapaamista

  

Hostellipäivät ja muut koulutustilaisuudet 1996-2020

Opintomatkalla Pohjois-Saksassa toukokuussa 2003.
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matkan kohteena. Seuraavana vuonna kokeiltiin 
hostelliväen kiinnostusta omaan maahan. Ret-
kelle Satakuntaan (Pori, Kokemäki ja Eurajo-
ki) lähti hieman pienempi joukko, kuin mitä ul-
komaanmatkoille oli yleensä lähtenyt. Vuonna 
2016 palattiin jälleen ulkomaille, nyt oli vuoros-
sa Espanja, Malagan seutu. Vuonna 2017 pie-
ni joukko vieraili Berliinissä ja 2019 tehtiin jo 

toistamiseen matka Tanskaan. Vuodelle 2020 
suunniteltu Slovenian matka jäi toteutumatta 
koronapandemian vuoksi.

Opintomatkojen ohjelmissa on ollut koh-
demaan hostelleihin tutustumisia ja tapaami-
sia paikallisten hostellijärjestöjen edustajien ja 
hostelliyrittäjien kanssa. Paikalliset hostellijär-
jestöt ovat esitelleet toimintaansa ja ryhmät 
ovat saaneet tutustua moneen HI-Q&S -serti-
fioituun hostelliin. Hostellijärjestön saaman pa-
lautteen mukaan hostellien edustajat ovat saa-
neet matkoilta ideoita omaan toimintaansa ja 
verkostoituminen muiden suomalaisten hostel-
liyrittäjien kanssa on antanut tukea omalle työl-
le. Opintomatkat on suunniteltu yhteistyössä 
paikallisen hostellijärjestön kanssa. 

Ammatillisen oppimisen lisäksi opintomat-
koilta on saatu uusia kokemuksia ja niiden ai-
kana on tutustuttu hienoihin paikkoihin. Näitä 
ovat olleet mm. Postojnan tippukiviluola Slove-
niassa, oleskelu sinisessä laguunissa Reykjavi-
kissa, polkupyöräletkassa ajaminen Amsterda-
min keskustassa sekä vierailu Alhambran palat-
sialueella Andalusian Granadassa. 

Hostellien laatujärjestelmät:  
HI-Quality (HI-Q) ja HI-Quality & 
Sustainability (HI-Q&S)
2000-luvun alussa HI aloitti mittavan laatuhank-
keen suunnittelun. Luotiin erityisesti hostelleille 
suunniteltu laatujärjestelmä, HI-Quality (HI-Q), 
jossa otettiin huomioon hostellien erityispiir-
teet verrattuna hotellien vastaaviin järjestelmiin. 
HI-Quality on kaikki hostellin toiminnat mukaan 
ottava laadunhallintajärjestelmä, joka integroi-
tuu hostellin jokapäiväiseen toimintaan. Kaiken 
perustana on laadukas johtaminen, joka ulottuu 
johdon työkalujen lisäksi hostellin kaikkiin toi-
mintoihin; vastaanottoon, siivoukseen, ruokapal-
veluihin, ohjelmapalveluihin ja kiinteistön ylläpi-
toon. HI asetti konferenssissa vuonna 2006 pää-
määrän, että kaikki HI-verkoston hostellit liittyi-
sivät HI-Q -järjestelmään. HI auditoi isot hostellit 
kolmen vuoden välein ja joko Hostellijärjestö tai 
hostelli itse auditoi pienen hostellin vuosittain.

HI-Quality (HI-Q) -laatujärjestelmän valmis-
tuttua HI koulutti hostellijärjestöjen henkilökun-
taa järjestelmän käyttöön. Suomessa koulutus-
tilaisuus järjestettiin Tampereella vuonna 2011, 
jolloin mukana oli edustajia Tanskasta, Italiasta 
ja Suomesta. Kouluttajana oli HI:n laatuvastaa-
va Jürgen Gross. Suomen laatuvastaava Henna 
Kokko puolestaan koulutti suomalaisia hostellien 
edustajia koulutustilaisuuksissa Suomessa.

Vuonna 2008 ensimmäisinä laatutyön aloitti-
vat Suomessa Hostellijärjestön oma hostelli Sta-
dion Hostel Helsingistä sekä Hostel Turku Turus-
ta. Hostellijärjestön ja hostellien edustajia osal-
listui HI:n järjestämiin koulutuksiin.

Vuonna 2010 Stadion Hostel sai ensimmäise-
nä hostellina Suomessa HI-Q -sertifikaatin. Vuon-
na 2013 auditoitiin ja sertifioitiin Dream Hostel 

Tampereelta, Laivahostel Borea Turusta sekä Hos-
tel Turku Turusta. Vuonna 2014 auditoitiin ja serti-
fioitiin Eurohostel Helsingistä, Hostel River Porista 
sekä Hostel Rudolf Rovaniemeltä. 

HI oli jo vuosien ajan korostanut hostellien 
toiminnan vastuullisuutta. Niinpä vuonna 2015 
HI-Q -merkin rinnalle kehitettiin kestävän ke-
hityksen lisäosa Sustainability. HI-Q&Sustaina-
bility (HI-Q&S) -merkki huomioi laadun lisäk-
si hostellin sosiaalisen vastuun, ympäristövas-
tuun sekä taloudellisen vastuun sekä niiden ala-
luokat. Merkki on myös Global Sustainable Tou-
rism Council:n tunnustama. 

Ensimmäisenä Suomessa ja toisena koko 
maailmassa auditoitu HI-Q&S -hostelli oli Hos-
tel Domus Academica Helsingissä. Academica 
sai sertifikaatin vuonna 2015. Vuonna 2019 Hos-
tel Domus Academica muutti nimekseen Both 
Helsinki. Both Helsinki lopetti hostellitoiminnan 
kesäkauden päätyttyä vuonna 2020.

Vuonna 2019 Eurohostel sekä Dream Hostel 
Tampereelta saivat HI-Q&S -sertifikaatin ja Hos-
tel Linnasmäki Turusta HI-Q -sertifikaatin. Vuon-
na 2020 seuraavat hostellit allekirjoittivat sopi-
muksen HI-Q&S -laatutyön aloittamiseksi: Hos-

Opintomatkalla tutustuttiin Amsterdamiin pyöräillen.

HI-Q HI-Q&S

Saksa 2003

Venäjä 2006

Tanska 2007

Norja 2008

Slovenia 2009

Englanti 2010

Islanti 2011

Hostellijärjestön järjestämät  
opintomatkat 1996-2020

Hollanti 2012

Israel 2013

Italia 2014

Suomi 2015

Espanja 2016

Saksa 2017

Tanska 2019
Eurohostelin toimitusjohtaja Kyösti Karjarinta  
(vas.ylärivi) iloitsee yhdessä henkilökuntansa ja  
HI:n audi toijan kanssa hostellin saamasta  
HI-Q&S -laatu sertifikaatista vuonna 2019. 
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tel Suomenlinna Helsingistä, Time Hostel Jyväs-
kylästä sekä Majatalo Pihlajapuu Nurmeksesta. 
Samana vuonna pääsihteeri Sanni Viirto esitteli 
HI-Q&S -laatuohjelman ja -merkin Visit Finlandil-
le. Sen seurauksena Visit Finland otti merkin mu-
kaan niiden merkkien joukkoon, jonka hankkimalla 
hostellin on mahdollisuus hakea Sustainable Tra-
vel Finland STF -kestävän matkailun laatumerkki. 

Hostellijärjestö on vuosittain jakanut hostel-
leille tietoa laatujärjestelmästä ja aiheesta on pi-
detty esityksiä Hostellipäivillä. HI-Q- ja HI-Q&S 
-laatumerkit ovat hostelleille edullinen tapa vies-
tiä asiakkailleen, että niiden toiminta on laadu-
kasta ja vastuullista. 

Luonto-Liitto suosittelee  
-ekohostellimerkki

Vuonna 2016 Hostellijärjestö 
ja Luonto-Liitto laativat yhteis-
työssä kriteeristön hostellin eko-
logiselle toiminnalle. Kriteerit 
täyttämällä hostelli saa käyttää 
markkinoinnissaan Luonto-Liitto 
suosittelee -merkkiä. Merkin saaminen edellyt-
tää hostellilta toimia mm. kierrättämiseen, luo-

mu- ja kasvisruuan suosimiseen sekä energian 
ja veden säästämiseen liittyen. Merkki on mak-
suton eikä se vaadi auditointeja. Luonto-Liitto 
suosittelee -merkin on saanut käyttöönsä vuo-
teen 2020 mennessä Hostel Domus Academi-
ca (2016), Hostel River (2016), Hostel Suomen-
linna (2017), Nuorisokeskus Anjala (2018), Lin-
nansaaren Ekohostelli (2019) ja Majatalo Pihla-
japuu (2020). 

Vuoden Hostellit /  
Suomen Parhaat Hostellit

Vuodesta 2004 lähtien Hostellijärjestö on valin-
nut Vuoden Hostellin. Valinnan on tehnyt järjes-
tön hallitus eri kriteereitä painottaen. Kriteerei-
nä ovat olleet mm. hostellin aktiivisuus, asiakkai-
den antamat positiiviset palautteet sekä hostelli-
toiminnan kehittäminen. Vuodesta 2019 lähtien 
palkittu hostelli on nimetty Suomen Parhaak-
si Hostelliksi. Viimeisinä vuosina valintaan ovat 
osallistuneet järjestön hallituksen lisäksi myös 
hostellien asiakkaat. Hostellijärjestö on avannut 
äänestyksen Suomen Parhaasta Hostellista verk-
kosivullaan ja eniten ääniä saaneet hostellit ovat 
olleet hallituksen valinnan perustana. 

HI-Q -koulutus järjestön toimistolla vuonna 2013.

Vuoden Hostelli
2004  

Finnhostel Joensuu, Joensuu

2005  
Hostel Erottajanpuisto, Helsinki

2006  
Hostel Turku, Turku

2007  
Bomans Gästhem,  

Vårdö, Ahvenanmaa

2008  
Hostel Academica, Helsinki

2009  
Hostel Rudolf, Rovaniemi

2010  
Hostel Sofia, Tampere

2011  
Dream Hostel, Tampere

2012  
Hostel Visatupa, Sodankylä

2013  
Hostel River, Pori

2014  
Laivahostel Borea, Turku

2015  
Vaihelan Tila, Joutsa

2016  
Hostel Domus Academica,  

Helsinki

2017  
Dream Hostel, Tampere

2018  
Hostel Suomenlinna, Helsinki

Suomen Paras Hostelli

2019  
Tapion Tupa, Kalajoki

2020  
Laivahostel S/S Bore, Turku

Hostel Visatuvan yrittäjä Janne Sammalkangas  
vastaanotti Vuoden Hostelli 2012 -palkinnon.  
Palkinnon ojensivat Henna Kokko ja Kati Ollula  
Hostellijärjestöstä.

Hostel Suomenlinna palkittiin Vuoden Hostellina 
vuonna 2018. Juhlistamassa Hostellijärjestön  
pääsihteeri Irja Hanelius sekä Hostel Suomenlinnasta 
Elina Kokko ja Petra Miessmer.
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Hostellijärjestön  
omat hostellit

Stadion Hostel
Hostellijärjestö on ylläpitänyt Helsingissä 
Olympiastadionilla Stadion Hostelia (ent. Sta-
dionin retkeilymaja) vuodesta 1962 aina vuo-
teen 2015. Hostelli oli Olympiastadionilla vuok-
ralaisena, aiemmin kaupungin vuokralaisena ja 
sittemmin Stadion-säätiön vuokralaisena. Sta-
dion-säätiö remontoi hostellin tiloja aika ajoin, 
mm. maalasi niitä ja saneerasi saniteettitiloja.

Toimintavuosien 1996-2015 aikana Stadion 
Hostelin johtajina ovat toimineet Leena Rauta-
vaara, Helena Sinikara, Vesa Taiveaho ja Nin-
ni Lumme. Loppuvuosina johtajuus jaettiin Ta-
pio Kettusen, Anna Ruohon ja Anna Etholénin 
(nyk. Rosendahl) kesken.

Stadion Hostel on ollut aikanaan varmasti-

kin kansainvälisesti tunnetuin hostelli Suomes-
sa. Se oli reppureissaajien ja ryhmien suosiossa. 
Huoneet olivat lähinnä yhteismajoitushuonei-
ta muutamaa pikkuhuonetta lukuun ottamatta. 
Vuodepaikkoja Stadion Hostelissa oli 166. Sta-
dion Hostelin henkilökunta oli suoraan Hostelli-
järjestön palkkalistoilla. 

Olympiastadionin kokonaisvaltaista remont-
tia suunniteltiin jo vuonna 1993. Hostellijärjes-
tö kävi neuvotteluja Stadion-säätiön kanssa sii-
tä, että hostelli olisi voinut jäädä tiloihin myös 
remontin jälkeen. Tähän ei suostuttu.

Stadion Hostelilla panostettiin kuitenkin toi-
minnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Hostelli-
järjestö ja hostellin henkilökunta kohensivat ti-
lojen kuntoa aina kulloinkin käytettävissä ole-
vien resurssien mukaan. Järjestön ajatuksena 
oli koko ajan jatkaa hostellin toimintaa joissain 
muissa tiloissa. 

Vuosina 2006 ja 2007 Stadion Hostelilla kir-
jattiin eniten yöpymisiä sitten 1990-luvun. Syk-

Hostellin johtajat
Leena Rautavaara 1995-2001
Helena Sinikara 2002-2005
Vesa Taiveaho 2005-2009
Ninni Lumme 2009-2016
Juha Asp 2012-2013 
(perhevapaan sijainen)

Anna Etholén  2013-2015  
(nyk. Rosendahl),  (jaettu johtajuus) 
Tapio Kettunen, Anna Ruoho,  
Liisa Repo (vanhempainvapaan sijainen)

Vastaanottovirkailijat
Tapio Kettunen 1990-2015
Sonja Blomqvist     1985-1991,  
 1992-2009
Risto Riihelä 1986-2015
Gun Gustafsson 1988-2002
Jarkko Asikainen 1998-1999 
sijaisena
Maija-Liisa Aho 2000
Sanna Sopo 2002-2004
Ninni Lumme 2005-2008
Kati Löytty 2006-2007
Toivo Lindstedt 2009-2013
Riimi Niemeläinen 2009-2015
Anna Ruoho 2013-2015

Myyntisihteeri
Anna Etholén  2004-2015 
(nyk. Rosendahl) 

Lisäksi hostellissa on työskennellyt lisä- 
henkilökuntaa sijaisina ja kesätyöntekijöinä.

Stadion Hostelin  
henkilökunta 1996-2015

Stadion Hostelille jätettiin jäähyväiset päättäjäis-
tilaisuudessa vuonna 2015.

Legendaarinen Stadion Hostel toimi Olympiastadionilla kaikkiaan 53 vuotta.

toimistotiloja lähinnä urheilujärjestöjen käyt-
töön. Remontin suunniteltiin käynnistyvän ke-
väällä 2016. Jo vuonna 2012 Hostellijärjestö 
kävi neuvotteluja Helsingin kaupungin kans-
sa korvaavien tilojen saamiseksi. Neuvottelu-
ja jatkettiin vuosina 2013 ja 2014, mutta hos-
tellin toimintaan sopivia tiloja ei kuitenkaan 
löytynyt. Vuonna 2014 hostellin yöpymismää-
rät nousivat jälleen. Vuosia kestäneiden suun-
nitelmien jälkeen Olympiastadion tyhjennet-
tiin remontin alta loppuvuonna 2015. Stadion 
Hostellin päättäjäisjuhlat vietettiin 30.9.2015. 
53 vuotta hostellitoimintaa Olympiastadionil-
la oli päättynyt.

Vuonna 2015 Euroopassa koettiin suuri pa-
kolaiskriisi ja myös Suomeen saapui pakolaisia 
Lähi-Idästä, Afrikasta ja Etelä-Aasiasta. Hel-
singin kaupunki varasi turvapaikanhakijoiden 
käyttöön Stadion Hostelin tilat loka-marras-
kuuksi vuonna 2015. 

Uusia hostelliksi soveltuvia tiloja etsittiin 
Helsingin kaupungin tilakeskuksen, Eurohostel 
Oy:n ja toimitilojen välittäjien kanssa. Vuosien 
aikana tutkittiin monia vaihtoehtoja ja tehtiin 
kustannuslaskelmia, mutta Hostellijärjestön 
resursseille sopivia ja hostellitoimintaan sovel-
tuvia tiloja ei löydetty. 

syllä 2008 hostelli käynnisti HI-Q -laatuhank-
keen ja auditointi ja sertifiointi tehtiin helmi-
kuussa 2010.

Vuonna 2012 hostelli sai uudet verkkosivut. 
Samana vuonna Olympiastadionin remontti-
suunnitelma julkaistiin. Suunnitelmassa ei ol-
lut tilaa hostellille, vaan sen paikalle oli tulossa 
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Hostellijärjestön omien hostellien yöpymisvuorokaudet 
vuosina 1995-2020
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HOSTELLIJÄRJESTÖN OMIEN HOSTELLIEN 
YÖPYMISVUOROKAUDET VUOSINA 1995-2020

Eurohostel Stadion Hostel Finnhostel Lappeenranta

Eurohostel

Stadion  
Hostel

Finnhostel 
Lappeenranta

Finnhostel Lappeenranta 

Hostellijärjestön omistama Finnhostel Lappeen-
rannan kiinteistö sijaitsi Lappeenrannan kau-
pungin omistamalla maalla Huhtiniemen mat-
kailualueella. Finnhostelin lisäksi alueella oli lei-
rintäalue ja Huhtiniemi-niminen hostelliraken-
nus. Finnhostel Lappeenranta oli perheyritys. 
Toiminnasta vastasi Loma-Oksa Oy, jonka toi-
mitusjohtajana oli Juha Oksanen. 2010-luvulta 
lähtien hostellin operatiivisena johtajana aloit-
ti Juha Oksasen poika Riku Oksanen. Finnhostel 
Lappeenrannan vuodepaikkamäärä oli 80.

Finnhostel Lappeenrannan kiinteistö vaati 
Hostellijärjestöltä remontteja ja korjauksia niin 
paljon, että 1990-luvun lopussa järjestön halli-
tus totesi, että Finnhostel Lappeenrannasta saa-
tu tuotto oli liian pieni suhteessa kiinteistön hoi-
tokuluihin. Vuonna 2000 järjestö yritti myydä 
kiinteistöä Lappeenrannan kaupungille, mutta 
kaupunki ei ollut siitä kiinnostunut. 

Vuonna 2008 Lappeenrannan kaupunki  
käynnisti suunnitelman Huhtiniemen alueen 
kaavoittamiseksi kylpylähotellia ja loma-asun-

toja varten. Finnhostelin tulevaisuus oli siis vaa-
kalaudalla. Suunnitelmat etenivät kaupungil-
la kuitenkin hitaasti ja kaavamuutoksesta vali-
tettiin vuonna 2012, joten ratkaisua jouduttiin 
odottamaan. Vuonna 2014 kaavamuutoshanke 
hyväksyttiin. Erinäisten vaiheiden jälkeen Hos-
tellijärjestö päätti jatkaa Loma-Oksan kanssa 
tehtyä vuokrasopimusta 31.10.2016 asti. Hos-
tellirakennuksesta tilattiin arviolausunnot ja 
siitä annettiin myyntitoimeksianto. Kiinteistöä 
tarjottiin myös Loma-Oksa Oy:lle. Lopulta Finn-
hostel Lappeenranta myytiin ulkopuoliselle yrit-
täjälle 29.7.2016. 

Eurohostel

Vuoteen 1996 tultaessa Helsingin Kajanokalle 
perustettu Eurohostel oli toiminut neljä vuotta. 
Alkuvuosina Eurohostel Oy:n omistajna oli ollut 
järjestön lisäksi Koulumatkailutoimisto, mutta 
vuodesta 1997 Hostellijärjestö on omistanut Eu-
rohostelin koko osakekannan.

Eurohostelissa on yhden, kahden ja kolmen 
hengen huoneita. Yhteiskäytössä on kolmessa 

kerroksessa sijaitsevat suihkut, wc:t ja asiakas-
keittiöt. Viihtyisät oleskelutilat sijaitsevat kah-
dessa kerroksessa. Ylimmässä kerroksessa on 
sauna. Hostellin katutasossa on ravintola, jossa 
toimii ulkopuolinen yrittäjä.

Vuodepaikkoja hostellissa on 255 ja Euro-
hostel onkin koko toiminta-aikansa ollut Suo-
men suurin hostelli yöpymisvuorokausilla mitat-
tuna. Eurohostelin toimitusjohtajana on vuodes-
ta 1993 toiminut Kyösti Karjarinta. Heti perusta-
misensa jälkeen hostellin huonekäyttöaste nousi 
vuosittain aina vuoteen 2000 asti. Vuosituhan-
nen ensimmäisen kymmenvuotiskauden aika-
na hostellia on saneerattu ja kunnostettu lähes 
vuosittain, kerros kerrallaan. Suurimmat remon-
tit oli tehty vuonna 2009. 

Eurohostelista saadut vuokratulot ovat var-
mistaneet Hostellijärjestön toiminnan. Hostel-
lijärjestöllä on ollut rasitteenaan kiinteistön os-
toon otetut lainat, joita on kuitenkin pystytty ly-
hentämään vuokratuloilla. 

Eurohostelin hyvät käyttöasteet romahti-
vat keväällä vuonna 2020 koronapandemian le-
vittyä maailmalla. Hostellin asiakkaista on noin 
70 % ulkomaalaisia. Kun matkustus ulkomailta 

katkaistiin kokonaan ja myös suomalaisten liik-
kumista kotimaassa rajoitettiin, hostelli joudut-
tiin sulkemaan kahdeksi kuukaudeksi. 

Juhannuksena 2020 Eurohostel avattiin su-
lun jälkeen uudestaan. Vuosi 2020 oli vaikea ko-
ronapandemian aiheuttamien matkustusrajoi-
tusten vuoksi. Riku Oksanen johtamansa Finnhostel Lappeenrannan edustalla.

Eurohostelin saunatilat modernisoitiin vuonna 2011.
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Kansainvälinen toiminta

Hostelling International – HI  
(ent. International Youth Hostel  
Federation – IYHF)

Hostellijärjestö on ollut 
toimintansa alkuvuosis-
ta lähtien Kansainvälisen 
Hostellijärjestöjen liiton, 
Hostelling International 
– HI, jäsen. HI:n jäsenenä 
on noin 90 maata ja ver-
kostossa on noin 3 500 hostellia.

HI järjestää kansainvälisen konferenssin kah-
den vuoden välein. Konferenssiin on Hostellijär-
jestöstä osallistunut yleisimmin sekä pääsih-
teeri että hallituksen puheenjohtaja. 1990-lu-
vun lopulla konferensseissa on keskusteltu mm. 
hostellien luokitusuudistuksesta, järjestön ta-

lousasioista ja niiden vaikutuksista jäseniin se-
kä sääntömuutoksista. 

Konferenssien lisäksi HI järjestää yleensä 
vuosittain pääsihteerikokouksen ja aika ajoin 
markkinointiin keskittyvän seminaarin. HI:n eu-
rooppalaiset jäsenmaat kokoontuvat säännölli-
sesti Eurooppa-kokoukseen. 

Suomalaiset ovat olleet hyvin edustettuina 
HI:n kokouksissa ja toimikunnissa. Vuoden 1999 
markkinointiseminaarissa pääsihteeri Ari Aalto 
valittiin East European Task Groupin jäseneksi. 
Toimikunnan tehtävänä oli käsitellä itäisen Eu-
roopan maiden hostellitoimintaa ja sen kehittä-
mistä. Hostellijärjestö tekikin yhteistyötä Venä-
jän hostellijärjestön kanssa. Toimiston väki vie-
raili Pietarissa ja Venäjän järjestön henkilökun-
ta tutustui Suomen hostelleihin ja heille järjes-
tettiin koulutusta hostellitoiminnasta ja harjoit-
telupaikkoja. Lisäksi Baltian maiden hostellijär-
jestöjen edustajat olivat vieraina useilla Matka-
messuilla. 

2000-luvun alusta asti kaksi tärkeintä  
hanketta HI:llä olivat:

1. Hostelleille suunniteltu, hostellien  
erityispiirteet huomioon ottava,  
kattava, helppokäyttöinen ja  
monipuolinen internetissä toimiva  
varauskanava

2. Hostelleille suunniteltu, hostellien  
erityispiirteet huomioon ottava,  
kattava, helppokäyttöinen ja  
monipuolinen laatujärjestelmä  
(HI-Q ja HI-Q&S)

Globaalin liiton oli haastavaa kehittää työkalu-
ja, joihin kaikki jäsenmaat olisivat tyytyväisiä.  
HI oli lisäksi taloudellisissa vaikeuksissa ja se 
jou tui useaan otteeseen vähentämään henkilö-
kuntaansa. 

HI:n varauskanavasta on kerrottu tarkemmin 
kappaleessa Hostellien varauskanavat ja laatujär-

jestelmästä tarkemmin kappaleessa Hostellien 
laatujärjestelmät: HI-Q ja HI-Q & Sustainability.

Pääsihteerikokouksessa Brightonissa vuonna  
2015 keskusteltiin järjestön tulevaisuudesta. 
Uusi strategia, visio ja uudet painopistealueet 
haluttiin valmistella konferenssia varten. Mietit-
tiin myös mahdollisuutta antaa varausjärjestel-
män operointi kolmannelle osapuolelle. Vuoteen 
2020 tultaessa mitään päätöksiä varausjärjes-
telmän suhteen ei oltu tehty. HI:n varausjärjes-
telmän kautta hostellit ovat saaneet varauksia 
vähemmän verrattuna muihin varaussivustoihin. 
Suurin osa verkoston hostelleista onkin mukana 
monissa varaussivustoissa.

Hostellijärjestön pääsihteeri Sanni Viirto va-
littiin vuoden 2020 konferenssissa HI:n halli-
tukseen neljä vuotta kestävälle kaudelle. Halli-
tuspaikka mahdollistaa Suomen Hostellijärjes-
tön vaikuttamisen HI:n päätöksiin. Se mahdollis-
taa myös sen, että verkoston hostellit Suomes-
sa saavat tietoa ja tukea myös kansainvälisellä 
tasolla.

Pääsihteeeri Ari Aalto puhumassa HI:n konferenssissa vuonna 2012.

Pohjoismaiden kokous Helsingissä järjestön toimistolla vuonna 2016.
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Suomalaiset HI:n toimikunnissa ja  
luottamustoimissa:

Ari Aalto, 1999-2008 
East European Task Group /  
Central and East European Working  
Community /
Central and Eastern European  
Regional Expert Group

Sanni Viirto, 2020-
Hostelling International - HI  
hallituksen jäsen

Yhteistyö muiden 
Pohjoismaiden kanssa

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Hos-
tellijärjestö on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden 
Pohjoismaiden kanssa. Yhteistyön tuloksena jul-
kaistiin Scandinavia-esite aina vuoteen 2009 
asti. Pohjoismaisten hostellijärjestöjen edustajat 
ovat tavanneet yleensä HI:n kokousten yhtey-
dessä ja myös erillisissä tapaamisissa. Tapaami-
sissa on käsitelty HI:n tulevien kokousten aiheita 
ja valmisteltu yhteinen Pohjoismaiden kannan-
otto käsiteltäviin asioihin. Kokouksissa ovat ol-
leet mukana pääsihteerit ja usein myös markki-
nointivastaavat. 

Vuoden 2016 kokouksessa Helsingissä päätet-
tiin Say HI to Scandinavia -blogin perustamisesta. 
Jokainen Pohjoismaa voi tuoda blogiin englannin-
kielistä sisältöä. Blogi on ollut luettavissa Hostelli-
järjestön englanninkielisellä verkkosivulla. 

Yhteistyö Saksan  
aluejärjestöjen kanssa

Erikseen kannattaa mainita yhteistyö Saksan 
kanssa. Saksan Hostellijärjestö (Deutsche Ju-
gendherbergswerk – DJH) jakautuu aluejärjestöi-
hin. Pohjois-Saksan aluejärjestö on tehnyt yhteis-
työtä Suomen Hostellijärjestön kanssa pitkään. 

Hostellijärjestön edustajat ovat päässeet osallis-
tumaan Hampurin Reisen messuille ja vastaavasti 
Saksasta on tullut edustajia Helsingin Matkames-
suille järjestön osastolle. Hostellijärjestön ja Suo-
men hostellien edustajat ovat vierailleet Saksan 
hostelleissa ja Saksan aluejärjestöjen ja hostel-
lien edustajat ovat vierailleet Suomessa. Yhteis-
työn tavoitteena on ollut lisätä yksittäisten mat-
kailijoiden hostelliyöpymisiä ja kehittää erityisesti 
perhematkailua ja koululaismatkailua maiden vä-
lillä. Yhteistyö oli tiivistä aina vuoteen 2005 asti.

Talous ja toimiston  
henkilökunta

Osa Hostellijärjestön tuloista koostuu jäsenjär-
jestöjen jäsenmaksuista ja hostellien verkosto-
maksuista. Lisäksi hostellikorttien myynti on tar-
kastelujakson alussa ollut huomattava tulonläh-
de. Järjestön omien hostellien, Stadion Hostelin 
ja Eurohostelin, tuotot ovat olleet aina järjestön 
talouden perusta. Vuodesta 2015 lähtien, Sta-
dion Hostelin sulkeuduttua, Eurohostel on käy-
tännössä mahdollistanut järjestön olemassaolon. 

Hostellien verkostomaksut olivat vielä 
1990-luvun lopulla merkittävä tulonlähde Hos-
tellijärjestölle. Tuolloin verkostossa oli muka-
na enemmän hostelleja kuin tarkastelukauden 
lopussa ja verkostomaksut olivat korkeammat 
kuin myöhemmin.

Verkostomaksut perustuivat tuolloin hos-
tellien yöpymisvuorokausien määrään, mut-
ta vuonna 2016 maksuja yksinkertaistettiin pe-
rustumaan hostellin vuodepaikkamäärään ja 
maksuluokkia oli kaksi. Vuonna 2020 maksut 
porrastettiin yhdeksään maksuluokkaan. Vuo-
si 2020 oli myös ensimmäinen koronavuosi ja 
Hostellijärjestö antoi hostelleille 50 % alennuk-
sen verkostomaksuista.

Hostellikorttien myynti oli nousujohteinen 
tarkastelukauden aikana vuoteen 2001 asti. 
1990-luvun lopulla hostellikortteja oli myynnis-
sä järjestön lisäksi Hostellijärjestön jälleenmyy-
jillä, mm. VR:n lipunmyynneissä, monissa mat-

kailutoimistoissa eri puolilla Suomea sekä Au-
toliiton ja Kilroy Travelsin toimistoissa. Vuoteen 
2015 asti myös kaikista verkoston hostelleista 
pystyi ostamaan kortin. Korttimyyntiä piristet-
tiin erilaisin kampanjoin. Vuonna 2016 ilmaisen 
kansainvälisen hostellikortin jakelukampanjoi-
ta järjestettiin useiden jäsenjärjestöjen kanssa. 
Vähitellen korttien kysyntä kuitenkin laski ja sen 
vuoksi monet jälleenmyyjistä ja hostelleista lo-
petti niiden myynnin. Vuonna 2020 hostellikor-
tin voi ostaa järjestön verkkokaupasta, neljästä 
hostellista ja Autoliiton Helsingin toimistosta.

Hostellijärjestö on saanut avustuksia toi-
mintaansa yleishyödyllisenä yhteisönä vuoteen 
2017 asti. Raha-automaattiyhdistys tuki järjes-
tön toimintaa vuoteen 1996 asti. Tämän jälkeen 
järjestö sai avustusta Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä vuoteen 2017 asti. Avustus oli suunnat-
tu nimenomaan järjestön tekemään nuorisotyö-
hön. Helsingin kaupungilta hostellijärjestö sai 
avustusta vuosina 2005-2016. Tämä avustus 
kohdentui lähinnä Stadion Hostelin ylläpitoon.

Vuonna 2010 järjestön yllätti tieto, että An-
neliese Lindner Etelä-Saksan Haibachista oli jät-

tänyt Hostellijärjestölle osan perinnöstään. Jää-
mistössä oli testamentin lisäksi ollut valoku-
va-albumi, jossa oli kesäisiä rantakuvia Suomes-
ta 1950- ja 60-lukujen vaihteesta. Järjestölle ei 
koskaan selvinnyt sen paremmin miksi se oli pe-
rinnön saanut. Ilmeisesti Suomi oli tehnyt nuo-
reen Annelieseen lähtemättömän vaikutuksen. 

Hostellijärjestö on noudattanut koko toimin-
tansa ajan tiukkaa taloutta, välillä joistain toi-
minnoista mm. osallistumisista kansainvälisiin 
kokouksiin, on jouduttu tinkimään huonon ta-
loustilanteen vuoksi.

Vuoteen 2009 asti toimistolla työskenteli vii-
si henkilöä: pääsihteeri, taloussihteeri, kenttä-
sihteeri, järjestösihteeri (tiedottaja) ja varaus-
sihteeri. Vuonna 2010 nimettiin Hostelli- ja laa-
tuvastaava tekemään HI-Q-laatutyötä. Tehtä-
vänimikkeitä ja työn sisältöjä muutettiin, kun 
vuonna 2015 jouduttiin irtisanomaan osa henki-
lökunnasta Stadion Hostelin sulkemisen vuoksi.  
Taloushallinto ulkoistettiin ja jäljelle jäivät pääsih-
teeri, järjestökoordinaattori (myöhemmin mark - 
kinointi- ja viestintäkoordinaattori) ja palvelu-
koordinaattori. 

Hostellikorttien myynti vuosina 1996-2020
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Hostellijärjestön toimisto on sijainnut jo vuosikymmeniä Helsingin Yrjönkadulla.

Ari Aallon läksiäiset vuonna 2012. Mukana toimiston henkilökunnasta Henna Kokko, Sinikka Komu,  
Pirjo Virtanen, Ari Aalto, Kati Ollula ja Maarit Kokko.

Tämä julkaisu on valmistunut vuoden 2022 kesällä. On jo kolmas koronavuosi ja sekä hostellit,  
että Hostellijärjestö ovat joutuneet miettimään toimintojaan uudelleen. Toimintojen sähköistyminen 
on jatkunut edelleen, sillä järjestössä, kuten koko yhteiskunnassa, on otettu voimakkaammin käyt-
töön verkko tapaamiset. 

Koko olemassaolonsa aikana Hostellijärjestö on mukautunut yhteis kunnan vaatiimiin muutoksiin 
ja myös tuleviin vuosikymmeniin lähdetään valmiina uudistumaan, kuitenkin Hostellijärjestön histo-
riaa kunnioittaen.

Pääsihteerit

Ari J. Aalto  1992-2012 
Aki Tuominen  2012-2014 
Irja Hanelius  2014-2018 
Sanni Viirto  2018- 

 
Toimihenkilöt

Maija-Liisa Aho 1982-1999  
Järjestösihteeri
Marja Tiainen os. Haakana 1988-2002  
Kenttäsihteeri
Aila Mattila 1989-2001  
Talouspäällikkö
Maarit Kokko os. Välilä 1989-  
Yhteyssihteeri/Varaussihteeri/ 
Palvelukoordinaattori
Sinikka Komu os. Nissinen 1999-            
Järjestösihteeri/Kenttäsihteeri/ 
Järjestökoordinaattori/Markkinointi- ja  
viestintäkoordinaattori
Annika Ahonen 2001-2004  
Taloussihteeri
Marja Mailasalo 2001-2002  
Vt. Taloussihteeri
Virpi Nieminen 2000-2001  
Vt. Kenttäsihteeri
Marjo Moilanen 2002-2008  
Järjestösihteeri
Niina Bärling 2002  
Vt. Kenttäsihteeri
Piia-Maria Sottinen 2004-2005  
Vt. Kenttäsihteeri
Pirjo Virtanen os. Laine 2004-2015  
Taloussihteeri

Kati Ollula 2006,   
Kenttäsihteeri  2008-2015 
Markkinointi- ja   
viestintäkoordinaattori
Henna Kokko 2009-2015  
Hostellivastaava/ 
Hostelli- ja laatuvastaava
Annika Rantanen 2013-2015  
Vt. Markkinointi- ja  
viestintäkoordinaattori
Ninni Lumme 2014, 2016  
Vt. Hostellivastaava/ 
Hostelli- ja laatuvastaava
Anna Rosendahl 2016

Lisäksi toimistossa on ollut työharjoittelijoita  
ja kesätyöntekijöitä. 

Suomen Hostellijärjestön toimihenkilöt 1996-2020 

Väistyvän pääsihteerin Irja Haneliuksen (oik.)  
läksiäisiä vuonna 2018 viettämässä seuraaja 
Sanni Viirto (vas.) sekä puheenjohtaja Sari  
Murtomäki-Eskelinen.
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Alajärvi, Kuusiniemi 1992-2001 
Anjalankoski/Myllyjoski, Rauhala -1998
Brändö, Jurmo Vandrarhem 2004-2012
Dragsfjärd,  
Pensionat och Vandrarhotell -2006
Eno, Jokipirtin Majatalo - 2009 
Enonkoski, Kievari Enonhovi 1993-2011
Enontekiö/Hetta, Finnhostel Hetta  
1992-1998
Enontekiö/Peera,  
Peeran Retkeilykeskus -2010
Espoo, Kesähotelli/Budget/ 
Sodexo Hotel Matinlahti 2003-2009 
Eurajoki, EKO hostel 2015-2017 
Finström/Godby,  
Godby Vandrarhem 2006 -2014 
Forssa, Summer Hostel Forssa 2000-2005
Haapajärvi, Haapajärven retkeilymaja  
1998-2002 
Hamina, Kesähotelli Anna  
1993-1997, 1999-2003 
Hauho, Hostel Miekka 1994-2002 
Haukipudas/Oulu,  
Virpiniemen retkeilyhotelli -2015
Heinola, Finnhostel Heinola  
1996-2003 
Heinävesi, Majatalo Kotipuro 2006-2011
Heinävesi, Pohjataipaleen kartano -2000
* Helsinki, Cheap Sleep/ 
CheapSleep Helsinki 2014-2015, 2020-
* Helsinki, Eurohostel 1992- 
Helsinki, Help Hostel 2012 
Helsinki, HEO Hostel 2003-2005 
* Helsinki, Hostel Domus Academica/ 
Both Helsinki -2020 
Helsinki, Hostel Erottajanpuisto  
1994-2015
* Helsinki, Hostel Iiris 2020- 

Helsinki, Hostel Karavaani/ 
Kesähostelli Karavaani  
2000-2003, 2006-2008, 2010-2011 
Helsinki, Hostel Lönnrot 2004-2008 
Helsinki, Hostel Satakuntatalo 1992-2010
* Helsinki, Hostel Suomenlinnan  
Leirikoulukeskus/Hostel Suomenlinna  
2002-(Viaporin Visiitti 2007) 
Helsinki, Matkamajoitus-Traveller´s Home 
2008-2009 
* Helsinki, Myö Hostel 2019-2020 
Helsinki, Stadion Hostel 1962-2015 
Hyrynsalmi, Hyrynsalmen retkeilymaja  
-1997
Hämeenkyrö, Pinsiön Majat -1998 
Hämeenlinna, Hostel Hattelmala  
1997-1999
Hämeenlinna/Aulanko, Leirintämökit  
-1997
Iisalmi, NMKY:n hostel 1990-2004 
* Iitti, Hostel Lomakivi 2016- 
Ilmajoki, Hostel Palonkortteeri 1993-2003
Ilmajoki, Viitalan retkeilymaja -2001 
Ilomantsi, Haapakallio -1997 
Imatra, Hostel Mansikkala 2007-2012 
* Imatra, Ukonlinna 1954- 
* Inari/Lemmenjoki,  
Lemmenjoen Lumo 2015-
Inari, Hotelli Inari 2006-2012  
Inari/Ivalo, Guesthouse Husky  
2010-2012
Inari/Ivalo, Motelli Petsamo 1997-1999
Inari/Kaamanen, Hostel Jokitörmä  
1994-2013
Inari/Kaamanen, Kaamasen Kievari 
 1999-2011
* Inari/Saariselkä, Hostel Ahopää 1984-
* Inkoo, Cirkus Hostel Holken 2018- 
Ivalo, Guesthouse Husky 2011-2012 
* Joensuu, Finnhostel Joensuu 1993- 
Joensuu, Kesähotelli Joensuun Elli  -2008

* Joensuu, Partiotalon Retkeilymaja/ 
Partiotalo-Scouts´ Hostel
* Joutsa, Vaihelan Tila 1979- 
Juva, Hostel Toivio -1998 
Jyväskylä, Laajari/Laajavuoren  
Retkeilymaja/Finnhostel Laajari -2011 
* Jyväskylä, The Local Culture Hostel & Café 
2019-2020 
* Jyväskylä, Time Hostel 2020- 
Jämsä, Ratsastuskievari -2000 
* Jämsä/Längelmäki,  
Majatalo Villanen 2020-
Järvenpää, Retkeilymaja/Matkailukeskus 
1994-2007
Kaavi, Kaavin Lomakeskus Kaavi -1998
Kajaani, Retkeilymaja Huone ja Aamiainen 
1993-2005 
* Kalajoki, KaJu/Retkeilymaja/ 
Hostel Retkeilijä 1990-
* Kalajoki/Hiekkasärkät, Tapion Tupa  
1980-
Kankaanpää, Finnhostel Kankaanpää  
-1997
* Kannonkoski, Nuorisokeskus Piispala  
2018-
Kaskinen, Björnträ vandrarhem -1998 
Kauhava, Tuppiroska -2003 
Kauniainen, Kurssikeskus Petra 2002-2003
* Kaustinen, Koskelan Lomatalo 1992- 
Kemi, Hostelli Turisti 1996-2000 
Kemijärvi, Hostel Kemijärvi 1993-2019
Kemijärvi, Matkatupa -2014 
Keminmaa, Kapernaumin lomakylä  
1993-2000
Kerimäki, Korkeamäen Majatalo -2006
Kirkkonummi, Aktiivi-Instituutti  
2004-2005
Kitee, b&b Savikon Kartano 2016 
Kittilä, Hostel Kittilä 1996-1999 
Kittilä, Retkeilymaja Majari -2001 
Kittilä, Sillankorva -1998 

Kittilä/Sirkka/Levi, Hullu Poro  
2004-2009, 2013-2015
Kiuruvesi, Matka-Maja Kiurusoppi -2001
* Kokemäki, Kartano Hostel 2011- 
Kokemäki, Kesähotelli Tyrni 1999-2009
* Kokkola, Majatalo Tankar Inn/ 
Hostel Tankar Inn 2008- 
Kokkola, Tankkari -2008 
Kolari, Lappean Loma 1992-1998 
Kolari, Vaattovaaran retkeilymaja -1998
Koli, Vanhan Koulun Majatalo 2011 
* Kontiolahti/Romppala,  
Herajärven retkeilykeskus 2020- 
Korpilahti, Loma-Surkee/ 
Matkailutila Surkeenjärvi 1992-2004 
Kotka, Kärkisaaren retkeilymaja  
1996-1997
Kotka/Sunila, Asuntohotelli Aallon Maja 
2006-2009 
Kouvola, Kouvonpesä -1997 
* Kouvola/Anjala,  
Nuorisokeskus Anjala 2018-
Kristiinankaupunki/Siipyy, Retkeilymaja/
Vandrarhem Kilstrand -2011 
Kuhmo, Retkeilymaja -2005 

Verkoston hostellit  
vuosina 1996-2020 

Tapion Tupa, Kalajoki



4544

Kuopio, Hostel Puijon Maja 2001-2008
Kuopio, Hostelli Rauhalahti -2000 
Kuortane, Kokous- ja lomatila  
Virtaniemi/Finnhostel Virtaniemi  
1993-2001, 2004-2005
Kuusamo, Kuusamon Kansanopisto  
-2005
Kuusamo, Kuusamon Portti 2008-2010
* Kuusamo, Nuoriso- ja  
luontomatkailukeskus Oivanki 2016- 
Kärsämäki, Suomela -1997 
Lahti, Lahden kansanopisto 1996-2014
Lahti, Lahden kaupungin retkeilymaja -1997
Lahti, Matkakoti Patria 2004-2009 
Lahti, Mukkulan kesähotelli 1992-2006
Lapinlahti, Nerkoon retkeilymaja 1995-1999
Lapinlahti, Portaanpää 1995-2006 
Lappeenranta, Finnhostel Lappeenranta  
-2016
Lappeenranta, Huhtiniemi -2016 
Lappeenranta, Karelia-Park -2011 
Lapua, Wanha Karhunmäki 2003-2011
Leppävirta, Hirvola 1996-1999 
Lieksa, Kestikievari Herranniemi -1999
Lieksa, Loma-Kitsi -1997 
Lieksa, Timitra Hostel 2011-2016 
Lieksa/Koli, Kolin retkeilymaja -2010 
Liljendal, Embom -1998 
* Mikkeli, Hostelli Marja/  
Hotelli ja Hostelli Marja 2018 -
Muonio, Lomamaja Pekonen -2002 
Muurame, Riihivuoren retkeilymaja -1998
Muurla, Kesähostelli Muurlan  
Evankelinen Opisto 1996-2003 
Mänttä, Mäntän retkeilymaja/ 
Kesähotelli Mänttä -2017 
Nauvo, Gammelgård-Vanhakartano  
2006-2013 
Nivala, Nivalan retkeilymaja  -2011 
Nurmes, Hyvärilän Matkailukeskus 
-2005 

* Nurmes, Majatalo Pihlajapuu 2020- 
Nurmes, Nuorisokeskus Hyvärilä 2018
Nurmes, Pompannappi -1996 
Nurmijärvi, Lomakoti Kotoranta  
1990-2003
Orimattila, Koulutuskeskus Salpaus  
2007-2008
Orimattila, Orimattila-Instituutti  
2004-2006
Oulu, Kesähostel Otokylä 1994-1998 
Oulu, Kesähotelli Oppimestari  
2005-2007
Oulu, Summer Uni Hostel Välkkylä  
1995-2001 
Outokumpu, Kesähotelli Vanha Kaivos  
2004-2005 
Outokumpu, Muurajan kartano -1999 
Padasjoki, Majatalo Onnenmyyrä 2013
* Paltamo, Kainuun Opisto 2018- 
Parainen, Norrdal -2002 
Parikkala, Karjalan Lomahovi -2001 
Pelkosenniemi, Mettiäinen 1992-1997 
Pelkosenniemi, Saukkoaapa 1992-1997
Pello, Kittisvaaran hiihto- ja leirikeskus  
-1996

Pernaja/Kabböle, Kabböle vandrarhem  
-1998
Perniö, Mathildedalin ruukki 1999 
Pielavesi, Pielavesi hostelli 1996-2009
Pietarsaari, Bodgärdet 1992-1998 
Pietarsaari, Hostel Lilja 2003-2007 
Pietarsaari, Svanen/Joutsen -2010 
Piikkiö, Kesähotelli Tuorla/ 
Hostel Tuorla/Tuorlan Majatalo  
1997-2008, 2018-2019
* Pori, Hostel River 2012- 
Pori, Tekunkorpi -2001 
* Porvoo, Porvoon retkeilymaja  
- Porvoo Hostel 1977-
Pudasjärvi, Hostelli Syöte 1997-2002 
Pudasjärvi, Kunto-Syöte 1992-1997 
Pudasjärvi, Pudas-Maja -1998 
* Punkaharju, Hostel Mannila/ 
Hostel Rantakatti 2015- 
* Punkaharju, Itä-Karjalan kansanopisto  
2007 -
* Puumala, Hostelli Rantapappila 2020-
Puumala, Reissumaja -2011 
Pyhätunturi, Luminenä Holiday Resort  
2011-2012
* Raasepori, Urheiluopisto Kisakeskus 
2017- 
Rantasalmi, Country Hotel Saimaan Sydän 
2004-2007 
Rantasalmi, Ranta-Pyyvilä -1998 
* Ranua, Nikkilän Elämyskylä 2019-2020
Ranua, Pikku-Ilves 2000-2010 
Rauma, Kesähotelli Rauma 1992-2002
Rauma, Poroholman retkeilymaja  -2009
* Rautalampi, Korholan Kartano 1972- 
Rautavaara, Metsäkartano -1998 
Rautavaara, Nuorisokeskus Metsäkartano 
2018
Riihimäki, Kesähotelli Taru 2004-2006
Riihimäki, Retkeilyhotelli 1994-2002 
Riihimäki, Riihimäen Seurahuone -1997

Ristiina Löydön kartano -2011
Ristiina, Hostel Brahe/Hostel Rosalie  
1994-1998
* Ristiina, Kyyrönkaita 2018-2020
Rokua, Hostel Rokua 2010
Rovaniemen mlk, TH-kievari Gasthaus  
-2001
Rovaniemi, Aari Hostel 1994-1998 
Rovaniemi, Hostel Rudolf 2004-2016 
Rovaniemi, Tervashonka -2004 
Rukatunturi, Ski Hostel Ruka 2012-
2013 
Ruokolahti, Ruokolahden koulutuskeskus  
1998
Ruotsinpyhtää, Finnhostel Krouvinmäki  
-2006
Ruotsinpyhtää, Lukkarinmäki -1996 
Ruovesi, Rider´s Inn 66 2006-2008 
Rymättylä, Hostel Päiväkulma -2001 
Saarijärvi, Leiriharju-Menninkäinen  
1994-1996 
Salo, Laurin koulu/Hermannin koulu 
-2006 
* Savonlinna, Kartanohostel AnnaCatharina 
2019- 
Savonlinna, Malakias -2017 

Hostel River, Pori

Kartanohostel AnnaCatharina, Savonlinna
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Savonlinna, SKO-hostel 2005-2015 
Savonlinna, Vuorilinna -2017 
Savonlinna, WillaNuttu 2004-2017 
Savonlinna/Kerimäki, Majatalo Yömyssy  
2014-2015 
* Savonlinna/Oravi, Linnansaaren aitat/ 
Linnansaaren Ekohostelli 2012- 
Savonlinna/Oravi, Oravin Melontakeskus/ 
Saimaa Holiday Hostel 2004-2013 
Seinäjoki, Marttilan Kortteeri -2004 
Siilinjärvi, Hostel Pikku-Tarina 1994-1996
Siilinjärvi, Hostel Pikku-Tarinan asuntola 
1996 
Sodankylä, Lapin opisto -2002 
Sodankylä, Vuotson Maja 2016  
* Sodankylä/Raudanjoki, Visatupa 
1987- 
Sotkamo, Matkakoti Tikkanen -2006 
Sulkava, Partalansaaren Lomakoti -2011
Suomussalmi/Kuivajärvi, Domnan Pirtti 
-2004 
Taivalkoski, Jokimutka -2001 
* Taivalkoski, Vaara Sport 2019- 
Tammisaari, Ekenäs Vandrarhem -2005
Tampere, Domus -1998 
* Tampere, Dream Hostel/ 
Dream Hostel & Hotel 2011- 
Tampere, Hostel Sofia 2008-2012 
Tampere, Hostel Tampereen NNKY 
-2007 
Tampere, Hostel Uimahallin Maja 
-2007 
Tampere, Kesähotelli Härmälä 1993-2009
Tervola, Wild Lapland 2000-2012 
* Toholampi/Sykäräinen, Hirvikosken  
kurssikeskus /Maaseutuhotelli Hirvikoski 
1974- 
Tornio, Hostel Tornio 1997-2004 
Tornio, Suensaari -1996 
* Turku, Hostel Linnasmäki 2004- 
Turku, Hostel Turku -2014 

* Turku, Laivahostel Borea/ 
Laivahostel S/S Bore 2013- 
Tuupovaara, Korpirunon Caravan & Camping 
1994-1996 
Vaasa, Hostel Vaasa 2004-2011 
Vaasa, Tekla -2002 
Valkeakoski, Apia -1999 
Vantaa, Vantaan retkeilymaja/ 
Vantaan retkeilyhotelli -2002 
Varkaus, Varkauden retkeilymaja  
1997-2005 
Virrat, Domus Virrat -2004, 2012 
* Virrat, Nuorisokeskus Marttinen 
2018- 
Virrat/Vaskivesi, Haapamäki -2014 
Vårdö/Ahvenanmaa, Bomans Gästhem  
2003-2011 
* Ylläs/Äkäslompolo,  
KuerkievariKuerHostel 2018- 
Ähtäri, Ähtärin retkeilymaja/ 
Hostel Ouluvesi 1990-2001 
* Äänekoski, Hostelli Hirvaskangas 
2018- 
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Katso tarkemmin: https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Uniuutiset on painettu ympäristöystävälliselle 
paperille Joutsenmerkin saaneessa painotalossa.

UniNeuvo-puhelin 050 550 2288 päivystää keski-
viikkoisin klo 17-19. Uneen ja unihäiriöihin liittyviin 
kysymyksiin ovat vastaamassa Suomen Unihoitajaseu-
ran unihoitajat. Puhelun hinta on paikallispuhelun hinta 
ilman palvelumaksua. Katso tarkemmin: 
https://www.uniliitto.fi/2021/08/31/unineuvo-puhelin-aut-
taa-unihairioista-karsivia/

Neuvonta 

Toimiva yhdistys -koulutus
torstaina 27.1.2022 klo 15–17 Teams -alustalla
Koulutus on tarkoitettu kaikille uniyhdistysten hallitusten 
jäsenille ja vastuuhenkilöille. Käsittelemme uniyhdistysten 
ja Uniliiton yhteistyötä, keskeisiä toiminnan osa-alueita 
sekä yhdistystoiminnan sääntömääräisiä asioita ja  
vuosikelloa.  
Lisätietoja tapahtumasta Uniliiton kotisivuilla, 
josta löydät myös ilmoittautumislomakkeen. 
https://www.uniliitto.fi/kalenteri/
Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 21.1.2022 mennessä.
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