HOSTELLIMAJOITTUJAN
TIETOPAKETTI

Suomen Hostellijärjestö
www.hostellit.fi

TERVETULOA MAJOITTUMAAN
HOSTELLEIHIN!
Tästä tietopaketista löydät vastaukset yleisesti
kysyttyihin kysymyksiin hostellimajoituksesta.
Edullinen hinta, yhteisöllisyys, hostellien hyvä taso ja
niiden ekologisuus houkuttelevat kaiken ikäisiä
omatoimimatkailijoita majoittumaan hostelliin.
Parhaimmillaan asuminen hostellissa on kokemus,
joka saa sinut valitsemaan hostellimajoituksen aina
kun mahdollista.
Lisätietoa hostelleista löydät sivuilta www.hostellit.fi.

MILLAISIA HOSTELLIT OVAT?
PERSOONALLISIA
Hostellit ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia.
Majoittua voi vaikkapa maalaiskartanossa,
majakkasaarella tai sirkusvaunussa, mutta
myös moderneissa designhostelleissa keskellä
kaupunkia.
Monet hostellit Suomessa ovat perheyrityksiä
tai tukevat esimerkiksi nuorisotoimintaa, ja
yöpymällä niissä voit tukea samaa ideologiaa.
Hostelleissa on kodinomainen tunnelma, ja
palvelu on lämmintä ja henkilökohtaista.

MILLAISIA HOSTELLIT OVAT?
YHTEISÖLLISIÄ
Hostellit ovat yhteisöllisiä paikkoja, joissa voi
tutustua muihin matkailijoihin.
Tyypillistä hostelleille on oleskelutila, jossa voi
viettää aikaa lukemalla, pelaamalla lautapelejä
tai katselemalla TV:tä.
Hostelleissa on usein asiakkaiden käytössä
keittiötilat sekä jaetut kylpyhuoneet, mutta
löytyy myös paljon hostelleja, joissa ne kuuluvat
huonevarusteluun.
Jotkut hostellit järjestävät yhteisöllistä toimintaa,
esimerkiksi järjestettyjä retkiä tai elokuvailtoja.

MILLAISIA HOSTELLIT OVAT?
EDULLISIA
Kun maksat vain valitsemistasi palveluista,
säästyy matkabudjettia muuhun tekemiseen.
Hostellin huonehintaan ei esimerkiksi aina sisälly
aamiainen, vaan sen voi halutessaan ostaa
erikseen.
Hostelleissa on yleensä aina tarjolla edullinen
dormipaikka eli vuode jaetusta huoneesta.
Jäsenjärjestöjemme jäsenet ja hostellikortin
haltijat saavat verkostomme hostelleista 10 %:n
majoitusalennuksen (vain suorat varaukset).

MILLAISIA HOSTELLIT OVAT?
VASTUULLISIA
Hostellit ovat ekologisia majoitusvaihtoehtoja,
sillä voit itse valita tarvitsemasi palvelut ja
mukavuudet.
Verkostomme hostellit voivat hakea itselleen HIQuality tai HI-Quality & Sustainability laatusertifikaattia sekä Luonto-Liiton kanssa
laadittua ekohostelli-merkkiä, jonka kriteeristö
varmistaa majoituksen ympäristöystävällisyyden.
Majoittumalla hostelleissa, tuet kestävää ja
vastuullista matkailua, järjestön yleishyödyllistä
toimintaa ja samalla hostellitoimintaa pyörittäviä
perhe-, tai pienyrittäjiä.

PITÄÄKÖ HUONE JAKAA MUIDEN
KANSSA?
Hostellissa yöpyminen ei tarkoita sitä, että
huone jaetaan aina muiden kanssa. Nykyään
lähes kaikista hostelleista löytyy myös
yksityishuoneita. Hostellin yksityishuoneessa voi
olla oma kylpyhuone ja keittiö, jolloin vaikkapa
perheen kanssa matkustaminen on helppoa.
Hostelleille tyypillistä kuitenkin on, että niistä
löytyy myös vaihtoehto ostaa pelkkä sänkypaikka
jaetusta huoneesta. Tällöin majoituskustannus
jää pieneksi, ja voi tutustua muihin
matkailijoihin.

MITEN HOSTELLI EROAA
HOTELLISTA?
Nykyään voi olla vaikeaa erottaa hotelli ja
hostelli toisistaan, sillä eri majoitusliikkeiden
taso ja palvelut ovat hyvin tasalaatuisia.
Hostellit ovat kuitenkin usein hotellimajoitusta
edullisempi vaihtoehto, sillä maksat vain
käyttämistäsi palveluista. Hostellin huonehintaan
ei esimerkiksi välttämättä sisälly aamiainen, vaan
sen voi halutessaan ostaa erikseen.
Hostellit ovat yleensä hotelleja yhteisöllisempiä
paikkoja, joissa voi tutustua muihin
matkailijoihin esimerkiksi hostellin yhteisissä
tiloissa.

MIKSI MENISIN HOSTELLIIN, KUN
VOIN VALITA HOTELLIN?
Hostellit ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia. Monet
hostellit on sisustettu persoonallisesti
esimerkiksi johonkin teemaan perustuen.
Hostelleja löytyy niin kaupungeista kuin
maaseuduilta.
Jokainen hostelli on erilainen, ja niissä kaikissa
on persoonallisia piirteitä. Majoittua voi vaikkapa
maalaiskartanossa, majakkasaaressa, laivassa tai
sirkusvaunussa, mutta myös moderneissa
designhostelleissa keskellä kaupungin sykettä.
Hostellissa yöpyminen on jo itsessään
matkakokemus.

OLENKO LIIAN VANHA YÖPYMÄÄN
HOSTELLISSA?
Hostelleja käyttävät kaiken ikäiset matkailijat,
eikä niihin ole mitään yläikärajaa. Hostelleista
löytyy jokaisen makuun sopivia paikkoja ikään
katsomatta.
Valinnanvaraa on vilkkaista nuorison ja
reppureissaajien suosimista keskustahostelleista
rauhallisemman ilmapiirin omaaviin hostelleihin,
joissa huoneisiin kuuluu kaikki mukavuudet.
Hostelliasiakkuudessa kyse onkin ennemmin
hostellihenkisyydestä kuin iästä.

MITÄ PALVELUJA HOSTELLEISSA
ON?
Yleensä hostelleissa on:
Jaetut suihku- ja wc-tilat (joillakin hostelleilla
on huoneita myös omalla kylpyhuoneella)
Yhteiskeittiö ja ruokailutila
Yhteistiloja, WiFi
Pelejä, leluja, kirjoja
Osalla hostelleista on lisäksi:
Baari/kahvila/ravintola
Pyykinpesumahdollisuus
Sauna ja/tai uintimahdollisuus
Erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmapalveluita
Vuokravälineitä, kuten polkupyöriä

MITÄ TARKOITTAA ”YKSITYINEN”
TAI ”JAETTU” HUONE?
Yksityinen (=private) tarkoittaa yksityishuonetta.
Jaettu (=shared) tarkoittaa jaettua huonetta;
samaan huoneeseen majoittuu siis myös muita
eli kyseessä on yhteismajoitushuone/dormi.
Dormien huonekoot vaihtelevat alkaen 2-hengen
huoneista. Huoneet ovat yleensä erikseen
miehille ja naisille, mutta joissain hostelleissa on
tarjolla myös sekahuoneita.

TARVITSEEKO MUKAAN OTTAA OMAT
LAKANAT TAI MAKUUPUSSI?
Kaikissa hostelleissa on sängyssä ainakin patja,
peitto ja tyyny. Useimmiten hostelleissa lakanat
kuuluvat hintaan, mutta jotkut hostellit ottavat
niistä erillisen maksun.
Hygieniasyistä hostelleissa ei yleensä ole sallittua
käyttää omia lakanoita tai makuupussia.

ONKO HUONEISSA OMA SUIHKU
JA/TAI VESSA?

Hostellissa wc -ja suihkutilat on yleensä jaettuja,
ja ne löytyvät käytäviltä tai jaetaan muiden
samassa huoneessa asuvien kesken.
Yhä useammissa hostelleissa on kuitenkin
tarjolla myös yksityishuoneita omalla
kylpyhuoneella. Huoneet, joissa on oma wc sekä
suihku ovat yleensä hieman kalliimpia.

KANNATTAAKO HOMMATA
HOSTELLIKORTTI?
Hostellikortilla saat 10 % alennuksen verkoston
hostelleista sekä paljon muita matkailullisia etuja.
Mikäli matkustat ainoastaan Suomessa, on Kotimaan
hostellikortti sinulle paras valinta. Mikäli reissaat sekä
Suomessa että ulkomailla, suosittelemme sinulle
Kansainvälistä hostellikorttia.
Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestöjen jäsenet
saavat 10 % majoitusalennuksen verkoston
hostelleissa Suomessa omalla jäsenkortillaan tai
tilaamalla maksuttoman Kotimaan hostellikortin.
Majoitusalennuksen saadaksesi varaathan
majoituksen suoraan hostelliin. Emme voi taata
majoitusalennusta, mikäli varaus tehdään
ulkopuolisissa varauskanavissa.
Voit ostaa hostellikortin Hostellijärjestön
verkkokaupasta:
www.hostellit.fi/shop/

MISSÄ KAIKKIALLA HOSTELLEJA
ON?
Verkostoomme kuuluu yli 40 ainutlaatuista ja
yhteisöllistä hostellia ympäri Suomea. Kaikissa
verkoston hostelleissa on jotain omaperäistä ja
uniikkia. Miltä kuulostaa yöpyminen aidossa
sirkusvaunussa, vanhassa höyrylaivassa tai
majakkasaarella? Persoonallisia
majoitusvaihtoehtoja löytyy design-hostelleista
Suomen Parhaaksi Hostelliksi valittuun
hostelliin.
Hostellit tarjoavat paitsi edullista ja vastuullista
majoitusta, myös unohtumattomia elämyksiä ja
innostavia kohtaamisia muiden matkailijoiden
kanssa. Hostellit ovat kaikille avoimia
yöpymispaikkoja, joissa voit majoittua loma- tai
työmatkalla, yksin tai porukalla.
Maailmalla Hostelling International (HI) hostelleja sijaitsee 90 eri maassa yhteensä yli
3 000.

