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UUTISKIRJE 
 

 številka 3/Joulukuu 2016 
 

 



SYKSYN VALOA MONTEPISANOSSA 

 

Matka alkoi 16. marraskuuta iltapäivällä kun ryhmämme kokoontui Savonlinnan 

lentoasemalle. Ryhmään kuului 14 seniorimatkaajaa ja tuutori – yhteensä kuusi miestä ja 

kahdeksan naista. Pidimme ennen matkaa valmistautumispalaverin, mutta joukossa oli 

myös uusia kasvoja. Jo lentokentällä meillä oli mahdollisuus tutustua toisimme ja täyttää 

kyselylomakkeita ennen lähtöä Suomesta. 

Lento Savonlinnasta Helsinkiin kesti alle tunnin ja Helsingistä Roomaan 3 ½ tuntia. 

Saavuimme Roomaan illalla ja oli jo pimeää. Roomasta lähdimme kahdella pikkubussilla 

neljän tunnin matkalle kohti Montepisanoa. Perille Airone Pisa Park Hotelliin San Giuliano 

Termessä saavuimme myöhään yöllä. 



Vastaa seuraavana aamuna herätessämme näimme valoisassa, mihin olimme saapuneet. 

Hotelli sijaitsi kolmessa eri rakennuksessa ja huoneemme jakautuivat kahteen niistä. 

Kaikilla oli oma huone ja erillinen sisäänkäynti. Hotellin takaa avautui Montepisanon 

vuoristomaisema. 

Hotelliaamiaisen jälkeen alkoi matkaohjelma. Ensimmäisenä oli “Bones for life” liikunta-

ohjelma, joka tähtäsi luuston kunnon ja ryhdin kohdentamiseen. Sen veti Daniela Gallo. 

Ryhmä osallistui aktiivisesti ja ohjelma oli toteutettu hauskalla tavalla. Moni ryhmästä sai 

vinkkejä ja harkitsi tämän harjoitteen jatkamista kotioloissa matkan jälkeen. Sitä varten 

saimme mukaan myös voimisteluohjeet. 

 

Montepisanon alueorganisaatio esitteli viiden päivän matkaohjelman, joka sisälsi paljon 

vierailuja historiallisille paikoille ja kaupunkeihin. Koska taide, historia ja kuuluisat Italian 

kaupungit kiinnostivat kaikkia, ryhmä piti ohjelmaa varsin onnistuneena. Vaihtelevat 

Montepisanon maisemat  miellyttivät silmää ja totuimme pian tunnistamaan maisemasta 

oliiviviljelmät, viinitarhat, metsiköt, keskiaikaiset linnet ja pikku kylät vanhoine kirkkoineen. 

Ensimmäinen retki oli 17.11. Luccan kaupunkiin, joka on vanha ja kuuluisa neljä kilometriä 

pitkien muurien ympäröimä kaupunki. Luccassa oli mahdollisuus tutustua vanhoihin 

kirkkoihin ja kaupungin kiehtovaan historiaan. 



Toinen kuuluisa kaupunki ohjelmassa oli Pisa 19.11. Kaikki tunsivat Pisan kaltevan tornin 

ja nyt jokaiselle tarjoutui mahdollisuus nähdä se omin silmin. Tutustuimme myös Pisan 

historiaan ja nykypäivään. Erityisesti Pisan suuri yliopisto, jossa on yli 45 000 opiskelijaa, 

teki meihin suuren vaikutuksen vanhoine päärakennuksineen. 

Seuraavana päivänä 20.11. vierailimme keskiaikaisessa Vicopisanon kaupungissa, joka 

sijoittuu Montepisanon ja Arnojoen välimaastoon. Vicopisanossa näimme kukkulalla 

olevan linnan ja kauniit tammi- ja pinjametsät jokimaisemassa. 

Eräät ryhmämme jäsenistä olivat maanviljelijöitä ja metsänomitajia joten vierailut 

maatiloilla olivat heille erityisen kiinnostavia. Al Palazzacciossa oliiviöljyä tuottavalla tilalla 

ryhmälle tarjoiltiin lounas johon sisältyi perinteistä toskanalaista leipäkeittoa ja tiramisu. 

Toinen maatila, jolla vierailtiin Vicopisanossa oli Antico Frantoio.  Myös siellä syötiin 

lounas ja saatiin maistella luomuoliiviöljyä. Ryhmä vietiin myös kävelylle puutarhaan ja 

oliivilehtoon. Tilalla viljeltiin myös kiwejä. Monille ryhmäläisille tämä oli yksi parhaista 

paikoista ostaa kotiinviemisiksi pieniä lahjoja. 

Toskana on kuuluisa viineistään, joten aterioiden yhteydessä meillä oli mahdollisuus 

tutustua alueen laadukkaisiin viineihin. 

Mielenpainuvimpia vierailukohteita oli käynti Calcin luostarissa 18.11. Kartusiaanimunkit 

asuivat luostarissa 1800-luvun puoliväliin asti. Opas kertoi tarinoita munkkien elämästä. 

Nykyisin luostarissa on Pisan yliopiston luonnontieteellinen museo, joka käsittää 

paleontologisia, mineraali- ja eläintieteellisiä kokoelmia – mm. Euroopan suurin valaiden 

luurankojen kokoelma. Ryhmälle jäi tunne, että ohjelmassa ei ollut tarpeeksi aikaa tutustua 

museon arvokkaisiin kokoelmiin. 

Tutusmisretkien ohelle ryhmälle järjetettyjä aktiviteetteja oli myös käsityöpaja Serchiojoen 

rannalla. Osa ryhmästä pääsi harrastamaan vesivärimaalausta taideterapian muodossa. 

Sitä veti Sylviane Zurly. Tuloksena oli kauniita ja ilmaisuvoimaisia maalauksia. Toinen 

puoli ryhmä pääsi opettelemaan pajukorien punomista Casa Gentilissä. Kotiinviemisiksi 

syntyi perinteisiä kauniita pikku koreja. Jotkut ryhmäläiset saivat tästä mahdollisesti 

kimmokkeen uuteen harrastukseen kotona. 

Lupetan kylän vanhassa Pyhän Jaakobin kirkossa Marco Mustaro ohjasi ryhmää 

laulamaan bel canto-tyyppisiä lauluja.  Ryhmässä oli kolme kuorolaulua harrastanutta 

jäsentä, jotka erityisesti nyt pääsivät harjoittamaan taitojaan ja opettelemaan luonnollista 

äänenmuodostusta (functional voice method). Jäimme vain miettimään, miten hienolta 

tuntuisi olla konsertissa tässä kirkossas, jossa akustiikka oli korvia hivelevän hieno. 



Montepisano tarjosi meille parastaan ja ryhmäläisille jäi matkasta paljon sulateltavaa ja 

muisteltavaa. Ryhmä oli kiitollinen mahdollisuudesta päästä kokemaan jotain näin 

ainutlaatuista ja aitoa. 
 



SLOVENIALAISTEN SENIOREIDEN 

KOKEMUKSET ADVENTTILOMAPAKETISTA 

VULKANLANDISSA 
Viiden päivän ajan 14 senioria, ikähaarukassa 61–79, sekä yksi nuori tuutori tutustui 

uuteen alueeseen. Kaikilla oli yhdistävänä asiana hyvä tuuli ja halu kokea uusia asioita. 

Slovenian eri eläkeläisjärjestöjen seniorijäsenet tekivät matkan tuntemattomaan 

Vulkanlandiin Itävallassa. Minulle, ryhmän tuutorina, se oli palkitseva kokemus. Minulla oli 

mahdollisuus ulkopuolisena ja samalla sisäisenä tarkkailijana nähdä eri näkökulmista 

Seniori matkailupaketti – konsepti. 

Aloitimme matkamme Mariborista mistä Mario Hofer  Spirit of Regionista nouti meidät. 

Sieltä ajoimme määränpäähämme Bad Gleichenbergiin, paikkaan josta nk. Adventti Loma 

–paketti alkoi. Ajaessamme läpi Itävallan uskomattoman upean Steirmarkin läpi, Mario 

alleviivasi mikä oli matkamme tarkoitus. Hän selitti, että suurin osa matkailutoimistoista 

kehittää ohjelmia ja paketteja senioreille, testaamatta niitä tai kysymättä senioreiden 

mielipiteitä, tarpeita tai toiveita. He uskovat tietävänsä mikä on parasta heille, mutta eivät 

kuitenkaan oikeasti tiedä. Tämä johdanto antoi selkeän tunteen sitä mikä oli DiscOver55 

matkan käytännön tavoite. Osallistujille, niinkutsuttulle pilottitestiryhmälle, tuli heti 

vaikutelma siitä että he osallistuivat oikeasti tuotteen kehittämiseen ja että heidän 

palautteellansa olisi merkitystä. 



 

On melko vaikeaa tehdä yhteenveto kaikista aktiviteeteista, vierailupaikoista, 

nähtävyyksistä joita näimme, mielenkiintoisista ihmisistä joita tapasimme ja kulinaarisista 

kokemuksista jotka herättivät aistimme… Nimetäkseni muutamia kaikista 

mieliinpainuvimmista asioista ryhmällemme: Stradenin vihreä valo, Vulcanon 

kinkkutehdas, adventtikranssi (seppele) workshop Buschenschankíssa (viinitaverna), 

kävely metsässä ja meditaatiohetki Helga Kirchengastin kanssa sekä yhteislauluesitys Bad 

Gleichenbergin adventtimarkkinoilla. 

Koko matkan erikoishetkiä olivat aamu- ja iltalauluhetket Ursulan ja Olnan kanssa. 

Mielestäni heidän asenteensa jokaista ryhmän jäsentä kohtaan, ja kuinka he keskittyivät 

jokaiseen henkilöön, oli uskomaton. Ryhmän kommenttien perusteella juuri tätä he 

kaipasivat eniten. 



 

Osa matkailupakettien aktiviteeteista oli myös sellaisia joita ei oltu erityisesti räätälöity ko. 

ryhmälle; kuten kävelyretki mäelle 200 liukkaan askelman kera, kun sääolosuhteet eivät 

olleet parhaat mahdolliset. Myös sakea sumu teki mahdottomaksi maisemien katselun. 

Ryhmä teki hyvin selväksi lopussa sen, että he arvostivat kaikkein eniten Hotelli Bad 

Gleichenbergin omistajia, Mario Hoferia (Spirit of Regions) ja jokaista joka teki töitä sen 

eteen, että ryhmä tunsi olonsa lämpimästi tervetulleeksi ja erityiseksi. 

Dijana Lukić, tutor, ZDUS (Slovenia) 



 

 



SENIORS ENJOYNG IZOLA 
12 marraskuuta 2016, 15 itävaltalaista matkailijaa aloitti matkansa Izolaan, Sloveniaan. 

Minä olin erityisessä asemassa, olinhan ryhmän nuorin jäsen ja tuutori. 

Ensimmäinen osa matkaamme oli junamatka Grazista pääkaupunkiin Ljubljanaan: 

välimatka ei ollut pitkä, mikä oli ehdottomasti plussaa. Matka oli miellyttävä – ei junan 

vaihtoja ja vei vain 4 tuntia – ja aika meni nopeasti jutellen niitä näitä. Yksi ryhmäläisistä oli 

ottanut slovenian kielen tunteja ja opetti meille muutamia hyödyllisiä sanoja ja sanontoja. 

Muutamat meistä, jotka olivat käyneet Izolassa aikaisemmin, hehkuttivat sen 

henkeäsalpaavaa maisemaa. 

Ljubljanan juna-asemalla meillä oli pieniä ongelmia epäkunnossa olevan hissin vuoksi, 

mutta yhdessä selvisimme niistäkin. Lounaalle suuntasimme aseman lähellä sijaitsevaan 

Kratochwill –ravintolaan, jonka Alenka Ogrin (ZDUS) oli meille varannut. Henkilökunta oli 

mukavaa ja ruoka herkullista. Lounaan jälkeen matkamme jatkui kohti määränpäätämme 

Izolaa, hotelli Definin minibusseilla. 

Hotelli Delfinissä meitä odotti yllätys kun jokainen sai oman 2h-huoneen merinäköalalla. 

Lounaalla Alenka kertoi meille matkan ohjelmasta ja DiscOver55 – projektista. Lounaan 

jälkeen ravintolassa oli elävää musiikkia ja ryhmäläiset saivat tanssia ja pitää hauskaa 

englantilaisen ja slovenialaisen musiikin tahdissa. 

Seuraavana päivänä, sunnuntaina, jotkut ryhmäläisistä osallistuivat aamu aktiviteetteihin 

(7.30–8.00) kuntoilutunnille ja vesijumppaan. Aamiaisen jälkeen tapasimme hotellin 

johtajan Nina Golobin, joka esitteli hotellin ja yhteyden ZDUSiin. Hotelli oli rakennettu 

eläkeläisjärjestön tuella ja sen painopistealuiena olivat eläkeläisten rentoutuminen ja 

lomailu. 



 

Slovenialla on vain 46 kilometriä Adrianmeren rantaa joten heidän on ollut pakko löytää 

muita matkailuvetovoimatekijöitä. Hotelli Delfin on suunniteltu hyvinvointikeitaaksi, johon 

kuuluu tästä lähtien myös Kneipp Garden, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia 

terapiamuotoja (”Kneipp therapy”) vesihoitoja, vaihtoehtoislääkkeitä, liikuntaa ja 

ravitsemusneuvontaa. 

Iltapäivällä meillä on opastettu kierros Izolan historialliseen keskustaan. Ennen Izolan on 

ollut saari (Isola italiaksi tarkoittaa saarta) ja sen historian voi tuntea kaupungilla 

kulkiessaan. Arkkitehtuuri on kaunista. Pysähdyimme maistelemaan kierroksella myös 

viiniä ja prosciuttoa. Lounaalla keskustelimme Itävallan ja Slovenian historiasta, mitä 

meillä oli yhteistä, mitä yleensäkin tiesimme toistemme maista. 



Maanantaina, paikallinen ”Bora” –tuuli puhalsi kylmästi kun teimme teemoitetun 

kävelyretken  ”Strunjan” (palkittu teemakävely) Irenan ja Alenkan kanssa. Tyypillisen 

slovenilaisen lounaan nautimme paikallisten suosiossa olevassa tavernassa; Kakis – 

jälkiruoka oli oikea herkku. Opimme myös, että paikallinen erikoisuus on erikoissuola, 

White Gold. 

 

Iltapäivällä vierailimme Venetsiaa muistuttavassa Piranissa; viulisti Guiseppe Tartini on 

asunut siellä ja keskusaukio on nimetty hänen mukaansa. Pyhä George on kaupungin 

suojelija ja mäellä sijaitseva kirkko on pyhitetty hänelle. Pysähdyimme matkalla myös 

Portorozissa mikä tunnettiin jo 1300 –luvulla terveyslomakohteena. Koimme ihanan 

auringonlaskun nk. ruusujen kaupungissa. 



Neljäntenä päivänä vierailimme Izolan vihreillä alueilla. 16 pysähdyksen retki oli hotellin 

kehittämä ja sisälsi myös pysähdyksen Kneipp Gardenissa. Lounastimme Gostilna 

Dorossa, yhdessä Izolan parhaimmista ravintoloista, joka tarjosi meille erikoisherkkuaan, 

ankkaa ja punakaalia, Pyhän Martinin päivän kunniaksi. Illallisen jälkeen nautimme 

musiikista – ikivihreitä ja saksalaisia lauluja – hotellilla. 

Keskiviikkona vierailimme maatilalla jossa tutustuimme oliiviöljyn valmistukseen. Vierailu 

Hrastovljen kirjossa oli myös ainutlaatuinen kokemus; kuuluisat frescot löydettiin 1949, 

esittäen raamatun perusteita. Tutustumme myös Koperin, slovenialaisen osan suurimpaan 

kaupunkiin, roomalaiseen aikaan sitä kutsuttiin ”Goat Island” (Vuohisaari). Kaupunki on 

hyvin moderni mutta venetsialaisten hallitsijoiden vaikutus näkyy selvästi kaupungissa. 

Vieläkin kaupungissa on nähtävillä ko ajan hohto. Kävimme myös alueen suurimmassa 

viinikellarissa Vino Koperissa, jossa maistelimme alueen tyypillisiä viinejä malvzija ja 

Refoscoa. Nautimme myös illallisen siellä. 

Torstaina, viimeisenä päivänämme, ajoimme takaisin Ljubljanaan. Opastetulla 

kaupunkikierroksella Ljubljanan keskustassa tutustuimme yhden euroopan vihreimmän 

kaupungin salaisuuksiin. Lounaan jälkeen siirryimme rautatieasemalle ja sieltä 

matkasimme kotiin. Olimme surullisia että matka päättyi mutta samalla olimme innokkaita 

kertomaan muille matkan kohokohdista. 



 

Yksi parhaista matkamuistoista ovat varmasti ihanat ihmiset. Ihmiset olivat ystävällisiä ja 

yrittivät puhua muutaman sanan saksaakin. Myös me yritimme opetella slovenialaisia 

sanoja, mutta kieli on todella vaikea. Olisi ollut kiva saa kielitunti hotellilla, jotta olisimme 

oppineet muutamia sanoja. Yhteenvetona voin sanoa, että muutamat meistä odottavat 

pääsevänsä uudestaan Izolaan, koska se ei ole niin kaukana kotoa ja Slovenia on halpa 

maa Itävaltaan verrattuna. Itse koen olevan liian nuori Hotel Delfinin asiakkaaksi, mutta 

isovanhempani varmasti olisivat oikea kohderyhmä. Ohjelma oli monipuolinen, mutta 

jonain päivinä sitä oli liikaa. Mielestäni yksi retkipäivä olisi ollut riittävä. Mutta kaiken 

kaikkiaan vietimme ihania päivä kauniilla alueella ja voimme ehdottomasti suositella sitä 

vanhemmille ihmisille. 
 



PAIKALLISET KEHITTÄMISTYÖPAJAT 
Paikallistyöpajat (capacity building meetings) järjestettiin DiscOver55 projektin osallistuvilla 

alueilla lokakuussa 2016. Järjestäjävastuussa oli hankkeen paikallispartneri ja osallistujina 

paikalliset matkailutoimijat ja matkailun PK-yrirtykset. Kussakin kohteessa tapaamiset 

keräsivät 10-15 keskeistä toimijaa jakamaan kokemuksia ja kehittämisideoita. 

Tapaamisten tarkoituksena oli tuoda toimijat yhteen kuulemaan kansainvälisen 

arviointiryhmän näkemyksiä ja miettimään suositusten pohjalta omia matkailutuotteit 

erityisesti liittyen testiryhmän vierailuun ja tuotepilotointiin. Arvioinnin perusteella 

keskusteltiin erityisesti parantamisehdotusten toteuttamisesta. Tapaamiseen liittyi myös 

kysely hankkeen onnistumisesta tähänastisessa toiminnassaan. 

Tapahtumissa jaettiin osallistujille arviointiryhmän raportti omasta kohteesta ja tarjottiin 

mahdollisuus tutustua myös muiden kohteiden arviointeihin. Sitin raportti kohteesta käytiin 

myös läpi. Osallistujille kerrottiin hankkeen tulevista toimenpiteistä kuten testiryhmistä, 

markkina-analyysistä ja käsikirjan valmistelusta ja käytiin keskustelua paikallisista 

tavoitteista kansainvälisen seniorimatkailun kehittämiseksi. 

Jokainen osallistuja täytti kyselylomakkeen, jossa vastattiin kysymyksiin koskien projektin 

onnistumista ja paikallispartnerin toimintaa hankkeessa. Sidosryhmiltä kerätyn tiedon 

perusteella motivaatio toimia on hyvä ja on tarkoituksenmukaista kehittää tuotteista 55+ 

ikäryhmälle sesonkien ulkopuolella. Vastaajat myös ilmoittivat sitoutumisestaan 

seniorituotteen kehittämiseen ja että haluavat panostaa tuotekehitykseen ja kohderyhmän 

tarpeiden syvempään ymmärtämiseen. Myös tuotteiden kehittäminen uusille markkinoille 

kuten Venäjälle ja Kiinaan kiinnosti vastaajia. 

Vapaissa kommenteissa painotettiin erityisesti hyvinvointiin liittyvien teemojen 

huomioimista tuotekehityksessä. Näitä hyvinvointituotteita ovat esimerkiksi lämpökylvyt, 

retket, öljy, terveysaktiviteetit, maaseutuympäristön hyödyntäminen, jooga, meditaatio ja 

hyvä ruoka). Lisäksi tähdennettiin palvelujen paketoimista PK-yritysten kesken 

yhtenäiseksi ja opastetuksi kokonaisuudeksi. Huomautettiin myös, että ryhmillä tulee olla 

omankielinen opas käytettävissään ja esimerkiksi kuljetus pikkubusseilla. 
 



TIEDOTUSTILAISUUDET 
29 syyskuuta 2016, Kolmannen iän festivaali, Ljubljana 

Kolmannen iän festivaali järjestetään joka vuosi Ljubljanassa 1.10. vanhusten päivänä. Se 

tarjoaa mahdollisuuden senioreiden kanssa työskentelevien organisaatioiden ja 

hankkeiden esittelyyn. 

ZDUS (slovenialainen partneri) toimii yhtenä festivaalin järjestäjänä ja siinä 

ominaisuudessa esittely festivaalissa DiscOver55 projektin työpajassa, joka käsittely 

seniorimatkailijoiden tarpeita ja odotuksia. Paikalle oli kutsuttu hotellinjohtajia, 

matkanjärjestäjiä, lehdistöä ja senioreja. Alenka Ogrin toimi puheenjohtajana ja esitteli 

hankkeen sekä ZDUSin roolin hankkeessa. 

Saša Ceglar, Srcestä Sloveniasta, joka on EDEN projektipartneri kertoi myös 

seniorimatkailuhankkeesta, joka oli COSME-ohjelman rahoittama. Kutsuttuna puhujana 

Mario Hoffer (Spirit of Regions) molempien projektien asiantuntijana kertoi projektien 

tavoitteista ja saavutuksista. 

Esitykset kirvoittivat vilkkaan keskustelun seniorien tarpeista ja tuotteiden paketoinnista. 



 

  

Euroopan 9. kansainvälinen kulttuurimatkailukonferenssi. Kulttuuriperintö kestävän 

ja vastuullisen matkailun kehittämisen perustana 

Konferenssi järjestettiin Portugalissa 23.-24.9. ja siihen osallistui edustajia Aluieiden 

komiteasta, Europa Nostrasta sekä Aven alueelta, matkailun tutkimuslaitoksia ja 

matkailuoperaattoreita. Euroopan komissio (Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 

pk-yritystoiminnan pääosasto DG Growth), Euroopan Parlamentti (Tourism TRAN), sekä 

Euroopan kulttuurireittien neuvosto olivat myös mukana. 

Konferenssin pääteema oli kysymys, kuinka talouskriisin oloissa luodaan siltoja aineellisen 

ja aineettoman kulttuuripääoman hyödyntämiseen Euroopan vahvistamiseksi 

kansainvälisenä matkakohteena. 2018 on Euroopan kulttuuriperinnön juhlavuosi ja siksi 



matkailutoimintojen ja kulttuurin linkkiä on erityisesti vahvistettava niin että ihmiset, 

palvelut ja toiminnot sektorilla verkottuvat entistä tehokkaammin. 

Konferenssissa DiscOver55 esiteltiin hyvänä käytänteenä Josè Luis Maestro Castineirasin 

toimesta (NECSTouR, Working Group Cultural Tourism and Cultural Sustainability). Tämä 

oli merkittävä mahdollisuus tuoda julki hankkeen päätavoitteen merkitystä ja kertoa 

yleisölle projektissa mukana olevista kohteista, jotka ovat Saimaa, Izola, Vulkanland, ja 

Montepisano. Projekti pystyi havainnollistamaan, miten mukana olevilla kohteilla on 

tarjottavanaan merkittävää aineetonta kulttuuripääomaa, jonka varaan matkailutuotteita 

voidaan suunnitella ja kehittää kestävää ja vastuullista matkailutoimintaa. Haasteena on 

toiminnan vaikutusten ja potentiaalin tarkempi analysointi. 

 

Konferenssissa palkittiin vuoden 2016 kestävä kulttuurimatkailukohde. Ensimmäisen 

palkinnon voitti Turaidan museo (Latvia), Toisen palkinnon sai Thessalonikin nykytaiteen 

biennaali (Kreikka) ja kolmannen Tossa de Marin perinteinen katalaanikeittiö (Espanja). 



SENIORIN 10 HYVÄÄ SYYTÄ MATKUSTAA 

 

On selvää, että ne joiden terveydentila sen sallii, haluavat jatkaa aktiiivsta elämää aina 70-

80-vuotiaiksi ja vanhemmiksi. On myös yhä ilmeisempää, että ne jotka matkustavat ja 

haluavat kokea uusia asioita, voivat säilyttää terveytensa ja toimintakykynsä pidempään. 

Seniorien aktiivisen elämäntavan edistäminen ja tukeminen on myös yhteiskunnan 

intressissä. 

Matkustaminen antaa virikettä mielellä, antaa mahdollisuuden irrottautua arjen kuvioista ja 

avartaa näkemyksiä. Senioreille matkustaminen tavoiteltuun kohteeseen tai uusien 

asioiden löytäminen voi merkitä eräänlaista uudelleensyntymää, kun se rikkoo eristäymistä 

ja passivoitumista, jota erityisesti Suomessa kylmä talven asettamat rajoitukset voivat 

aiheuttaa. 



Voidaan tietysti ajatella että matkustaminen kaikkine järjestelyineen, elämänmuutoksineen 

ja vieraiden ihmisten tapaamisten muodossa olisi liian rasittavaa senioreille ja voisi jopa 

vaarantaa heidän terveyttään. Tämä todennäköisesti on kuitenkin vain kuvitelma, joka ei 

pidä paikkaansa. 

Vaikka ikääntyessä henkinen kapasiteetti pieneneekin, tutkijat ovat sitä mieltä että matkat 

edistävät mielen virkeyttä ja notkeutta sekä edistävät sosiaalisia ja tunnetaitoja. Senioreille 

näiden ylläpitäminen ja kehittänen on erityisen hyödyllistä. Stony Brook, Stanford and 

Cornellin yliopistojen tutkijat ovat havainneet että yli 50-vuotiaat ovat ylipäätään 

onnellisempia ja heidän stessi- ja aggressiotasonsa on alhaisempi kuin esimerkiksi 20-

vuotiailla. Negatiiviset tunteet kuten pettymys, viha ja pelko hallitsevat vähemmän elämää 

kuin nuoruudessa. 

Monet haastatellut seniorit ilmaisivat käsityksenään että olisivat toivoneet voineen nauttia 

elämästä 30-vuotiaina samoin kuin 60-vuotiaina. Monet myös pitivät elämäänsä viimeistä 

viittä vuotta elämänsä onnellisimpina. 

Seniorit, jotka ovat aktiivisia, uteliaita ja suhtautuvat antaumuksellisesti elämään, voivat 

nauttia erityisesti matkailusta aina 80-vuotiaaksi asti. Seniorimatkailua suosimiseen on 10 

hyvää syytä. 

1. Se on hyväksi terveydelle 

Matkustaminen on hyväksi sekä miesten että naisten sydänterveydelle. Naiset, jotka 

harrastivat matkailua vain harvoin olivat riskiryhmässä verrattuna niihin, jotka matkustivat 

vähintään kahdesti vuodessa. Myös matkailua harrastamattomien miesten kuoleman ja 

sydänsairauden risti oli 20 ja 30 prosenttia suurempi kuin matkailua harrastavalla 

vertailuryhmällä. 

2. Matkailu tekee hyvää fyysiselle terveydelle 

Matkailu ja siihen liittyvä liikunta ja aktiviteetit ovat hyväksi kehon toiminnalle ja 

terveydelle. Seniorit hyötyvät matkailun kautta toteutuvasta luontevasta liikunnasta, joka 

tapahtuu kävelemisen ja matkailuaktiviteettien kautta. Matkailija kohtaa hyödyllisiä 

liikunnallisia haasteita: matkailija esimerkiksi tyypillisesti kävelee yli 12 kilometriä päivässä. 

Kunhan rasituksessa ei mennä liian pitkälle, tällainen liikunnallinen aktiviteetti on erittäin 

hyödyllistä. 

3. Matkailu kehittää aivoja 

Tri Paul Nussbaum, (Ph.D., ABPP, Brain Health Center, Inc.) toteaa että matkaillessa 

saadut uudet ja poikkeavat kokemukset  ovat erittäin tärkeitä aivojen terveydelle ja torjuvat 



aivoille vanhenemisen myötä tulevia riskejä. Erityisesti aivojen aktivointi auttaa 

pienentämään Alzheimerin taudin riskiä jopa 47 prosentilla. 

4. Mieli pysyy virkeänä 

Matkailun auttaa pitämään yllä kognitiivisia taitoja erityisesti suunnittelun ja keskittymisen 

osalta. Riskeihin varautuminen ja turvallisuuden huomioiminen on paitsi välttämätönä, 

myös hyödyllistä haasteellista ja tavoitteellista toimintaa verrattuna passiiviseen 

oleskeluun kotona. Samanlaista kognivitiivista harjoitus on matkasuunnitelmien tekeminen, 

kohteiden tietojen tutkiminen ja vaihtoehtojen vertaileminen. 

Tutkimuksessa “Destination Healthy Ageing: The Physical, Cognitive and Social Benefits 

of Travel” äskettäin valotettiin matkailun tuomia etuja senioreille. Sen mukaan museoissa 

käyminen, suunnistaminen kaupungeissa, vieraiden kielten käyttäminen, ja nähtävyyksiin 

tutustuminen ovat kaikki hyödyllistä henkistä harjoitusta. 

5. Matkailu lievittää stressiä 

Tutkimus on myös osoittanut, että lyhytkin loma alentaa stressitasoa jopa 89% prosentilla 

tutkituista. Stressin hallinnalla puolestaan on merkitystä pitkällä tähtäimellä niin että 

voidaan torjua siihen liittyviä terveysriskejä ja stressiin liittyvää nopeutunutta fyysistä ja 

henkistä vanhenemista. 

Matkailuun liittyy merkittä rentoutumismahdollisuus. Seniorien elämässä kotioloissa on 

usein paljon stressitekijöitä sekä fyysisen että sosiaalisen ympäristön puolesta. Matkailu 

on hyvä tapa katkaista tällaisten stressitilanteiden kehittyminen. 

6. Uusien ihmisten tapaaminen 

Matkailu tarkoittaa mahdollisuutta luoda uusia ihmissuhteita ja tutustua ihmisiin olipa kyse 

yksin tai ryhmässä matkustamisesta. Sosiaalisen aktiivisuuden ylläpitäminen on yksi 

tärkeimmistä elämänlaatuun ja terveyteen liittyvistä tekijöistä. 

Matkustamisen sosiaalinen merkitys liittyy oman viiteryhmän ja oman maan ihmisten 

tapaamiseen sekä uusien kontaktien luomiseen kohdemaassa. Kansainväliset kontaktit 

auttavat rikastamaan elämää, koska nykyisin on helppoa ja edullista pitää yhteyttä uusiin 

tuttaviin teknologiaan avustuksella. 

7. Kokemusten jakaminen ja yhteenkuuluvuus omien läheisten kanssa 

Matkailun kautta syntyy henkistä pääomaa ja kokemuksia, joiden jakaminen omien 

läheisten kanssa rikastuttaa ihmissuhteita. Seniorit voivat matkustaa myös 

perheenjäsenten kanssa, jolloin eri sukupolvien kokemukset täydentävät toisiaan ja syntyy 



ikimuistoisia kokemuksia. Muistot ja kokemukset ja niiden tuoma elämänilo ovat tuliaisina 

arvokkaita ja kestävät pitkään. 

8. Ei ole koskaan liian myöhä oppia uutta 

Matkailu rikastaa elämää, tarjoaa uutta tietoa ja laajentaa omaa maailmankatsomusta. Kun 

vierailemme kiinnostavissa paikoissa, meille tarjoutuu mahdollisuus oppia uutta, tutustua 

ihmisiin ja ympäristöihin ja luontoon.  Matkan suunnittelu auttaa löytämään jotain uutta ja 

kokemaan hauskoja ja jännittäviä asioita, jotka avartavat mieltä. 

9. Matkailu haastaa ennakkokäsityksiämme 

Vieraassa maassa opimme ymmärtämään siellä asuvia, opimme heidän kulttuuristaan ja 

historiastaan. Näemme myös itsemme ja oman kulttuurimme uudessa valossa ja opimme 

ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja. Voimme ehkä luopua ennakkoluuloistamme ja 

oppia entistä enemmän arvostamaan maailman monimuotoisuutta. 

10. Seniori voi myös säästää matkalla 

Eläkeläiset voivat monin eri tavoin säästää matkustaessaan. He voivat ajoittaa matkansa 

pahimpien turistikausien ulkopuolelle, joilloin hinnat ovat halvat ja matkatoimistoilla on 

edullisia tarjouksia. Seniorit voivat myös hyödyntää matkakohteiden ja liikennevälineiden 

tarjoamia eläkeläisalennuksia. 
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