Suomalainen retkeilymaja kehittyi hostelliksi
Suomen Hostellijärjestö on ollut toiminnassa jo 80 vuotta. Alun perin Suomen Retkeilymajajärjestöksi
perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö perustettiin useiden matkailu-, liikunta- ja
eläkeläisjärjestöjen toimesta.
Retkeilymaja-käsitteestä on jäänyt monelle mielikuva, että kyseessä on kyllä edullinen mutta myös hyvin
alkeellinen majoitusmuoto, joka on vieläpä suunnattu vain nuorisolle. Järjestön uusi nimi kertoo siitä
muutoksesta, joka on tapahtunut myös majoitukselle. Hostelleista alettiin puhua jo 90-luvulla retkeilymajan
sijaan.
Mikä on tänä päivänä hostelli suomalaiselle matkailijalle kotimaassa? Se on yhä edullinen
majoitusvaihtoehto. Sen lisäksi se tarjoaa monipuoliset palvelut; matkailija voi valita ottaako hostellin
aamiaisen vai valmistaako itse aamupalansa hostellin asiakaskeittiössä.
Huoneita on yhden ja kahden hengen huoneista perhehuoneisiin ja retkeilymaja-ajoilta tuttuihin
yhteismajoitushuoneisiin. Osassa hostelleja on huoneissa myös kylpyhuone. Ja hostellien ovet ovat avoinna
kaikille matkailijoille ikään katsomatta.
Hostelli kertoo paikallisesta kulttuurista
Lieksassa Timitran linna oli vuosikymmeniä rajavartiolaitoksen toimipaikka. Nykyään rakennuksessa
pyörittää Timitra Hostelia yksityisyrittäjä Franz Betcke. Hän on toiselta ammatiltaan arkkitehti ja on
sisustanut hostellin suomalaisella designilla. Betcke toi Timitran linnaan myös ravintolapalvelut. Mikä tekee
Timitra Hostellista erityisen mielenkiintoisen, on samassa rakennuksessa oleva Rukajärvikeskus, joka
esittelee suomalaista sotahistoriaa.

Nostalgista matkailuromantiikkaa pääsee aistimaan Turun Laivahostel Boreassa. Se sijaitsee Bore-laivassa,
joka on nykyään ankkuroitu pysyvästi Aurajoen varteen. Boren menneisyys on kuitenkin isoilta meriltä;
höyrylaiva on kuljettanut risteilijöitä Suomen ja Ruotsin välillä, mutta palvellut myös Välimerellä ja
Punaisellamerellä asti. Laivahostel Boreassa majoitutaan hyteissä, joissa on jokaisessa oma pieni
kylpyhuone.

Tapion Tupa taas on talonpoikaishostelli Kalajoen Hiekkasärkillä. Pohjalainen paikalliskulttuuri esittäytyy
täällä elävästi. Ja Tapion Tuvassa ympäristöasiat otetaan tosissaan. Paikkaa isännöivän Kari Seikkula on
asennuttanut hostelliin aurinkopaneelit, joiden tuottamalla energialla keitetään maukkaat kahvit.

Hostelli tapahtumapaikkana
Vaivattoman lomailun lisäksi kannattaa muistaa hostellit isompia perhejuhlia järjestäessään. Useissa
hostelleissa on majoituksen lisäksi tarjottavissa juhlatilat, jolloin juhlien viettäminen sujuu vaivattomasti
yhdessä paikassa.
Jokainen hostelli on omanlaisensa palvelukokonaisuus. Viihtyisissä hostelleissa kotimaanmatkailu on rentoa
ja edullista. Oli kyse sitten lomamajoituksesta tai juhlapaikan valinnasta, lisää tietoa ja varausmahdollisuus
löytyy verkosta osoitteesta hostellit.fi.

