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Tämän opinnäytetyön aiheena oli vuoden 2017 CP-lehden lukijamatka Teneriffalle.  Työn tarkoituk-

sena ja tavoitteena oli selvittää matkalla olleiden henkilöiden toiveita otsikossa mainitulle ja tuleville 

lukijamatkoille. Yllämainittu matka oli CP-lehden ensimmäinen lukijamatka ja sitä oli toivottu kovasti. 

Kokivatko osallistujat lukijamatkan tarpeellisiksi? Entä  lukijamatkojen tarpeellisuuden tulevaisuu-

dessa? Toinen tärkeä asia oli selvittää, mikä on CP-liiton rooli näillä lukijamatkoilla?  

Lähetin sähköpostilla kyselyn yhdelletoista lukijamatkalla olleelle henkilölle. Heistä yhdeksän oli vam-

maisia henkilöitä ja kaksi avustajia. 

Vammaisilla henkilöillä oli erilaisia syitä sille, miksi he lähtivät lukijamatkalle. Osa lähti mielenkiinnosta 

uutta kohdetta ja lukijamatkaa kohtaan, osa ystäviensä ja tuttaviensa houkuttelemana. Kaikkien vas-

tauksissa toistuivat esteettömyyteen liittyvät asiat. 

Työn tuloksista selvisi, että lukijamatkat ovat tarpeellisia kaikkien haastateltavien mielestä myös tu-

levaisuudessa. Kaikkien mielestä oli helpompi matkustaa ryhmässä kuin avustajan kanssa kaksin.  

Näkemykset cp-liiton roolista vaihtelivat vastaajien kesken.  

Noin 30 % kyselyyn vastanneista ajatteli, että liiton pitäisi keskittyä lukijamatkoillaan vain tiedotuk-

seen ja markkinointiin.  Noin puolet vastaajista halusi liiton työntekijän mukaan lukijamatkoille. Es-

teettömyys oli kaikille tärkeää ja esteettömän matkailun palveluissa on vielä paljon kehitettävää. Ke-

hittäminen ja tietoisuuden lisääminen onkin tärkeää, koska esteettömään matkailuun liittyvien palve-

luiden tarve kasvaa myös väestön ikääntymisen myötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tällä 

hetkellä palveluiden kysyntää rajoittaa niiden kalleus. 



 Jatkotutkimusten aiheena olisi tärkeää pohtia, miten hintoja saataisiin edullisemmiksi kohderyhmän 

tulotasoon nähden? Tämän ongelman ratkaiseminen saattaisi lisätä kysyntää huomattavasti. 

 

vammaisuus, ,matkailu, esteettömyys 
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abstract 

Background: The aim of this thesis was to clarify the expectations and hopes of the 

travelers attending the group travel to Tenerife in autumn 2017 organized by the Finn-

ish Cerebral Palsy association. This trip was offered to regular followers of  CP-lehti 

(The Finnish Cerebral Palsy Magazine). Another aim was to clarify the role of a disabil-

ity association in organizing group trips.  

Method: Eleven participant received a questionnaire via email. Nine of them were dis-

abled and two assistants (each participant had a personal assistant). 

Results: All participants felt that is was easier to attend a group trip than travel alone 

(with an assistant). Issues relate to accessibility was found to be of crucial importance.  

Discussion: Disabled people most often represent those with low income level and be-

cause of their limitations they cannot attend “last minute travel deals”. 
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1. JOHDANTO 

1.a. Taustaa 

Hyvästä lainsäädännöstä ja YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksesta huolimatta ei 

esteetön matkailu ja liikkuminen apuväline avulla ole itsestäänselvyys edes Länsi-Eu-

roopan suurkaupungeissa. Vuonna 2016 osallistuin Välimeren risteilyyn, johon kuului 

neljä eri kohdetta. Kohteista vain puolet oli esteettömiä. Kreikan pääkaupungissa Atee-

nassa liikkuminen oli hyvin hankalaa, koska kynnyksiä oli paljon ja maasto oli todella 

mäkistä (kuva 1.). Lopulta Ateenassa löysimme yhden esteettömän kahvilan, mutta se-

kään ei ollut kovin viihtyisä. Santorinin saarelle en päässyt ollenkaan, koska sinne ei 

ollut esteetöntä kuljetusta. Saarelle mentiin pienellä siirtoaluksella eli tenderillä. 

 Tender-alukseen olisi pitänyt siirtyä kävellen. Hyvityksenä matkatoimisto antoi mi-

nulle vain sadan euron alennuksen seuraavasta ostamastani matkasta, vaikka matkan 

myydessään toimisto oli hyvin tietoinen vammastani. Matka oli todella kallis, koska 

myös avustajani matkakulut oli maksettava. 

Kuva 1. Ateenan kadulla  

 

Yllä oleva esimerkki kuvaa hyvin sitä, miten esteettömyyden puutteet vaikeuttavat 

 liikuntarajoitteisten matkailua. 



 

 

 

Opiskelen viimeistä vuotta yhteisöpedagogiksi. Aiemmin olen suorittanut merkono-

min sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinnot. Viime syksynä opinnäytetyö tuli 

ajankohtaiseksi ja eräs palvelukotini ohjaajista ehdotti, että tekisin opinnäytetyöni jos-

tain matkailuun liittyvästä aiheesta, koska matkailu on intohimoni. Innostuin aiheesta 

ja tajusin, että minun kannattaa tarttua siihen. Aihe sopi minulle, koska haluan yhdis-

tää yhteisöpedagogin opinnot sekä matkailualan työn. Vuonna 2017 Suomen CP-liitto 

järjesti ryhmämatkan Teneriffalle. 

Olen pikkulapsesta asti rakastanut matkailua ja hyvin kiinnostunut kaikesta siihen liit-

tyvästä.  Olen ollut syntymästäni saakka vammainen, joten kokemusta esteettömyy-

destä ja sen puutteista on kertynyt. Lapsena matkustelin perheen kanssa kotimaassa 

ja ulkomaillakin. Siitä kumpuaa valtava innostus matkailuun ja niihin elämyksiin, joita 

sen avulla voi saada. Vaikeavammainen henkilö on halki elämänsä riippuvainen toi-

sista ihmisistä ja elinpiiri voi siksi jäädä kapeaksi ja jopa rajoittua neljän seinän sisään, 

mikäli ei saa apua.  

Haluan jakaa kokemuksiani ja pyrkiä mahdollisuuksieni mukaan tuottamaan matkai-

luun liittyvää informaatiota sekä järjestämään matkailun iloa muillekin. Tiedonpuute 

liittyen esteettömään matkailuun on ilmeinen ja aiheeseen liittyvän suomenkielisen 

tutkimustiedon määrä on toistaiseksi vähäinen. Oulun yliopiston maantieteen tutki-

musyksikön tohtori Kaarina Tervo-Kankare on tutkinut aihetta vuonna 2017 (Tervo-

Kankare 2017). Hän on käyttänyt aineistonaan CP-liiton jäseniltä saamiaan matkaker-

tomuksia. Kertomuksia oli yhdeksän kappaletta. Koska aineisto oli näin pieni, siitä ei 

voitu tehdä tarkkoja johtopäätöksiä eikä tulkintoja.  
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Tervo-Kankare havaitsi kuitenkin, että matkailualan ammattilaiset pitävät vammaisia 

edelleen pienenä marginaaliryhmänä. Tästä ajattelutavasta pitäisi luopua kokonaan ja 

nähdä vammaiset matkailijat mahdollisina asiakkaina. Toistaiseksi matkailualan am-

mattilaisilla on liian vähän tietoa esteettömään matkailuun liittyvistä erityistarpeista, 

ja he eivät näe esteetöntä matkailua Toistaiseksi matkailualan ammattilaisilla on liian 

vähän tietoa esteettömään matkailuun liittyvistä erityistarpeista, ja he eivät näe estee-

töntä matkailua kannattavana liiketoimintana ja siksi suuren potentiaalisen matkaili-

jajoukon tarpeet jäävät nyt valtaosin hyödyntämättä. Lisäksi esteettömään matkailuun 

liittyvän tiedon pitäisi olla helposti saatavilla ja löydettävissä. Tiedon saatavuutta hei-

kentää myös se, että suomenkielistä esteettömän matkailun oppikirjaa ei ole tois-

taiseksi julkaistu. Se on vielä suunnitteilla ja todella tarpeellinen, koska kirja koonnee 

paljon tietoa samoihin kansiin. Ennen kirjan ilmestymistä on kuitenkin löydettävä luo-

tettavaa tietoa muualta.  Omien kokemusteni perusteella totean, että matka onnistuu, 

eivätkä rahat mene hukkaan odotusten pettyessä, jos matka suunnitellaan huolella ja 

yksilöllisesti. 

Tiedossani on vain kaksi Suomessa toimivaa matkatoimistoa, jotka ovat huomioineet 

tämän kohderyhmän palvelutarpeet jossain määrin, ne ovat Matka-agentit ja Risteily-

keskus. Muilla matkanjärjestäjillä osaamisen taso vaihtelee paljon. Toki esimerkiksi 

Aurinkomatkojen sivuilta löytyy lista liikuntarajoitteisille soveltuvista hotelleista, 

mikä sekin on tärkeää tiedottamista. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan tarvitaan koko-

naisvaltaista erityistarpeiden huomioimista. Perehdyn tähän enemmän kappaleessa 

johtopäätökset. 
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1.b. Yhteisöpedagogit ja matkailuala 

 

Yhtenä innoittajana ja suunnannäyttäjänä tämän työn tekemisessä on ollut Humakista 

valmistuneen yhteisöpedagogi Miia Valkosen vuonna 2016 tekemä opinnäytetyö, 

”Matkailun merkitys vammaisen elämänlaadulle” (Valkonen 2016). Sekä yhteisöpeda-

gogin että matkailualan työssä tarvitaan sosiokulttuurista innostamista. Sosiokulttuu-

rinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan suuntaus, joka syntyi Ranskassa toisen 

maailmansodan jälkeen. Se soveltuu hyvin esimerkiksi vapaa-ajantoiminnan järjestä-

miseen (Kurki 2008). Yhteisöpedagogeilla on matkailualalle muutakin annettavaa, 

koska monet matkat ovat ryhmämatkoja. Yhteisöpedagogi hallitsee ryhmädynamiikan 

ja ihmisen elämänkaaren vaiheet. Hän osaa huomioida ne matkojen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Hän edistää matkalaisten hyvää ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta omalla ammattitaidollaan ja työskentelyllään.  

 

 

Olympia Kaukomatkatoimistolla yli 20 vuotta työskennellyt ja kokenut matkanjohtaja 

Irmeli Repo sanoo, että yksi suurimmista haasteista matkanjohtajan työssä ovat asiak-

kaat, koska yleensä he eivät tunne toisiaan ennen matkaa tai matkan alkuvaiheessa 

(puhelinhaastattelu marraskuu 2017). Hänen näkemyksensä mukaan ryhmädynamii-

kan löytyminen on tällöin haastavaa. Juuri tässä tilanteessa yhteisöpedagogin ammat-

titaito voi olla avuksi. Yhteisöpedagogin mukanaolo tuo matkailualalle moniammatil-

lisuutta. Toki innostaminen on myös persoonakysymys. Alan asiantuntija Leena Kur-

jen mukaan sosiokulttuurinen innostaminen vaatii aina myös omaa innostusta (Kurki 

2008). 



10 

 

Matkaoppaat, matkanjohtajat ja muut alan ammattilaiset ovat parhaimmillaan todella 

taitavia. He tarvitsevat laaja-alaisia taitoja, jotta saavat riittävän suuren joukon ihmisiä 

ensinnäkin lähtemään matkoille ja toiseksi osallistumaan esimerkiksi erilaisille mat-

kan aikana järjestettäville retkille.  Leena Kurki korostaa kirjassaan ”Innostava mat-

kailu” juuri tätä asiaa. Hän kertoo, että monet hänet matkoistaan ovat onnistuneet 

juuri matkanjohtajien ansiosta. Tuon asian olen huomannut itsekin. Samassa kirjassa 

kerrotaan, että Barcelonassa alkoi 1980-luvun puolivälissä matkailun innostajien kou-

lutus ja 2000-luvulla tämä ammattinimike vakiintui. Matkanjohtajat joutuvat työs-

sään huomiomaan lukuisia erilaisia kohderyhmiä. Ennen matkakohteen valintaa on 

selvitettävä kohderyhmän erityistarpeet kuten esimerkiksi apuvälineiden kanssa liik-

kuvat henkilöt sekä aisti- tai kehitysvammaiset henkilöt.  

 

 

1.c. Esteetöntä matkailua tarvitaan 

 

Tässä opinnäytetyössäni keskityn liikuntarajoitteisten matkailuun, mutta haluan huo-

mioida työssäni muutkin erityisryhmät, koska esteettömän matkailun palveluista saat-

taa olla hyötyä heillekin. Esteettömän matkailun palveluita tarvitseva kohderyhmä on 

suurikokoinen. Kansanvälisten tutkimusten mukaan maailmassa saattaa olla jopa 

kaksi miljardia tähän ryhmään kuuluvaa henkilöä (Giron 2017). Liikuntarajoitteisten 

lisäksi siihen kuuluvat myös esimerkiksi aisti -ja kehitysvammaiset, vaikea-asteiset au-

tismikirjon henkilöt ja seniori-ikäiset monisairaat matkailijat. Suomessa asuu noin 

55000 kehitysvammaista (Arvio & Aaltonen 2011), noin 60000 näkövammaista  
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(Näkövammaisten liitto 2016) ja noin 55000 autismikirjon henkilöä (Autismi- ja As-

pergerliitto 2018). Vuonna 2016 Isossa-Britanniassa arvioitiin, että maassa asuvista 

vammaisista ja pitkäaikaissairaista matkailijoista 58 % käytti pyörätuolia, 23 %:lla oli 

lievempi liikuntarajoite, 26 % oli kuulovammaisia, 7 % eri tavoin näkövammaisia ja 5 

%:lla oli kehitysvamma (White 2016). Liikuntarajoitteen taustalla voi olla synnynnäi-

nen tai varhainen aivovaurioon tai aivojen kehityshäiriöön liittyvä CP-vamma (ce-

rebral palsy), onnettomuuden jälkitila, etenevä neurologinen sairaus, esimerkiksi li-

hassairaus, tai ikääntymiseen liittyvä sairaus normaalin ikääntymisen ohella (Mäen-

pää 2014; Lönnqvist 2014; Pikkarainen, Pyöriä % Savikko 2016). 

Esteettömien palveluiden tarve lisääntyy lähitulevaisuudessa, kun väestömme ikään-

tyy. Suomessa asui jo vuonna 2012 miljoona yli 65-vuotiasta ja reilulla  

800 000 suomalaisella on toimintakyvyn rajoitteita (Yleisradio 2012). Maailman mat-

kailujärjestö World Tourist Organisation (UNWTO) arvion mukaan 27 % Euroopan 

väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin, koska koko Euroopassa väestö ikään-

tyy (UNWTO 2016). Nykyisin noin 12 % Euroopan matkailumarkkinoista tulee es-

teettömästä matkailusta (White 2016).  

 

Amerikkalaisen Insights-verkkojulkaisun mukaan noin 88 % amerikkalaisista vam-

maisista tekee lomamatkan lähes vuosittain. Open doors- nimisen organisaation ar-

vion mukaan vammaiset aikuiset ja seniorit käyttävät matkoillaan rahaa mahdollisesti 

jopa noin 17.3 miljardia dollaria joka vuosi. Australiassakin esteetön matkailu on tuot-

tavaa liiketoimintaa, siellä siihen käytetty rahamäärä on noin kahdeksan miljardia 

vuosittain (mt).  

 

1.d. Mitä tarkoittaa esteetön matkailu? 

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/582/Valtio_soveltavan_liikunnan_raportti.pdf
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Eurooppalaisen esteettömän matkailun verkoston mukaan esteettömyys tarkoittaa 

sitä, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet matkustaa sekä kokea elämyksiä.  

Yhdenvertaisuuslain mukaan vammaisilla on samat mahdollisuudet ja oikeudet kuin 

muillakin. Laki koskee kaikkia niitä, jotka ovat ammattimaisia tavaroiden ja palvelui-

den tarjoajia. Tähän joukkoon kuuluvat myös matkailualalla toimivat yritykset  (Yh-

denvertaisuuslaki 2014). Myös YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen artiklat 20 

ja 30 korostavat vammaisten oikeutta henkilökohtaiseen liikkumiseen ja vapaa-ajan-

viettoon; vammaisten tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-

, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan (Suomen YK-liitto 2015). Sopimusosapuolten tulee 

toteuttaa asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät 

urheilu-, virkistys- ja matkailupaikkoihin, ja saavat palveluja näiden järjestäjiltä. Myös 

oikeus saada palveluita helposti on tärkeää. Markkinointitiedon tulee olla luotettavaa 

ja selkokielistä (Jutila 2013). Lainsäädäntö edellyttää, että kun pohdimme matkailun 

tulevaisuutta ja sen kehittymistä, emme voi unohtaa tai sivuuttaa esteettömyyttä. 

Invalidiliiton esteeton.fi -Internet-sivujen (2018) mukaan esteetön ympäristö huomioi 

ihmisten moninaisuuden. Esteettömässä ympäristössä kaikkien on helppo liikkua ja 

toimia.  Se tarkoittaa esimerkiksi pysäkkiympäristöjen ja liikennepalvelujen saavutet-

tavuutta, joukko- ja palveluliikenteen autojen helppoa käytettävyyttä, matkustajien ai-

kataulu- ja hintatietojen ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koske-

vaan päätöksentekoon. Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien käytettävissä ole-

vista liikennevälineistä ja niitä palvelevista pysäkki- ja laiturirakenteista sekä asema- 

ja terminaalirakennuksista.  
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Tärkeää esteettömyydessä on myös sopiva valaistus sekä viestinnän esteettömyys. Se 

tarkoittaa, että on mahdollisuus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa viittoma – ja 

selkokielellä. 

 

1.e. Mitkä asiat rajoittavat esteetöntä matkailua Suomessa? 

Vaikka elämme vauraassa länsimaassa, on esteellisyys maassamme huomattavan suuri 

pulma ja törmään tähän ilmiöön viikoittain. Kerron selvennykseksi esimerkin. Osallis-

tun vuosittain marraskuussa Hämeenlinnassa hotelli Emiliassa järjestettävään ”hyvien 

naisten teemailtaan”. Vaikka vanhempani asuvat Hämeenlinnassa ja matka Helsin-

gistä on lyhyt, sisältyy iltareissun valmisteluun monta mutkaa. Tänä syksynä ilmoit-

tautuminen sujui ongelmitta samoin Helsingissä invataksin tilaus sekä junalipun osto. 

Hahmotushäiriöstä johtuen en kykene kaupungissa liikkumaan yksin sähköpyörätuo-

lilla. Wc:ssä tarvitsen avustajan lisäksi apuvälineeksi kookkaan ”turnerin” (kuva 2). 

Hämeenlinnasta käsin onnistuin monen puhelun jälkeen palkkaamaan vanhan tutun 

avustajan (avustajatunteja kuluu huomattavasti vähemmän, jos junamatkoilla ei ole 

avustajaa). Äitini onnistui lainaamaan Hämeenlinnan terveyskeskuksesta sen, vaikka 

olen kirjoilla Helsingistä (lainaaminen vieraspaikkakuntalaiselle ei ole luvallista). 

Serkkuni, joka työskentelee hotelli Emiliassa, onnistui järjestämään hotellin takapihan 

ja keittiön kautta pääsyn luentotilaan. Hotellissa ei ole invavessaa, joten rautatiease-

malta menimme vanhempieni kotiin. Vanhemmat olivat ulkomailla, joten naapuri tuli 

avaamaan takapihan portin ja vanhempieni kodin oven. Ilta oli onnistunut ja avustaja 

saattoi minut junaan ja Helsingissä oli invataksin kuljettaja vastassa. Palattuaan ulko-

mailta vanhempani palauttivat ”turnerin” Hämeenlinnan terveyskeskuksen apuvä-

linyksikköön. Kaikesta vaivannäöstä huolimatta, muutaman tunnin kestänyt reissu 
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virkisti ja pääsin tapaamaan entistä avustajaani ja tapasin uusia ihmisiä ja saatoin osal-

listua kaikille naisille, ei ainoastaan erityisryhmille, järjestettyyn tapahtumaan. 

Kuva 2. Turneri 

 

 

1.e.i. Taksiliikenne 

Vaikeavammaisena saan käyttää vammaispalvelun mukaisina kuljetuspalveluina 18 

edestakaista matkaa kuukaudessa. Lisäksi voin tarvittaessa hakea opiskelumatkoja 

koulukuljetuksiin. 

Voin tilata opiskelu- ja virkistysmatkat ainoastaan Helsingin matkapalvelukeskuksen 

kautta, en voi soittaa suoraan kuljettajalle. Invataksit pitää tilata yllämainitusta kes-

kukselta vähintään 45 minuuttia ennen lähtöä. Voin käyttää invataksimatkoja vain 

pääkaupunkiseudulla. 

Perheeni kesämökki sijaitsee Lammin Kuohijärvellä. Se on rakennettu esteettömäksi 

ja laiturilla on uimahissi, jonka ”paikallinen Pelle Peloton”, Jorma Alhonen, rakensi 

noin 20 vuotta sitten. Taksimatkoja Hämeenlinnan asemalta mökille ei korvata ja mi-

nulta kuluukin kahden viikon eläke taksimatkaan. 
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1.e.ii. Junaliikenne 

 

Suurin pulma Valtion rautateillä ovat asemat, joissa pyörätuolilla ei pääse junaan si-

sään eikä junasta ulos. Viime kesänä kaksi matkaa estyi, koska Riihimäen, Kotkan ja 

Turengin asemien laiturit ovat liian korkeat junan oveen verrattuna. Pyörätuolipaik-

koja junissa on rajoitetusti. Esimerkiksi Intercity-junissa on yleensä vain yksi vaunu, 

jossa on kaksi pyörätuolipaikkaa. Lähijunissa pyörätuolipaikkojen määrä riippuu ju-

nasta ja pyörätuolien koosta. VR:n asiakaspalvelun työntekijän mukaan joihinkin lähi-

juniin saattaa mahtua jopa 10 pyörätuolia. Tarkkaa määrää hän ei osannut kertoa. Li-

säksi pyörätuoliasiakkaan pitää muistaa lähijunalla matkustaessaan tilata VR:n ramp-

pipalvelu viimeistään kaksi tuntia ennen matkaa. IC-juniin pyörätuoliasiakas pääsee 

painamalla itse luiskanappia, mutta Pendolinossa vammaishissiä käyttää ainoastaan 

konduktööri. Junissa pyörätuolin käyttäjät matkustavat aina samassa vaunussa lasten-

rattaiden kanssa, mikä aiheuttaa usein tilanahtautta.  Intercity -ja Pendolino -junien 

palveluvaunussa on yksi wc, jota Valtion Rautatiet pitää esteettömänä. Junien wc:t 

ovat pieniä isolle sähköpyörätuolilleni ja ”turnerille”. Niissä asioidessani oven sulke-

minen on hankalaa. Avustaja pääsee junaan ilmaiseksi. Länsimetro on tilava ja estee-

tön. Metrolla saan matkustaa ilmaiseksi. 

 

1.e.iii. Linja-autoliikenne 

Linja-autot soveltuvat harvoin liikuntarajoitteisille (puhelinhaastattelut eri yrityksiin). 

Poikkeuksena mainitset Onnibussit, joissa olen saanut hyvää palvelua, ja joille sen 

vuoksi toivon menestystä jatkossa. Osassa On Osassa Onnibussin linja-autoista kaksi-

kerrosbusseissa on yksi pyörätuolipaikka. Se on varattava 36 tuntia ennen matkaa. On 
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muutamia muitakin bussifirmoja, jossa on mahdollisuus kuljettaa jopa sähköpyörä-

tuoleja, mutta niitä on vähän. Anjalankosken linjalla on kolme hissillistä bussia, joista 

yksi on jäämässä pois käytöstä. Hissibussit ovat käytössä vain tilausajoliikenteessä.  

Heillä ei ole käytössä varsinaista avustaja-alennusta, koska tilausajon hintaan vaikut-

tavat monet tekijät. Kahdessa käyttöön jäävässä hissibussissa ei ole inva-wc:tä. Savon-

linjalla on tilausajoissa kaksi pyörätuolinostimella varustettua bussia, joista toisessa 

on kolme pyörätuolipaikkaa ja toisessa neljä. Molemmissa hissillä varustetuissa bus-

seissa on isompi wc, johon pääsee pyörätuolilla. Savonlinjan busseissa avustaja pääsee 

ilmaiseksi. Pohjolan matkalla on yksi hissillinen bussi, sen wc on hiukan suurempi 

kuin muiden bussien wc:t. Matrocksilla on useampia hissillisiä busseja, joista yhteen 

mahtuu jopa kahdeksan pyörätuolipaikkaa. Matrocksin Matti-bussissa on myös inva-

wc.  Myös Lehdon liikenteellä on kaksi hissillistä bussia, joissa on yhteensä kaksi pyö-

rätuolipaikkaa. Busseissa ei ole inva-wc:tä. 

Inva-wc:t puuttuvat myös Onnibussin ja Anjalankosken linjan busseista. Tilanne vaih-

telee siis yrityksestä riippuen ja asia kannattaa aina varmistaa työntekijöiltä. 

 

1.e.iv. Lentoliikenne 

Lentokoneessa pyörätuolipaikkojen määrä riippuu konetyypistä ja koneen koosta. Ko-

neissa ei ole varsinaisia erikseen merkittyjä pyörätuolipaikkoja.Manuaalipyörätuolit 

mahtuvat yleensä pieniinkin koneisiin, mutta sähköpyörätuolien kuljettaminen ei kai-

kissa onnistu niiden suuren koon ja painon vuoksi. Pienten apuvälineiden mukaan otto 

on yleensä helpompaa. Näkövammainen ystäväni kertoi hiljattain minulle, että hänen 

valkoinen keppinsä kulkee kätevästi mukana oman istumapaikan istuintaskussa.  
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Lentokoneella matkustaessani menen kentälle aina kaksi tuntia ennen lähtöä. Apuvä-

lineideni vuoksi en voi tehdä lähtöselvitystä Internetissä tai automaatilla, vaan menen 

sitä varten liikuntarajoitteisille tarkoitulle Special passengers -tiskille, jossa työntekijät 

auttavat minua. Joskus saan liikkua omalla tuolillani portille asti, joskus minun täytyy 

heti wc-käynnin jälkeen ottaa lentokentän pyörätuoli käyttööni. Itse kulkisin mieluiten 

omalla tuolillani portille asti. 

Koneiden ahtaat tilat rajoittavat lentomatkustamista. Kuljetettavien apuvälineiden mi-

tat on aina ilmoitettava lentoyhtiölle tai matkatoimistolle etukäteen. Finnair kuljettaa 

kaikki liikuntarajoitteisten matkustajien liikkumisapuvälineet rajoituksetta ja ilman 

eri veloitusta edellyttäen, että ne ilmoitetaan viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä ja että 

niille on tilaa koneen ruumassa (Finnair 2018). 

Lentomatkustamista rajoittaa myös esteettömien wc-tilojen puute. Lentokoneiden 

vessat ovat hyvin ahtaita, ja minun on mahdotonta käydä niissä avustajan ja apuväli-

neiden kanssa. Poikkeuksena Finnairin uusi a350-konetyyppi, jossa on tehty yksi vä-

hän isompi wc yhdistämällä kaksi pientä wc:tä. Tämäkään ei ole esteettömän kokoinen 

eikä kovin tilava, mutta luova ja kehityskelpoinen ratkaisu joka tapauksessa. Sähkö-

pyörätuolilla liikkuva ystäväni oli kokeillut tätä wc:tä avustajan kanssa ja todennut toi-

mivaksi. 

Kaikilla Norwegianin lennoilla on käytössä siirtotuoli vessaan pääsyä varten, mutta 

asiakkaan on pystyttävä siirtymään siihen joko itse tai avustajan kanssa. Itse en pysty, 

joten siitä ei ole hyötyä minulle.  Tämän vuoksi minulla on aina lennoilla käytössäni 

vaipat ja joudun rajoittamaan juomistani lentomatkan aikana, mikä on epäterveellistä. 
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Se on ikävää, haluaisin käyttää lennon aikana samoja palveluita kuten muutkin ja juo-

mattomuus aiheuttaa huimausta ja märkä vaippa on epämiellyttävä. Tässä asiassa lii-

kuntarajoitteiset eivät ole yhdenvertaisia muiden matkustajien kanssa.  

Esteettömien vessojen puute vaatii myös enemmän pakkaamista, kun pitää olla enem-

män varavaatteita mukana.  

Finnairilla avustaja voi saada  alennusta joistakin kotimaanlennoista, muista lennoista 

ei. Alennuksen edellytyksenä on, että vammaisen henkilön lento on varattu ensin. Näin 

Finnair vastasi tiedusteluihini hiljattain. Alennus vaihtelee sen mukaan kuuluuko len-

non hintaan matkatavaroita. Tähän olisi hyvä saada selkeämpi käytäntö. Nykyiset oh-

jeet ovat asiakkaille epäselvät, kun avustajan alennus ei määräydy tietyn prosentin mu-

kaan.  

 

1.e.v. Laivaliikenne 

Myös risteilyt ovat todella suosittuja vammaisten matkailijoiden keskuudessa. Avus-

taja pääsee ilmaiseksi kaikille Viking Linen, TallinkSiljan ja Eckerö Linen laivoille. Ter-

minaalit ovat hyvin esteettömiä ja sähköpyörätuolilla pääsee hyvin laivoihin. Invahyt-

tien lukumäärä vaihtelee laivasta riippuen. Silja Serenadella on 12 invahyttiä, Silja 

Symphonyllä 13. Viking Linen laivoista Gracella on eniten invahyttejä. 

Sähköpyörätuolini vuoksi otan aina invahytin, kun menen laivalle. Pieni manuaalituoli 

saattaa mahtua myös tavalliseen hyttiin. Invahytti on kuitenkin pyörätuolin käyttäjälle 

usein paras vaihtoehto. Niiden suunnittelussa on huomioitu liikuntarajoitteisten tar-

peet ja apuvälineistä aiheutuva tilantarve. Myös niiden wc:t ovat esteettömiä. Liikun-

tarajoitteesta ja invahytin tarpeesta on ilmoitettava laivayhtiölle jo matkaa varattaessa. 
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1.F. Esteetön matkailu on kallista 

 

Liikuntarajoitteisten matkat ovat kalliita jo majoituksesta alkaen. Esteettömiä huo-

neita löytyy eniten kolmen, neljän ja viiden tähden hotelleista. Kalleus on ymmärret-

tävää, koska apuvälineiden kanssa liikkuvat tarvitsevat enemmän tilaa huoneeseensa. 

Tämä asia kuitenkin harmittaa minua kovasti, koska vammaiset ovat yleensä pienitu-

loisia (Herajärvi, Leskinen, Pirttimaa & Jokinen, 2018). Lisäksi vammaisen on varau-

duttava ensin  maksamaan myös avustajien matkakulut. Näitä kuluja voi anoa jälkikä-

teen takaisin kotikuntansa vammaispalveluiden sosiaalitoimesta.  

Kotimaan kahden hengen hotellihuoneissa avustajan aamupala kuuluu aina hotellin 

hintaan. Hostelleissa ja ulkomailla yövyttäessä tilanne vaihtelee  matkakohteen mu-

kaisesti. Jos vammainen henkilö työnantajan kuuluu Heta-liittoon, hänen on joko tar-

jottava avustajalle aamupala tai avustajalla on oikeus ateriakorvauksiin matkan ajalta, 

mikäli tietyt ehdot täyttyvät.  

Matkojen korvauskäytännöt vaihtelevat kunnittain, eikä kunnilla valitettavasti ole asi-

asta yhtenäistä ohjeistusta. Esimerkiksi Helsingissä vammaisen henkilön ulkomaan 

lomamatkan avustajakulut korvataan enintään kahdelta viikolta vuosittain. Espoossa 

ja Vantaalla on omat sääntönsä. Kaupunkien sisäiset ohjeet eivät saisi kuitenkaan kos-

kaan ohittaa vammaispalvelulakia. Sen mukaan kuntien on korvattava vammaiselle 

matkoilla avustajasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset (Vammaispalvelulaki). Se 

on hankala ohje, koska se on niin tulkinnanvarainen. Kohtuulliset kustannukset tar-

koittavat erilaisia rahamääriä eri ihmisille. 
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Vammaispalvelulain lähtökohtana ja perusajatuksena on tässäkin asiassa tasavertai-

suus vammattomiin ihmisiin nähden. Kysyin asiaa kerran vammaisasioihin erikoistu-

neelta lakimies Jukka Kumpuvuorelta ja hän vastasi, että myös matkojen avustajaku-

lujen korvauspäätöksiä tehtäessä pitäisi aina miettiä kunkin vammaisen yksilöllistä 

tarvetta. 

 

Valitettavasti monet kunnat säästävät tässäkin asiassa ja tiukentavat ohjeitaan.  

 

Halvat äkkilähdöt ovat usein hankalia liikuntarajoitteisille ja vammaisille, koska es-

teettömän majoituksen ja sopivan avustajan saaminen lyhyellä varoitusajalla on aina-

kin itselleni lähes mahdotonta. Määrittämätön majoitus ei sovellu liikuntarajoittei-

selle, koska niissä ei ole huomioitu heidän erityistarpeitaan (Tjäreborg 2018).  

 

1.g. Vammaisjärjestöt ja -yhdistykset 

   

Monissa järjestöissä ja yhdistyksissä mietitään, miten saada vetovoimaa sekä uusia ak-

tiivisia jäseniä ja miten saada olemassa olevat jäsenet aktiivisemmin mukaan toimin-

taan. Toiminnan pitää olla jäsenten mielestä kiinnostavaa ja hyödyllistä, koska se kil-

pailee vapaa-ajasta muiden aktiviteettien kanssa. Lisäksi vaikeavammainen henkilö 

usein tarvitsee taksikyydin sekä avustaja, jotta voi osallistua tapaamisiin. Mikäli kuu-

kaudeksi myönnetyt avustajatunnit ja taksimatkat on käytetty, voi osallistuminen olla 

käytännössä mahdotonta. Monet yhdistykset kaipaavat toimintaansa erityisesti nuoria 

jäseniä, koska nuoret jäsenet houkuttelevat lisää nuoria jäseniä. Asiasta on puhuttu 
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monta kertaa myös CP-liiton liittokokouksissa jo 2000-luvun alussa ja todennäköisesti 

jo 90-luvullakin. 

Keskustelin asiasta CP-liiton toiminnanjohtaja Marju Silanderin kanssa puhelimessa. 

Hän pohdiskeli, että matkailu voisi olla yksi keino, jonka avulla nuoret saattaisivat in-

nostua yhdistystoiminnasta. Tämä saattaa onnistuakin. Ylioppilaiden terveydenhoi-

tosäätiön YTHS:n mukaan yli kolmannes opiskelijoista tekee vuodessa yli 10 vuoro-

kauden mittaisen ulkomaanmatkan eli vammattomat nuoret ovat innokkaita matkai-

lijoita (YTHS 2018). Myös vammaiset nuoret ovat kiinnostuneita matkailusta, koska 

he haluavat tehdä samoja asioita kuin vammattomat ikätoverinsa. Vammaisten nuor-

ten matkailuinnostusta toisaalta vähentävät huonot kokemukset esimerkiksi kotimaan 

rautatieasemista ja liian jyrkistä liuskoista julkisilla paikoilla sekä invamerkityistä ves-

soista, joissa ei apuvälineen ja avustajan kanssa ole mahdollista asioida suljetuin ovin.  

Ydinasia on yhdistystoiminnan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen nuor-

ten näkökulmasta katsoen.  Näkemykseni mukaan matkailu sopii tähän hyvin, koska 

se on niin monipuolista ja avaa uusia näkökulmia usein ahtaan kotipiirin lisäksi. Ryh-

mämatkailu on usein myös yhteisöllistä, kun ihmiset tutustuvat toisiinsa matkan ede-

tessä ja sen aikana.  

Ihmiset kaipaavat vastapainoa arjen haasteisiin ja parhaiten he saavat sitä innosta-

vasta yhteisestä toiminnasta (Harju 2004). Näkemykseni mukaan laadukas järjestö-

toiminta ja matkailu pystyvät hyvin toteutettuina vastaamaan tähän tarpeeseen.  

Vamman laatu kuitenkin rajaa yhdistystoiminnan sisältöä. Esimerkiksi näkövammais-

ten yhdistyksen ei kannata tehdä yhteisiä elokuvaretkiä, kuurojen yhdistyksen yhteisiä 

konserttireissuja eikä liikuntavammaisten yhteisiä Lapin tuntureiden vaellusretkiä. 
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1.h. Suomen CP-liitto ry 

 

Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC - ja hydrokefaliavammaisille sekä heidän omaisil-

leen tarkoitettu vammais- ja erityisliikuntajärjestö (CP-liitto 2018). Se on valtakunnal-

linen asiantuntija - ja yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1965. Liiton kohde-

ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä 

motoriikan haasteita. CP-liiton perustavoite on vammaisten yhdenvertaisuus, tasa-

arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa. Se edistää toimintapiiriinsä kuuluvien 

henkilöiden oikeuksia sekä vahvistaa sen ihmis ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

toteutumista. Liitto tuottaa vammaisille palveluja, joita ei muuten olisi tarjolla tai joita 

on tarpeeseen nähden liian vähän. Se järjestää jäsenilleen ja toimintapiiriinsä kuulu-

ville henkilöille monenlaista toimintaa, esim. perheille, aikuisille ja nuorille sekä se-

nioritoimintaa ikääntyville  

CP-vammaisille. Näiden lisäksi toimintaan kuuluu esimerkiksi sosiaaliohjaus ja neu-

vonta, alan tutkimuksista tiedottaminen, liikuntatoiminta, avustajapalvelu, asumis-

palvelut Turussa ja Helsingissä, päivätoiminta, ja lomittajatoiminta, alueellinen työ ja 

puhevammaisten palvelut sekä yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten vammais- ja 

kansanterveysjärjestöjen kanssa. CP-liitto ja yhdistykset tarvitsevat tietoa siitä, millai-

sia matkailuun liittyviä tarpeita niiden jäsenistöllä on ja miten ne voivat kannustaa ih-

misiä matkailun pariin. Jäsenet ja muut toiminnan kohderyhmät tarvitsevat tietoa eri-

laisista kohteista, siitä millainen matka soveltuisi heille parhaiten? 

 

1.i. Suomen CP-liiton aiempi Pietarin matka 
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Pietarin matka toteutui elo-syyskuun vaihteessa vuonna 2015. Matka kesti viikonlopun 

perjantaista sunnuntaihin. Kuljimme esteettömällä bussilla, mutta suurin ongelma oli 

jatkuva kiire. Jo menomatkalla koko perjantai-ilta meni Venäjän tullissa jonottami-

seen ja myöhästyimme hotellin ruokailusta. Tullibyrokratiasta johtuen meillä ei ollut 

aikaa perjantaiostoksille. Se harmitti, koska hotellimme vieressä oli uudehko esteetön 

tavaratalo, jota matkanjohtajamme kovasti kehui. Kiire jatkui lauantaina. 

Hotellihuoneemme oli tilava ja esteetön. 

Mennessämme aamupalalta Eremitaasiin poikkesimme matkamuistomyymälässä. 

Matkanjohtajamme sanoi, että ostoksille sinne saavat mennä vain ne, jotka pystyvät 

liikkumaan siellä itsenäisesti ja nopeasti. Tuo asia harmitti minua, koska kyseessä oli 

vammaisjärjestön matka ja kaikilla ryhmämme jäsenillä oli joku liikuntarajoite. Myös 

matkanjohtajallamme oli lievä CP-vamma ja hän käveli itsenäisesti. Hän ei aina osan-

nut suunnitella aikatauluja vaikeavammaisille sopiviksi. Hänen vahvuutensa oli hyvä 

Venäjän kielen taito ja hän tunsi Pietarin hyvin. 

Eremitaasin hissi oli aika pieni. Kokonaisuutena se on kuitenkin esteetön ja hienompi 

kuin Suomen taidemuseot, positiivinen yllätys. Sen jälkeen menimme tutustumaan 

pietarilaiseen erityiskouluun. Koulu oli hieno ja sen toiminta oli hyvin organisoitu.  

Päivä oli mielenkiintoinen, mutta olisin kaivannut siihen pientä hengähdystaukoa.   

Sunnuntaina kävimme pikaisesti tavaratalossa ja sitten olikin jo kotimatkan aika. 

Pietarin esteettömyydessä on vielä paljon parannettavaa. Moniin pikkukauppoihin ei 

pääse sähköpyörätuolilla, lähes jokaisessa on sisäänkäynnin edessä muutama porras. 

Katujen korkeat reunukset hankaloittivat liikkumista. Manuaalisella pyörätuolilla pär-

jäsin, sähköpyörätuolilla liikkuminen olisi ollut mahdotonta.  
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Ryhmässämme oli CP-vammaisia aikuisia, iältään kolmekymppisistä keski-ikäisiin ja 

hiukan vanhempiin. Ryhmän jäsenet yhtä lukuun ottamatta olivat lähteneet matkalle 

positiivisella asenteella ja seikkailumielellä. Voi olla, että tämä matka oli yhden jäsenen 

ensimmäinen ulkomaanmatka. Jäimme kuitenkin kaipaamaan koko ryhmän yhteistä 

kokoontumista. Se olisi varmasti lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. En järjestänyt 

sitä avustajani kanssa, koska luulin, että koulu olisi järjestänyt meille venäläiset tee-

kutsut. 1.j. Tutkielman tavoite 

 

Haluan painottaa tässä työssä vammaisten matkailijoiden näkökulmaa. Vammaiset 

päättävät itse matkakohteistaan ja matkalle lähtemisestä, vaikka tarvitsevatkin avus-

tajia. 

Mutta omat kokemukseni osoittavat, että tietoa esteettömästä matkailusta on aivan 

liian vähän. Siksi olen tekemässä liikuntavammaisille suunnattua matkailutoiminnan 

opasta, josta kerron pohdinta osiossa tarkemmin. 

Kysyin CP-liiton entiseltä toiminnanjohtajalta Ilona Toljamolta sähköpostitse, sai-

sinko tehdä tästä matkasta opinnäytetyöni. Hän suostui, koska hän näkee esteettömän 

matkailun nousevana ja kasvavana trendinä.  CP-liiton lukijamatka, johon tutkielmani 

liittyy, oli pitkäaikaisen, nyt jo eläkkeelle jääneen toiminnanjohtajan mukaan kovasti 

toivottu ja se täyttyi viimeistä paikkaa myöten. Matkanjohtajammekin sanoi, että ryh-

mämme oli suuri. CP-liitto toimi siis opinnäytetyöni tilaajana ja se on osa järjestön 

kehittämistyötä. Sen tarkoituksena on kehittää Suomen CP-liitto ry:n matkailutoimin-

nan laatua ja jäsenlähtöisyyttä, niin että mahdollisimman monella CP-yhdistyksellä ja 

jäsenellä olisi mahdollisuus matkustaa. 
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2. TIEDONHANKINTA JA MENETELMÄT 

 

Mietin ensin, kenelle matkalle lähtijöistä lähettäisin sähköpostikyselyn. Ajatus oli, että 

haastattelisin noin joka toista reissuun lähtijää, yhtä montaa naista ja miestä. Ajattelin 

pyytää matkatoimistolta listan matkalle lähtijöistä ja soitin matkan järjestävän yrityk-

sen Matka-agentit toimistolle. Virkailija vastasi, että he eivät voi antaa minulle tuota 

listaa, koska heillä on salassapitovelvollisuus. He antavat listan lähtevistä asiakkaista 

ainoastaan poliisille ja silloinkin kyselijän on pystyttävä todistamaan se, että hän on 

poliisi. Lähdin tutkimaan asiaa muulla tavalla. 

Opinnäytetyösopimusta allekirjoitettaessa sovimme CP-liiton toiminnanjohtajan 

kanssa, että laitan opinnäytetyöstäni tiedotteen CP-liiton Internet-sivulle. Tiedotteen 

tarkoitus oli löytää matkalle lähtijöistä sellaisia henkilöitä, jotka suostuisivat haasta-

teltavaksi tähän työhön, eivätkä olisi kaikki saman ikäisiä. Valitsin haastateltaviksi 

sekä paljon matkustaneita että ensikertalaisia, naisia ja miehiä. Henkilöiden ikäja-

kauma oli 13-65 vuotta. Yksi kriteeri oli myös se, että haastateltavan vamma, esimer-

kiksi vaikea-asteinen monivamma, ei estänyt kysymysten ymmärtämistä. Toki kysyin 

myös aina suostumuksen henkilöltä itseltään, paitsi yhden alaikäisen kohdalla hänen 

äidiltään. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Matkallemme lähti 28 henkilöä. Lähe-

tin heistä yhdelletoista sähköpostikyselyn. Yhdeksän heistä tunsin ennen matkaan, 

kahteen tutustuin matkan aikana. Kaikki haastateltavat palauttivat kaavakkeen. Kah-

den henkilön vastaukset olivat hiukan puutteellisia. Kuusi haastateltavaa käytti pyörä-

tuolia. 
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1.j. Tutkielman tavoite 

 

Haluan painottaa tässä työssä vammaisten matkailijoiden näkökulmaa. Vammaiset 

päättävät itse matkakohteistaan ja matkalle lähtemisestä, vaikka tarvitsevatkin avus-

tajia. 

Mutta omat kokemukseni osoittavat, että tietoa esteettömästä matkailusta on aivan 

liian vähän. Siksi olen tekemässä liikuntavammaisille suunnattua matkailutoiminnan 

opasta, josta kerron pohdinta osiossa tarkemmin. 

Kysyin CP-liiton entiseltä toiminnanjohtajalta Tomi Kaasiselta sähköpostitse, saisinko 

tehdä tästä matkasta opinnäytetyöni. Hän suostui, koska hän näkee esteettömän mat-

kailun nousevana ja kasvavana trendinä.  CP-liiton lukijamatka, johon tutkielmani liit-

tyy, oli pitkäaikaisen, nyt jo eläkkeelle jääneen palvelupäällikön mukaan kovasti toi-

vottu ja se täyttyi viimeistä paikkaa myöten. Matkanjohtajammekin sanoi, että ryh-

mämme oli suuri. CP-liitto toimi siis opinnäytetyöni tilaajana ja se on osa järjestön 

kehittämistyötä. Sen tarkoituksena on kehittää Suomen CP-liitto ry:n matkailutoimin-

nan laatua ja jäsenlähtöisyyttä, niin että mahdollisimman monella CP-yhdistyksellä ja 

jäsenellä olisi mahdollisuus matkustaa. 

                                                                 

2. TIEDONHANKINTA JA MENETELMÄT 

 

Mietin ensin, kenelle matkalle lähtijöistä lähettäisin sähköpostikyselyn. Ajatus oli, että 

haastattelisin noin joka toista reissuun lähtijää, yhtä montaa naista ja miestä. 
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 Ajattelin pyytää matkatoimistolta listan matkalle lähtijöistä ja soitin matkan järjestä-

vän yrityksen Matka-agentit toimistolle. Virkailija vastasi, että he eivät voi antaa mi-

nulle tuota listaa, koska heillä on salassapitovelvollisuus. He antavat listan lähtevistä 

asiakkaista ainoastaan poliisille ja silloinkin kyselijän on pystyttävä todistamaan se, 

että hän on poliisi. Lähdin tutkimaan asiaa muulla tavalla. 

Opinnäytetyösopimusta allekirjoitettaessa sovimme CP-liiton toiminnanjohtajan 

kanssa, että laitan opinnäytetyöstäni tiedotteen CP-liiton Internet-sivulle. Tiedotteen 

tarkoitus oli löytää matkalle lähtijöistä sellaisia henkilöitä, jotka suostuisivat haasta-

teltavaksi tähän työhön, eivätkä olisi kaikki saman ikäisiä. Valitsin haastateltaviksi 

sekä paljon matkustaneita että ensikertalaisia, naisia ja miehiä. Henkilöiden ikäja-

kauma oli 13-65 vuotta. Yksi kriteeri oli myös se, että haastateltavan vamma, esimer-

kiksi vaikea-asteinen monivamma, ei estänyt kysymysten ymmärtämistä. Toki kysyin 

myös aina suostumuksen henkilöltä itseltään, paitsi yhden alaikäisen kohdalla hänen 

äidiltään. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Matkallemme lähti 28 henkilöä. Lähe-

tin heistä yhdelletoista sähköpostikyselyn. Yhdeksän heistä tunsin ennen matkaa, kah-

teen tutustuin matkan aikana. Kaikki haastateltavat palauttivat kaavakkeen. Kahden 

henkilön vastaukset olivat hiukan puutteellisia. Kuusi haastateltavaa käytti pyörätuo-

lia. 

Tutkimuskysymykset olivat: 

a. Lähdön syyt 

b. Ryhmässä matkustamisen helppous verrattuna avustajan kanssa tehtyyn 

omatoimimatkaan 

c. CP-lehden lukijamatkojen tarpeellisuus 
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d. Toiveita tuleville lukijamatkoille 

e. CP-liiton rooli lukijamatkoilla 

f. Kuinka tärkeää esteettömyys on matkaa varatessa ja mihin esteettömyy-

teen liittyvään asiaan kiinnität ensimmäiseksi huomiota matkalla? 

g. Mitä matkailu sinulle merkitsee? 

 

3.TULOKSET 

 

3.a. Matkaan liittyvää yleistietoa 

 

Matka toteutui 4-11.3.2017 ja matkakohteena oli Los Christianos niminen kaupunki 

Teneriffan saarella. Hotellini oli nimeltään Mar el Sol, jossa asuin edellisellä reissullani 

2011. Toinen matkalaisten hotelli oli nimeltään Parque Cristobal ja siellä pesetin vaat-

teitani, joita näillä matkoilla likaantuu tavallista arkea enemmän. Molemmissa hotell-

sissa on pyritty huomioimaan esteettömyys. Los Christianosin kaupungissa on estee-

tön ranta ja siellä voi lainata rantapyörätuolia. Myrskystä ja aallokosta johtuen uinti 

sujuu kuitenkin helpommin lukuisissa invahissillä tai luiskilla varustetussa uima-al-

taassa, joka tarjoaa liikuntaa 32-asteisessa vedessä. Teneriffalla voi osallistua retkille 

ja suosituimpiin retkiin kuuluu retki Teiden tulivuorelle. Teiden tulivuoreen voi tutus-

tua esteettömällä reitillä. Teideen järjestetään kahdesti viikossa kuljetus invabussilla. 

Retket ovat valitettavan kalliita ja myös avustajan retkikulut joutuu maksamaan. Tei-

den retki maksoi yhteensä 90€ ja lisäksi tuli ruokailukustannuksia. Loro Parque on 

eläinpuisto ja sitä markkinoidaan esteettömänä, mutta en ole siellä itse vieraillut. 
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3.b. Omia matkatunnelmia 

 

Matkaa edeltävänä päivänä oli lentolakko ja se loi melkoista jännitystä, onneksi lakko 

ehti loppua, eikä haitannut matkan tekoamme. Lento kestää normaalisti 6,5 tuntia, 

mutta myrskystä johtuen tällä kertaa kului yli 7 tuntia. Teneriffalla yllättyy valoisuu-

desta ja auringosta kotimaan pimeän jakson keskellä. Saavuttuamme Mar Y Soliin 

huoneessa odotti ihana hedelmäkori. Muiden huoneessa ei kuulemma sellaista ollut-

kaan. Mistä lie ilmestynyt, en ollut tilannut sitä. Olin ollut samassa hotellissa aikai-

semminkin, ehkä he olivat halunneet muistaa minua. Mikäs siinä, kori oli upea! Jokin 

tervetulolahja asiakkaalle onkin paikallaan. Se tuo aina hyvän mielen. Korissa oli aina-

kin päärynöitä, kiivejä, banaaneja ja mandariineja, omenoitakin. Hedelmiä oli niin pal-

jon, etten jaksanut syödä kaikkia viikon aikana. Teiden retki oli elämys ja maisemat 

olivat upeita. Mutkaista vuoristotietä ajettiin hitaasti puolitoista tuntia. Hotellilla oli 

joka ilta järjestettyä ohjelmaa. Osallistuimme cocktailin sekoitus kilpailuun. Omaani 

sekoitin banaanilikööriä ja appelsiinimehua. Avustajani cocktail voitti illan kisan. Yh-

tenä iltana osallistuin karaokeen ja lauloin kolme laulua ja jokaisesta palkittiin lasilla 

valkoviiniä. 

Liikuttavin kokemus matkalla oli jalaton kerjäläismies, ymmärsin olla kiitollinen siitä 

mitä minulla on.  
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3.c. Haastattelukysymysten purku 

 

Kaikissa kertomuksissa korostui myös huolellisen ennakoinnin ja valmisteluiden tär-

keys ennen matkaa. Ryhmämme oli hieno ja yhteishenki hyvä. Usein lähdimme päi-

vällisen jälkeen kuuntelemaan musiikkia ja matkan aikana vietimme muutenkin aikaa 

yhdessä. 

Myös matkanjohtaja kannusti meitä yhteiseen tekemiseen. Ryhmän toimivuutta lisäsi 

se, että osa jäsenistä tunsi toisensa jo etukäteen. Cp-liiton jäsenmäärä on aika pieni ja 

samat aktiiviset jäsenet käyvät tapahtumissa vuodesta toiseen. Ujotkin henkilöt uskal-

tavat paremmin toimia tutussa ryhmässä. Matkalla ei ollut isoja vastoinkäymisiä ja 

valtaosa ryhmän jäsenistä pysyi terveenä. Yksi ryhmän jäsen kävi lääkärissä matkan 

aikana.  

Matkan jälkeen oli kaksi yhteistä tapaamista, jossa muistelimme matkaa.  

Kumpaankin tapaamiseen osallistui kymmenkunta henkilöä. 

 

3.a. Lähdön syyt 

 

Lähdön syyt vaihtelevat. Kolme vastaajaa innostui matkasta luettuaan CP-lehteä ja 

kaksi oli saanut tiedon matkatoimistosta, jolla on paljon osaamista esteettömien mat-

kojen järjestämisessä. Myös CP-lehden aiempi Pietarin lukijamatka koettiin onnistu-

neena ja innosti lähtemään. Kaksi vastaajaa lähti avustajiksi. Toinen avustajista lähti, 

koska koki, että uudessa ympäristössä työskentely tuo uusia haasteita työhön. Hän 
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ajatteli, että matka piristäisi työnantajaa ja syventäisi työsuhteessa tarvittavaa luotta-

musta. Hänen näkemyksensä mukaan se, että hänen työnantajansa pyysi häntä avus-

tajaksi matkalle, on kunnianosoitus työnantajalta. Myös hotellin hyvä maine ja tiedot 

sen varmasta esteettömyydestä houkuttelivat. Osalle lähtijöistä Teneriffa oli aivan uusi 

matkakohde ja siksi mielenkiintoinen. 

 

3.b. Ryhmässä matkustamisen helppous verrattuna avustajan kanssa tehtyyn omatoi-

mimatkaan 

 

Yhdestätoista vastaajasta reilusti yli puolet koki ohjatun ryhmämatkan helpommaksi 

kuin matkustamisen omatoimisesti avustajan kanssa. Yksi heistä sanoi, että se on toi-

saalta rajoittavaa, kun pitää huomioida ison ryhmän tarpeet ja toiveet. Sama henkilö 

painotti myös avustajan näkökulmaa ja turvallisuutta. Ryhmä auttaa tarvittaessa, jos 

matkustaja tai hänen avustajansa esimerkiksi sairastuu tai tapahtuu jotain muuta äkil-

listä ja yllättävästä äkillistä ja yllättävästä tilanteesta selviäminen on ryhmässä hel-

pompaa. Yksi vastaaja korosti, että ensimmäistä kertaa ulkomailla matkustavaa hel-

pottaa se, että hän voi tarvittaessa kysyä neuvoa kokeneemmilta matkustajilta. Hän 

totesi myös, että omatoimimatkalla tätä mahdollisuutta ei ole. Siellä asiat pitää suun-

nitella ja selvittää itse. Yksi sanoi, että matkailu olisi helpompaa pienemmissä ryh-

missä.  Tällöin autoon tai bussiin siirtymiseen ja sieltä poistumiseen ei menisi niin pal-

jon aikaa.  
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 3.c. CP-lehden lukijamatkojen tarpeellisuus 

 

Kaikki vastanneet kokivat lukijamatkat tarpeellisiksi myös tulevaisuudessa. Yksittäi-

nen maininta ja huomautus tuli siitä, että samalla lennolla saisi olla enintään kolme 

pyörätuolia. Vastaajan mielestä lennot vaikeutuvat, jos mukana on enemmän pyörä-

tuoleja. Vastaajat kokivat, että esteetöntä matkailua tarvitsevat henkilöt ovat kiinnos-

tuneita eri matkailupalveluista – ja vaihtoehdoista. Lukijamatka on myös turvallinen 

vaihtoehto niille, jotka empivät tai arkailevat matkaan lähtöä. 

 

3.d. Toiveita tuleville lukijamatkoille 

 

Loma- ja kohdetoiveet vaihtelivat suuresti pohjoisen ruskamatkasta erilaisiin Euroo-

pan ja jopa Australian matkoihin. Yhden vastaajan toiveena olivat muutaman päivän 

mittaiset Euroopan-lomat ja ruskaretki pohjoiseen. Kaksi vastaajaa toivoi matkakoh-

teeksi Italiaa ja Kreikkaa, yksi halusi Australiaan. 

 

3.e. CP-liiton rooli lukijamatkoilla 

Näkemykset liiton roolista vaihtelivat suuresti vastaajien kesken. Yksi vastaaja oli sitä 

mieltä, että liiton roolin tulisi lukijamatkoilla olla isompi ja sillä pitäisi olla selkeästi 

määritelty tehtävä.  Monet toivoivat liiton työntekijää mukaan matkoille. Myös tiedot-

tamisen ja markkinoinnin tarve korostui sekä sopivan matkajärjestäjän etsiminen. 

Toiveena oli myös yksi yleisavustaja liiton matkoille. 
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Haasteena liitolle tulevaisuuden matkoja mietittäessä ja kehitettäessä toivottiin, että 

liitto pystyisi vaikuttamaan matkapakettien hintaan, jotta mahdollisimman moni pys-

tyisi lähtemään. 3.f. Kuinka tärkeää esteettömyys on matkaa varatessa ja mihin esteet-

tömyyteen liittyvään asiaan kiinnität ensimmäiseksi huomiota matkalla? 

 

Kaikki vastaajat kokivat esteettömyyden erittäin tärkeäksi. Tärkein asia oli yleisesti 

omia tarpeita vastaava esteettömyys ja hotellin esteettömyys apuvälineille ja pyörätuo-

lille. Toiseksi tärkein asia heille oli rakennetun ympäristön esteettömyys, esimerkiksi 

se, miten kaduilla pääsee liikkumaan. Myös avun saatavuuteen lentokentällä kiinnitet-

tiin huomiota. Myös hotellin palvelutarjonta kiinnosti. 

 

3.g. Mitä matkailu sinulle merkitsee? 

 

Monelle vastaajalle matkailu on tärkeä osa elämää, lepoa, virkistystä, rentoutumista ja 

tutustumista uusiin ihmisiin. Koettiin että, matkoilla saa uusia, hienoja kokemuksia ja 

voimavaroja, jotka auttavat jaksamaan arjen paineissa. 
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4. POHDINTA 

 

4.a. Mitä CP-vammaisuus tarkoittaa? 

 

CP-vammalla tarkoitetaan pysyvää liikunnallista (motorista) vammaa, jonka taustalla 

on sikiöaikainen tai ensimmäisten elinvuosien aikana tapahtunut aivovaurio tai aivo-

kuoren kehityshäiriö. CP-vamman esiintyvyys on noin 2.5/ 1000 syntynyttä lasta koh-

den ja vuosittain Suomessa syntyy noin 120 CP-vammaista lasta. CP-vammaisten suo-

malaisten lukumääräksi arvioidaan noin 6 500, ja heistä aikuisia on noin 5 200. Noin 

kolmanneksella CP-vammaisista on liitännäisoireena kehitysvamma. CP-vamma ilme-

nee poikkeavana motorisena kehityksenä ja puutteellisina motorisina taitoina. Taval-

listen asentojen ylläpitäminen ja normaalien liikemallien suorittaminen on poikkeuk-

sellisen vaikeaa tai mahdotonta. CP-vammat jaotellaan neljään alaluokkaan  

Spastiset vammat ovat suurin ryhmä, taustalla on pyramidiradan vaurio. Niissä jäyk-

kyys on pääoire. Hemiplegia spastica on toispuoleinen jäykkähalvaus. Diplegia spas-

tica on alaraajapainotteinen jäykkähalvaus. Tetraplegia spastica on neliraajahalvaus. 

Dyskineettiset vammat ilmenevät paitsi liikuntavammana myös vaikea-hoitoisen lii-

kehäiriön tavoin. Lihasjänteyden vaihtelu, pakkoliikkeet sekä muut liikehäiriöt estävät 

henkilön normaaleja liikemalleja sekä motorista kehitystä.  

Aivovaurio jakaantuu harvoin tasaisesti molemmille isoaivopuoliskoille ja siksi kehon 

epäsymmetria on tyypillistä myös di- ja tetraplegioissa. 

CP-vammaiset ihmiset ovatkin keskenään hyvin heterogeeninen ryhmä vamman tyy-

pin, vaikeusasteen ja liitännäisoireiden suhteen.  Lievästi CP-vammaiset henkilöt ovat 
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arjen toimissa itsenäisiä, kun taas vaikea-asteisesti vammaiset tarvitsevat apua jopa 

kaikissa päivittäisissä toimissaan.  

CP-oireyhtymän taudinkuvaan vaikuttavat ensisijaiset motoristen häiriöiden ohella 

synnynnäiset liitännäishäiriöt sekä kasvun myötä ilmenevät seurannaisongelmat. 

Tutkielmani kohderyhmä koostui yhdeksästä CP-vammaisista henkilöistä ja kahdesta 

avustajasta. CP-vamma ilmenee harvoin pelkästään liikuntarajoitteena. Varsinkin mo-

lempia kehon puolia koskettavaan vammaan liittyy usein muita neurologisia oireita. 

Merkittävimmät ovat hahmotusongelmat, eriasteiset kognitiiviset häiriöt sekä epilep-

tiset kohtaukset. Liitännäisoireet voivat ilmetä minä yhdistelmänä tahansa vaikuttaen 

yksilön toimintakykyyn. Hahmotushäiriö ei näy päällepäin, mutta se liittyy lähes aina 

synnynnäiseen liikuntakyvyttömyyteen. Hahmotusvaikeuksilla tarkoitetaan puutteel-

lista kykyä hahmottaa omaa sijaintia ja toimintaa suhteessa ympäristöön (visuospati-

aaliset taidot) sekä ympäristön ”pohjapiirustusta”. Kehon hahmotus syntyy liike-, ta-

sapaino- ja tuntoaistikokemuksista. Hahmotusvaikeudet voivat ilmetä vaikeutena ym-

märtää maantieteellisiä käsitteitä kuten saari, lahti, salmi, järvi, meri tai joki sekä ym-

märtää suuntia kuten oikea/vasen, ilmansuunnat ja takana/edessä sekä lukea karttaa 

ja oppia reittejä.  

Noin joka kolmas CP-vammainen sairastaa epilepsiaa, mikä ilmenee erilaisin kohtaus-

oirein. Samaten noin kolmanneksella on kognitiiviset häiriöitä ilmeten lyhytaikaisen 

muistin, työmuistin sekä toiminnanohjauksen, käyttäytymisen säätelyn häiriönä tai 

kehitysvammana. Aistivammoista kuulovamma ilmenee noin joka viidennellä ja näkö-

vamma joka kolmannella eriasteisena. 
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 Kaikilla pyörätuolia pysyvästi käyttävillä henkilöillä on osteoporoosi johtuen luuston 

kuormituksen puutteesta. Kohderyhmäni koostui siis keskenään hyvin erilaisista hen-

kilöistä, joita yhdisti liikuntarajoite (Arvio & Aaltonen 2011, Mäenpää 2014).  

Kohderyhmän heterogeenisuudesta johtuen tutkimuskysymysten tuli olla selkokielisiä 

ja yksinkertaisia. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä ollut viisasta laatia useampia 

tutkimuskysymyksiä. Etelän aurinkomatkailu tarjoaa monta terveyttä ylläpitävää 

mahdollisuutta. Suomessa ja muissa pohjoismaissa pyörätuolilla liikkuminen on on-

gelmatonta kesäaikaan esteettömissä ympäristöissä. Kurakeleillä ja talvikeleillä esteet-

tömät reitit saattavat muuttua esteellisiksi johtuen lumivalleissa ja kuralätäköistä ja 

tämä rajoittaa ulkoilua. Me suomalaiset kärsimme D-vitamiinin puutteesta, mikä al-

tistaa luukadolle ja edelleen luunmurtumille.   

    

4.c. Avustajan rooli  

 

Kaikki avustajat eivät sovellu matkatyöhön sen vaativuuden vuoksi. Myös avustajan 

elämäntilanne vaikuttaa asiaan. Pikkulapsen vanhemmalle matkatyö ei ole paras vaih-

toehto. Viikon matkan aikana avustaja työskentelee vuorotta noin 170 tuntia, josta hä-

nelle maksetaan vain osasta riippuen kunnan sosiaalitoimen käytännöistä. Poikkeuk-

sellisissa oloissa työ voi olla fyysisesti ja psyykkisesti tosi rankkaa. Kukaan ei jaksa olla 

edukseen näin pitkää aikaa ja siksi kannattaa varautua mahdollisiin jännitteisiin mat-

kan aikana puolin ja toisin. Ryhmämatkalla avustajalla ja avustettavalla (työnantaja) 

on mahdollisuus keskustella kollegoiden ja muiden työnantajien kesken tiiviiseen yh-

dessäoloon liittyvistä haasteista.  
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4.d. Matkailutoiminnan opas CP-yhdistyksille 

 

Idea oppaasta tuli tilaajalta eli CP-liitolta ja sen tarpeista. Aiemmin tässä työssä mai-

nitsin, että tämä on järjestön kehittämistyö. Pohdimme liiton toiminnanjohtajan 

kanssa, millainen kehittäminen auttaisi parhaiten. Syntyi idea Matkailun abc-op-

paasta, joka on tarkoitettu maassamme toimiville CP-yhdistyksille. Sen tarkoitus on 

innostaa yhdistyksiä matkailuun ja kertoa hyvistä esteettömistä kohteista. Nelisivui-

sesta oppaasta tehdään sähköisen lisäksi myös paperiversio. Se otetaan käyttöön val-

mistumiseni jälkeen. Olen sopinut tästä toiminnanjohtajan kanssa. Oppaassa on tietoa 

matkojen suunnittelusta ja hyvistä matkakohteista sekä esteettömyyteen perehty-

neistä matkatoimistoista. CP-liiton toiminnanjohtaja kokee oppaan tärkeäksi ja tar-

peelliseksi. Hänen näkemyksensä mukaan yhdistysten jäsenet haluavat matkustaa, 

mutta heillä ei ole tarpeeksi tietoa esteettömien matkojen järjestämisestä. 

Yhdistykset tarvitsevat myös rohkaisua ja kannustusta, jotta jäsenet uskaltaisivat läh-

teä matkalle. Matkailu voi myös tuoda vaihtelua yhdistysten toimintaan ja piristää, kun 

on mahdollisuus kokea jotain uutta ja irtautua arjesta.  

 

Matkailu sopii hyvin yhdistystoimintaan siksikin, että hyvin monet pitävät siitä. Se on 

hyvä harrastus kaikenikäisille sekä myös moni- ja vaikeavammaisille. Lähes kaikille 

löytyy joku sopiva kohde. 

 

Suurimpana haasteena yhdistyksen matkailussa on taloudelliset asiat. Monien CP-yh-

distysten taloustilanne on todennäköisesti huono ja jäsenetkin ovat pienituloisia. 
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Ruotsin ja Tallinnan-risteilyjä voi saada hyvinkin edullisesti, mutta viikon matkaan 

joutuu budjetoimaan usean kuukauden eläkkeen. Näkemykseni mukaan esteettömiä 

huoneita löytyy parhaiten kolmen, neljän ja viiden tähden hotelleista.  Halvimmat ma-

joitusvaihtoehdot ovat usein hankalia pyörätuolin käyttäjille. Äkkilähdötkin ovat heille 

lähes mahdottomia samasta syystä. Myös avustajan käyttö matkalla vaatii ennakointia 

ja suunnittelua.  

 

 

 

 

5.JOHTOPÄÄTÖKSET; kuusi vinkkiä matkajärjestelyiden helpottamiseksi  

 

1.Aloittakaa matkan suunnittelu ajoissa. Oman ja Pirkanmaan cp-yhdistyksen koke-

muksen mukaan sopiva aika on noin puoli vuotta ennen matkaa. Pohtikaa millainen 

matka ja kohde kiinnostaisi? Se voi olla esimerkiksi rantaloma Teneriffalla, kaupunki-

loma Euroopassa vai ruskaretki Lapissa? Myös Välimeren tai Karibian risteily on 

hyvä esteetön vaihtoehto, jos haluatte kaukomaille.   

 

2.Kohdetta kannattaa pohtia huolellisesti. Lähettäkää jäsenkysely ja valitkaa kohde 

niin, että se sopisi mahdollisimman monelle ja että sinne pääsee suoralla lennolla. 

Lennon pituus on myös hyvä huomioida. Keski- Euroopan-lennot ovat muutaman 

tunnin mittaisia, Teneriffalle lentää kuudessa ja puolessa tunnissa. Mannertenväliset 
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eli kaukolennot ovat pidempiä, niiden kesto riippuu kohteesta. Kaukomatkan kesto on 

hyvä olla vähintään kymmenen päivää. 

3.Pyytäkää tunnetuilta ja luotettavilta matkatoimistoilta useita tarjouksia ja huomi-

oikaa kohdevalinnassa myös budjetti sekä vuodenaika. Yhdistyksen ei kannata jär-

jestää matkaa yksin vaan toimia yhteistyössä ammattimaisten matkanjärjestäjien 

kanssa. Halvimmat majoitukset eivät yleensä ole esteettömiä ja tämä saattaa hiukan 

nostaa matkan hintaa. Sesonkiaikojen ulkopuolella matkustaminen on halvempaa. 

Viikko etelän auringossa on usein halvempi kuin viikko Lapissa. 

4.Kun päätös kohteesta on tehty, sitten vaan tuumasta toimeen. Esteettömien hotel-

lien määrä on rajallinen ja ne täyttyvät nopeasti. Valitkaa yksi tai kaksi yhteyshenki-

löä, jotka ovat yhteydessä matkatoimistoon. Esteettömien hotellien määrä on rajalli-

nen ja ne täyttyvät nopeasti. Esteettömyyteen liittyvää osaamista löytyy ainakin 

Matka-agenteilta ja Risteilykeskuksesta, joita olen käyttänyt ja suosittelen lämpimästi. 

Ryhmäalennuksia kannattaa aina kysellä. 

5.Hyvästä suunnittelusta huolimatta varautukaa myös yllätyksiin. Kaikki ei aina mene 

suunnitelmien mukaan. Asenne ratkaisee aina! Rohkeasti reissuun!   

 

6.Ulkomaille lähdettäessä tulee jokaisella matkustajalla olla matkavakuutus sairastu-

misen varalta ja on hyvä vakuuttaa myös matkatavarat vahingon varalta. 
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