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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20vuotinen historia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja kirjoittaa siitä historiikki. Suomen
maaseutumatkailuyrittäjät ry on vuonna 1995 Vaasassa perustettu yhdistys, joka ajaa
maaseutumatkailuyrittäjien etuja sekä kehittää maaseutumatkailua yhdessä muiden alan
toimijoiden kanssa. Yhdistyksen historiaa ei ole aiemmin kerätty samoihin kansiin.
Työmme jakautuu teoriaosuuteen ja historiikkiin, joka on opinnäytetyön liitteenä. Historiikki on tehty yhdistyksen omaan käyttöön, eikä siitä tule julkinen. Jäsenille historiikki
julkaistaan yhdistyksen 20-vuotisjuhlan yhteydessä vuoden 2015 maaliskuussa.
Tutkimuksessamme käytettävät teoriat liittyvät historiikin kirjoittamiseen, aineiston
keräämiseen ja maaseutumatkailuun. Aineistoa keräsimme yhdistyksen puheenjohtajien
haastattelujen, käytettävissä olevien pöytäkirjojen ja jäsenille lähetettävien kyselyiden
avulla. Elävöitimme aineistoa saamiemme valokuvien avulla.
Historiikki etenee kronologisesti. Historian lisäksi teokseen sisällytettiin yhdistyksessä
palkitut jäsenet, tärkeimmät yhteistyökumppanit ja kokemuksia opintoretkiltä. Myös
puheenjohtajahaastattelut löytyvät historiikista kokonaisuudessaan.
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Bachelor's thesis 75 pages, appendices 56 pages
November 2014
The purpose of our thesis was to bring together the 20-year history of Finnish Association of Rural Tourism Entrepreneurs and to put it in writing. Finnish Association of Rural Tourism Entrepreneurs is an association which was founded in Vaasa in 1995. The
association furthers the interests of rural tourism entrepreneurs and develops rural tourism in co-operation with the other actors in the field. The history of the association has
not been compiled within one binding before.
Our thesis was divided into the theoretical part and the history. The history can be found
as an appendix in the end of the thesis. The history was commissioned by the association and it will not be public. The history will be published to the members of the association in the 20th anniversary celebration in March 2015.
The theories used in our study were related to writing a history, collecting data and
rural tourism. The data was collected by interviewing the chairmen of the association,
by reading the minutes and by sending a questionnaire to the members. The history was
illustrated with pictures that were given to us.
The history is chronological. In addition to the actual history the work includes the
names of awarded members and the most important partners, as well as experiences
from the excursions. The interviews of the chairmen can also be read in full in the history.
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JOHDANTO

Opinnäytetyömme

toimeksiantona

oli

kirjoittaa

historiikki

Suomen

maaseutumatkailuyrittäjät Ry:n (lyhennettynä Smmy) 20-vuotisjuhlaan. Yhdistys on
perustettu vuonna 1995 ja yhdistyksen Internet-sivuilla jäsenyrityksien mainitaan
olevan muun muassa majoitus-, ohjelma-, ruokapalveluja tuottavia yrityksiä ja
maaseudulla toimivia lahjatavaraliikkeitä ja viinitiloja sekä kannattajajäseninä on
keskeisiä

maaseutumatkailun

toimijoita

ja

kehittäjiä.

(Suomen

maaseutumatkailuyrittäjät ry 2014) Yhdistyksen kahden vuosikymmenen pituista
taivalta juhlitaan Kaustisilla maaliskuussa 2015. Historiikki on tarkoitus julkaista juhlan
yhteydessä Smmy:n jäsenille.

Saimme toimeksiannon yhdistyksen tämän hetkisen hallituksen sihteeriltä ja
maaseutumatkailun yhdyshenkilöltä Kimmo Aallolta sekä hallituksen jäseneltä Saila
Valkeaniemeltä. Keskustelimme opinnäytetyön tavoitteista ja menetelmistä ennen työn
aloittamista toukokuussa 2014 ja kävimme läpi potentiaalisia aineistokanavia.

Opinnäytetyömme oli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin sekä teoreettisena että
toiminnallisena tutkimuksena. Teoreettinen osuus koostuu pääkäsitteiden määrittelystä
ja tutkimuksessa käytettyjen teorioiden esittelystä. Toiminnallinen osuus koostuu jo
olemassa olevan materiaalin kokoamisesta ja puheenjohtajahaastatteluista sekä
pienimuotoisista jäsen- ja yhteistyökumppanikyselyistä ja niiden yhdistämisestä ja
tiivistämisestä historiikin muotoon.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä Smmy:n historia yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi
jäsenien iloksi. Yhdistyksen historiaa ei ollut aiemmin koottu yhteen ja jo olemassa
oleva aineisto oli hajanaista ja osin puutteellista. Koska historiikista ei haluttu vain
kronologista

kuvausta

yhdistyksen

toiminnasta,

käytimme

materiaalina

myös

haastatteluja ja kuvia, jotta saisimme elävöitettyä historiikkia jäsenien kokemuksien ja
tuntemuksien kautta.
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TUTKIMUSSUUNNITELMA

2.1

Tutkimuksen kohde

Kimmo

Aalto

ja

Saila

Valkeaniemi

etsivät

historiikin

tekijää

Suomen

maaseutumatkailuyrittäjät Ry:lle ja saimme asiasta tiedon koulumme sähköpostiin.
Koska meillä ei vielä ollut aihetta ja molemmat olivat kiinnostuneita sekä yhdistyksestä
että

historian

kokoamisesta

ja

historiikin

kirjoittamisesta,

päätimme

tehdä

opinnäytetyöksemme historiikin Smmy:lle.

Smmy:n historiaa ei ole yhdistyksen toiminnan aikana kerätty ollenkaan yhteen ja
yhdistyksen 20 vuoden toiminnan jälkeen oli hyvä aika kerätä sen toiminnan vaiheet
yksiin kansiin ja julkaista se kaikille jäsenille luettavaksi. Tutkimuksemme aiheena siis
oli Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n historia ja tavoitteena oli tiivistää
yhdistyksen taival perustamishetkestä tähän päivään asti.

Lähteinä käytimme sekä kirjalähteitä että verkkolähteitä, joiden avulla avasimme
työmme

pääkäsitteitä

ja

teorioita.

Historiikin

lähteinä

toimivat

Smmy:n

toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, kokouspöytäkirjat, haastattelut, yhdistyksen
Internet-sivut ja kuvat. Lähteet, joita käytimme, koostuivat siis sekä jo olemassa
olevasta materiaalista että historiikkia varta vasten kerätystä aineistosta.

2.2

Tässä

Käsitteet ja teoriat

osiossa

käymme

läpi

työmme

pääkäsitteitä,

jotka

olivat

historiikki,

maaseutumatkailu ja yhdistys.

2.2.1

Historiikki

”Historiikki on lyhyt esitys jonkin alueen, kohteen tai yhteisön historiasta. Siihen on
saatu tietoa yleensä paikallisesta historiallisesta kirjallisuudesta, asiakirjoista ja
paikkakunnalla ihmisistä sekä heidän elämänvaiheistaan.” (Wahlroos 2000, 9.)
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Historioitsijan työn voi jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka ovat heuristiikka, kritiikki,
tulkinta ja tulkinnan esitys (Hyrkkänen 2008, 187). Kun tutkimusaihe on valittu,
muotoillaan tutkimustehtävä, jonka pohjalta aletaan kerätä aineistoa. Lähdekritiikin
kautta historioitsijalle alkaa selvitä vähitellen mitä, missä, milloin ja miten.
Tulkintavaiheessa konstruoidaan pääteltyjen tosiasioiden yhteys ja tämän jälkeen
tutkimustulos pyritään kertomaan lukijoille mahdollisemman vakuuttavasti. (Hyrkkänen
2008, 187–188.)

Tieteellisesti punnitun ja hankitun tiedon kerääminen ei ole historiikin tavoitteena, vaan
luotettavan esityksen tekeminen menneisyydestä, joka valmistetaan historiikin
teettäjälle (Katajala 1990, 19) – tässä tapauksessa Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät
Ry:lle.

Historiikin

laajuus

voi

vaihdella

muutamasta

painosivusta

aina

parisataasivuiseen painokseen (Katajala 1990, 19).
Wahlroos toteaa teoksessaan (2009, 10), että ennen kuin historiankirjaa päästään
kirjoittamaan, on selvitettävä perusasiat, jotka liittyvät historiankirjan laatimiseen.
Ensimmäinen perusasia on aihealueen rajaaminen (Wahlroos 2009, 10). Tämän
opinnäytetyön aihealue oli rajattu Smmy:n 20-vuotiseen historiaan ja erityisesti
tarkoituksena oli selvittää, miksi yhdistys perustettiin ja mitkä ovat olleet yhdistyksen
tärkeimmät vaiheet. Kun tämä on selvitetty, tulee pohtia miten ja mistä saadaan kerättyä
aihepiirin kuuluva aineisto ja miten ne saadaan koottua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
(Wahlroos 2009, 10). Tässä työssä aineisto kerättiin jo olemassa olevasta materiaalista
kuten toimintakertomuksista ja -suunnitelmista sekä kokouspöytäkirjoista ja niistä
jääviä aukkoja lähdettiin selvittämään puheenjohtajahaastatteluiden sekä jäsen- ja
yhteistyökumppanikyselyiden avulla.

2.2.2

Maaseutumatkailu

Maaseutumatkailu on terminä monenkirjava, mistä johtuen se voidaan määritellä monin
tavoin. P. Borgin (1997) määritelmän mukaan maaseutumatkailu on yksilöllistä, usein
maatalouteen

ja

ulkoiluun

liittyvää

pienimuotoista

palvelua,

joka

tapahtuu

matkailukeskusten ja taajamien ulkopuoleisella maaseudulla. Maaseutumatkailua
harjoitetaan useimmiten maatalouden yhteydessä. Rob Davidsson (1992, 140–141) taas
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toteaa maaseutumatkailukäsitteen kattavan sekä luonnonvaraisen että ihmisten itsensä
muokkaaman ympäristön vahvuuksiin perustuvat paikallisten ihmisten isännöimät ja
järjestämät matkailuaktiviteetit.

Maaseutumatkailualan yritykset ovat useimmiten perheyrityksiä, joista suurin osa on
sivutoimisia. Yleisimmin maaseutumatkailun piiriin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi
majoitus- sekä ruokapalvelut, mutta myös erilaisia ohjelma- ja kokouspalveluita on
saatavilla. Ohjelmapalveluyritysten määrä on ollut viime vuosina nousussa. (Luonto- ja
maaseutumatkailu 2005.)

Johtuen pääosin maaseutuväestön voimakkaasta vähenemisestä ja ikääntymisestä, koko
maaseutuelinkeinon kokemasta rakennemuutoksesta, sekä kysynnän ja tarjonnan
kasvusta, on maaseutumatkailun merkitys alkanut kasvaa viimeisten vuosikymmenten
aikana. Maaseutumatkailun sosiaalista ja aluetaloudellista merkitystä ei voida kiistää.
Matkailun positiivisia vaikutuksia ovat muun muassa uusien työpaikkojen syntyminen,
palvelurakenteiden säilyminen, sekä myös maaseudun asukkaille suunnattujen
virikkeiden lisääntyminen. (Hilkka Lassila 2004.)
Laadukkuus ja kestävyys kuuluvat maaseutumatkailun tärkeimpiin piirteisiin, ainakin
matkailijoiden

näkökulmasta

katsottuna

(Lüthje

2005).

Hyvän

maaseutumatkailuyrittämisen piirteitä ovat myös niiden asiakkailleen tarjoamat
yksilölliset palvelut (Bramwell 1993).

2.2.3

Yhdistys

Yhteenliittymä, jossa on vähintään kolme jäsentä, jolla on aatteellinen tarkoitus ja joka
on tarkoitettu pysyväksi, on yhdistys (Loimu 2013, 10). Loimu (2013, 10) sanoo
yhdistyksen voivan koostua sekä ”luonnollisia henkilöistä” eli ihmisistä tai
”oikeushenkilöistä”, joita voivat olla rekisteriin merkityt yhdistykset, osakeyhtiöt,
osuuskunnat tai kunnat. Suomen maaseutumatkailuyrittäjät Ry koostuu luonnollisista
henkilöistä (maaseutumatkailuyrityksistä). Jäseniä on tällä hetkellä 189 (Suomen
maaseutumatkailuyrittäjät Ry 2014).

Lain mukaan aatteellisuus voi tarkoittaa esimerkiksi jäsenien edunvalvontaa,

9
hyväntekeväisyyttä, harrastustoimintaa ja/tai jonkun aatteen edistämistä. Toiminta taas
ei ole aatteellista, jos yhdistys tavoittelee välitöntä taloudellista hyötyä tai jos sen
toiminta

on

pääasiassa

taloudellista.

(Loimu

2013,

10.)

Suomen

maaseutumatkailuyritykset Ry:n verkkosivuilla (2014) yhdistyksen säännöissä todetaan:
”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maaseutumatkailupalveluita tuottavien yrittäjien
yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia etuja
sekä edistää ja kehittää maaseutumatkailua.”, joten yhdistykseltä löytyy myös
aatteellinen tarkoitus. Smmy:n säännöissä (Suomen maaseutumatkailuyrittäjät 2014)
mainitaan myös, ettei yhdistyksen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen edun tavoitteleminen.

2.3

Tutkimusongelmat

Opinnäytetyömme pääongelma oli Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n historian
selvittäminen ja sen tiivistäminen historiikin muotoon. Vaikka materiaalia olikin
enemmän kuin tarpeeksi usean sadan sivun teokseen, piti meidän kuitenkin tiivistää
aineisto noin 30 sivun mittaan. Tästä syystä meidän oli päätettävä asiat, joihin
keskityimme materiaalia tutkiessamme ja kerätessämme.

Ensimmäinen tutkimusongelmamme oli vastauksen löytäminen siihen, miksi yhdistys
perustettiin ja mitkä olivat olleet sen vaiheet perustamishetkestä tähän hetkeen asti ja
niiden joukosta mielestämme tärkeimpien hetkien poimiminen.

Toinen tutkimusongelmamme oli historian saaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka
olisi mahdollisimman paikkaansa pitävä ja kattava.

Kolmas tutkimusongelmamme oli lopullisen historiikin elävöittäminen ja sen saaminen
mielenkiintoiseksi,

jotta

sitä

olisi

mielekästä

lukea.

Sen

päätimme

tehdä

haastattelemalla yhdistyksen jäseniä, erityisesti sen puheenjohtajia, ja lisäämällä kuvia
historiikkiin.
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2.4

Aineisto ja menetelmät

2.4.1

Aineisto ja arkisto

”Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on
ilmiasultaan tekstiä.” (Eskola & Suoranta 1998, 15.) Ei ole väliä, onko teksti syntynyt
tutkijasta riippuen tai riippumatta; esimerkkejä tästä ovat haastattelut, havainnoinnit
sekä muuta tarkoitusta varten tuotettu kirjallinen ja kuvallinen aineisto (Eskola &
Suoranta 1998, 15).

Tutkimusta

aloittaessamme

saimme

toimeksiantajiltamme

yhdistyksen

vuosikertomukset vuosilta 2005–2013 sähköisenä, sillä ne löytyivät jo ennestään tässä
muodossa. Kaikkea materiaalia ei kuitenkaan sähköisenä löytynyt, joten loput olemassa
olevat materiaalit saimme yhdistyksen nykyiseltä puheenjohtajalta Kirsi Ilola-Ollikalta.
Materiaalit saimme käymällä Valkeakoskella arkistossa. Arkistolla on kolme
päämerkitystä, se voi olla: asiakirjoja säilyttävä instituutio, huone tai rakennus jossa
asiakirjoja säilytetään tai jonkun laitoksen, järjestön tai henkilön asiakirjoja (Katajala
1990, 76). Meidän tapauksessamme arkisto oli Ilolan Maatilamatkailu -tila.

2.4.2

Yhtenä

Tiedonkeruu

tärkeimmistä

tiedonkeruumenetelmistä

opinnäytetyössämme

käytimme

yhdistyksen edellisten puheenjohtajien sekä nykyisen puheenjohtajan haastatteluja.
Toimeksiantajamme

ilmaisivat

meille

ensimmäisessä

tapaamisessamme

tämän

tiedonkeruumahdollisuuden, joka kuulosti meille sopivalta. Valmis historiikki on jaettu
lukuihin puheenjohtajien kausien mukaan ja heistä kerrotaan sekä taustaa että heidän
oman puheenjohtajakautensa tärkeimpiä aikaansaannoksia ja muutoksia kuin myös
heidän omia kokemuksiaan yhdistyksen jäsenenä. Päätimme tehdä haastattelut
yksilöhaastatteluina. ”Yksilöhaastattelussa pyritään saamaan muistitietoa tarkoin
valituilta henkilöiltä, joiden otaksutaan tuntevan erityisen hyvin tutkittavaa aihepiiriä.”
(Virrankoski 1980, 5.) Haastattelut suoritettiin lomakkeella sähköpostin välityksellä,
sillä

puheenjohtajat

asuivat

eri

puolilla

Suomea

ja

ajankäytöllisistä

ja

kustannuksellisista syistä meillä ei ollut mahdollisuutta haastatella puheenjohtajia
henkilökohtaisesti. Raine Valli (2001, 101) toteaa lomakkeella tehdyn tutkimuksen
hyväksi puoleksi sen, ettei tutkija vaikuta läsnäolollaan vastauksiin.
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Haastattelut toteutettiin sähköpostitse siten, että lähetimme jokaiselle puheenjohtajalle
saateviestin,

jossa

selitimme

haastattelun

tarkoituksen

ja

yleisesti

historiikkiprojektistamme. Saateviestin liitteenä oli itse haastattelu. Ennen haastattelun
toteuttamista luimme vuosikertomukset läpi, jotta osasimme personoida jokaisen
puheenjohtajan

haastattelun

erikseen

niin,

että

kysymykset

mukailivat

puheenjohtajakausien aikana tehtyjä asioita ja päätöksiä. Lisäksi käytimme apunamme
haastattelukysymysten muotoilemisessa James A. Holsteinin ja Jaber F. Gubriumin
teosta The Active Interview (1995). Kirja antoi hyviä vinkkejä niin aktiivisen
haastattelun suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuin myös saatujen tulosten analysointiin
ja esittelemiseen.

Even survey research methodology holds that interviewers must be active, but
within fairly strict limits. Interviewers are instructed to skillfully solicit answers,
but to preformulated questions, under constraints designed to keep them from
contaminating that which lies within the passive respondent’s vessel of answers.
(Holstein & Gubrium 1995, 38.)

Itse haastattelusta muodostui puolijäsennelty kysely, mikä tarkoittaa kyselyä, jossa
kysymykset ovat ennalta määrättyjä, mutta vastaajat voivat vastata niihin omin sanoin ja
tavoin (Räsänen, Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 2014). Ennen lopullisen
haastattelun lähettämistä kävimme Ilolan maatilamatkailutilalla tapaamisessa Kimmo
Aallon, Saila Valkeaniemen ja Kirsi Ilola-Ollikan kanssa, jossa esittelimme heille
kyselyrungon ja saimme heiltä tarvitsemaamme palautetta kokonaisuudesta. Räsäsen
materiaalissa (Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 2014) kerrotaan myös, että tällainen
”haastattelukysymysten ensimmäinen luonnos” tulee esitestata, joten me toteutimme
tämän testauksen tällä tavoin. Kysely todettiin hyväksi, ja pienten muutoksien jälkeen
se oli valmis lähetettäväksi.

Puheenjohtajille lähetetyt haastattelulomakkeet ja saatekirje sekä jäsenille lähetetty
kysely löytyvät tämän opinnäytetyön liitteistä (ks. Liitteet 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8).
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2.5

Tutkimuksen kulku

Luvussa 3 käymme läpi maaseutumatkailua Suomessa ja kerromme yhdistystoiminnasta
Suomessa ja tarkemmin myös Suomen maaseutumatkailuyrittäjät Ry:stä. Luku 4 on
meidän pohdintaamme tutkimuksen kulusta, sen vaiheista ja sen lopputuloksista.
Luvussa 5 kerromme johtopäätöksistämme tutkimukseen liittyen. Liitteistä löytyy itse
historiikki (ks. Liite 1), puheenjohtajahaastatteluiden saate sekä pohjat (ks. Liite 2, 3, 4,
5, 6 ja 7) ja jäsenkyselyn pohja (ks. Liite 8).
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3.1

MAASEUTUMATKAILUA SEKÄ YHDISTYKSIÄ SUOMESSA

Maaseutumatkailu Suomessa

Yleisesti matkailulla on merkittävä rooli Suomen työllisyydessä ja kansantaloudessa.
Vuoden 2011 bruttokansantuotteesta jopa 2,8 %, euromääräisesti 13,8 miljardia euroa
oli matkailutuloa. Yhteensä kyseisenä vuonna matkailuala työllisti noin 132 500
henkilöä.

Kaiken

lukumäärällisesti

kaikkiaan
arviolta

5000

peräti

10 %

työpaikkaa,

matkailutoimialan
sijaitsee

maaseudun

työpaikoista,
matkailun

mikroyrityksissä. Vuoden 2011 tietojen mukaan Suomessa oli tällöin noin 1700
maatilaa,

jotka

tarjosivat

asiakkailleen

majoitustoimintaa.

(Lisätietoa

Maaseutumatkailusta, Maaseutupolitiikka.fi, 2014.) Maaseutumatkailulla voidaan todeta
olevan kohtalaisen suuri merkitys koko Suomen talouteen.

Maaseutumatkailu yhdistetään usein luontomatkailuun (Luonto- ja maaseutumatkailu,
2005). Tämä ei ole poikkeuksellista Suomenkaan kohdalla. Luontomatkailu mielletään
ensisijaisesti vastuulliseksi matkailuksi, jossa hyödynnetään luonnon omaa vetovoimaa,
sekä sen tarjoamia monipuolisia ajanvietemahdollisuuksia. Luontomatkailun vetovoima
on kasvussa, ja kasvuodotukset jatkuvat edelleen. (Luonto- ja maaseutumatkailu, 2005.)

Suomalaisen maaseutumatkailun systemaattinen kehittäminen alkoi jo 1950-luvulla.
Tällöin toiminnan alkuaikoina se käsitti lähinnä talomajoitusta, josta se on kehittynyt
vuosien aikana vientikelpoiseksi ja laadukkaaksi sekä monipuoliseksi yritystoiminnaksi.
(Martikainen & Vesterinen, 2007.) 1950-luvun loppupuolella Suomessa silloin
vaikuttanut Lomaliitto edesauttoi nk. ”maalaistalolomien” synnyssä muun muassa
Ruotsista ja Tanskasta saatujen esimerkkien avustuksella. Vuoden 1960 kesällä näitä
lomia tarjoavat maalaistalot saavuttivat ensimmäiset asiakkaansa, ja pian kiinnostus
niitä kohtaan kasvoi jopa odotukset ylittäväksi. (Palminkoski, 2007.)

Maaseutumatkailun tulevaisuudenkuvat ovat näillä näkymin valoisat. Suomen
matkailustrategia 2020 mukaan Suomesta halutaan nostaa maailmanlaajuiseksi
huippumatkailumaaksi. Yleisesti matkailun kehittämiseen ja sen kasvun lisäämiseen
halutaan panostaa, ja näin ollen myös maaseutumatkailuun panostaminen on
ajankohtaista. Suomen maaseutumatkailusta on löydettävissä paljon mahdollisuuksia,
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joiden hyödyntäminen olisi kannattavaa. Vielä tänä päivänä Suomen maaseutua voidaan
kutsua elinvoimaiseksi. (Teemu Seppälä, Maaseutumatkailu, 2009.)

3.2

Yhdistykset Suomessa

Suomen perustuslain perusoikeuksiin kuuluu kokoontumis- ja yhdistymisvapaus.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupaa hankkimatta kaikilla on oikeus järjestää
kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Yhdistymisvapauteen kuuluu
puolestaan oikeus perustaa yhdistyksiä ilman lupaa ja kuulua tai olla kuulumatta niiden
toimintaan. Myös ammatillinen yhdistäytymisvapaus on turvattu ja jokaisella on vapaus
järjestäytyä etujen valvomiseksi. (Finlex 2012.)
Suomesta löytyy lukuisia yhdistyksiä – tällä hetkellä yhteensä noin 136 000. Yhdistys
on mahdollista rekisteröidä, mutta pakollista se ei kuitenkaan ole. Rekisteröiminen on
maksullista ja yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. (Infopankki
2014.) Ero rekisteröidyn ja rekisteröitymättömän yhdistyksen välillä on, että
rekisteröidyllä yhdistyksellä on oikeus hankkia omaisuutta nimiinsä, tehdä sitoumuksia
ja toimia asianosaisena tuomioistuimessa (Martti Siisiäinen & Tomi Kankainen 2009).

Yhdistystoiminnan periaatteet pohjautuvat yhdistyslakiin. Yhdistys voi toimia
jäsenenemmistön toiveiden mukaan, mutta laki kertoo, millä tavoin yhdistys toimii
oikein. Yhdistyksen omia sääntöjä ja lakia on noudatettava, sillä ne turvaavat jäsenien
oikeuksia. Monia yhteisiä asioita hoidetaan yhdistyksissä. Toimintaa voi olla
esimerkiksi lasten, vanhusten, vammaisten ja ympäristön hyväksi. Suomessa myös
poliittinen järjestelmä perustuu yhdistystoimintaan – puolueet ovat nimittäin
yhdistyksiä. (Työministeriö 2014.)
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3.2.1

Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry–Matkailua maaseudulla ympäri
vuoden, ympäri Suomen

Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistys perustettiin 23.3.1995 Vaasassa. Yhdistyksen nimi
vaihdettiin nykyiseen muotoonsa (Suomen maaseutumatkailuyrittäjät Ry, Företagare för
Finlands landsbygds turism rf) 23.11.1995. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi Veijo Riikonen Maalaiskartano Pihkalasta. Perustamiskokouksessa oli mukana 49
yrittäjää. (Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja 1995.)
Syy miksi yhdistys perustettiin, löytyy Smmy:n Internet-sivuilta: ”Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia maaseutumatkailupalveluita tuottavien yrittäjien yhdyssiteenä,
valvoa jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja sekä edistää ja kehittää
maaseutumatkailua. Tätä varten yhdistys on yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen
ja viranomaisten kanssa.” Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään yksityisiä
maaseutumatkailupalveluja

tuottavat

vähintään

15-vuotiaat

henkilöt

sekä

oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenien velvollisuuksiin kuuluu yhdistyksen sääntöjen ja
päätöksien noudattaminen, maaseutumatkailutoiminnan edistäminen ja arvostaminen
omalla toiminnallaan sekä kykynsä mukaan toimia yhdistyksen jäsenien yhteisten etujen
mukaan. (Suomen maaseutumatkailuyrittäjät 2014.)

Yhdistys järjestää jäsenilleen muun muassa opintoretkiä, Suvi- ja Ruokatreffejä ja ottaa
osaa

erilaisiin

alan

messuihin

ja

seminaareihin.

Smmy:llä

on

myös

yhteistyökumppaneita, jotka ovat Lomalaidun Ry, Lomarengas Oy, Metsähallitus,
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Maakuntien Parhaat ja Suomen viiniyrittäjät Ry.
(Suomen maaseutumatkailuyrittäjät 2014.)

Yhdistyksellä on historiansa aikana ollut viisi eri puheenjohtajaa: Veijo Riikonen
(yrityksestä Maalaiskartano Pihkala) vuosina 1995–2000, Ari Hyvölä (Hyvölän Talo)
vuosina 2000–2006 ja 2012–2013, Mikko Lindell (Mäkelän Tila) vuosina 2006–2011,
Virpi Kivinen (Lomakivi) vuoden 2011-2012 ja Kirsi Ilola-Ollikka (Ilolan
Maatilamatkailu) vuodesta 2014 eteenpäin (Kimmo Aalto ja Saila Valkeaniemi 2014).
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4

POHDINTA

Kevään alkupuolella meillä kummallakaan ei ollut vielä opinnäytetyön aihetta, mikä
alkoi aiheuttaa jo hienoista stressiä, sillä valmistumisajankohta lähestyi vääjäämättä.
Kun sähköpostiimme ilmestyi tieto tästä historiikista, päätimme pienen pohdinnan jälkeen tarttua haasteeseen. Kumpikaan meistä ei aluksi ajatellut tehdä omaa opinnäytetyötään parityönä, mutta koska tässä tapauksessa toimeksiantajalta tuli ohjeistus tehdä työ
pareittain suuren työmäärän vuoksi, päädyimme tekemään sitä yhdessä.

Toukokuussa meillä oli ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajiemme kanssa asian tiimoilta. Tapaamisesta jäi meille positiivinen kuva, mutta jo tässä vaiheessa saatoimme
arvailla, että projekti olisi varsin työläs. Kesän alun käytimme tutkimussuunnitelman
tekemiseen. Kesäkuun loppupuolella kävimme hakemassa työhön tarvittavaa aineistoa
ja pakattuamme ne kolme suurta pahvilaatikollista kokouspöytäkirjoja auton perään
saatoimme todeta, että kesä kuluisi mukavasti niitä lukien.

Lukemisurakan jälkeen aloimme suunnitella puheenjohtajahaastattelujen runkoa. Elokuun loppupuolella kävimme toistamiseen Ilolassa. Pidimme siellä toisen palaverin sekä
kävimme esittäytymässä Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n hallituksen kokouksessa kertoen samalla työstämme ja siitä, miten se oli lähtenyt etenemään. Puheenjohtajahaastatteluiden rungot hyväksyttiin ja viimeisteltyämme ne lähetimme ne eteenpäin jo
elokuun lopussa.

Tähän asti kaikki oli sujunut ihan mallikkaasti, mutta kuten lähes kaikissa projekteissa,
myös tässäkään ei vältytty vastamäiltä. Emme saaneet vastauksia haastatteluihin kaikilta
puheenjohtajilta niin nopeasti kuin olimme toivoneet. Yhden palaverin ja parin karhuamisviestin jälkeen saimme onneksi ne lopulta kasaan, jolloin pääsimme aloittamaan
paremmin itse historiikin kirjoittamisen. Valitettavasti johtuen siitä, että tässä vaiheessa
meni enemmän aikaa kuin olimme suunnitelleet, meille alkoi tulla hienoinen kiire kirjoittamisen kanssa. Näin ollen meille ei jäänyt aikaa toteuttaa kaikkia toimeksiantajiemme esittämiä toivomuksia mahdollisten lisäaineistojen keräämiseen liittyen. Kenties
jos alusta asti kaikille olisi ollut selvillä, mitä tähän historiikkiin halutaan sisällyttää,
olisimme voineet aikatauluttaa työmme paremmin.
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Tässä välissä ehdimme kuitenkin vielä lähettää jäsenkyselyt Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n jäsenistölle sekä haastatella pienimuotoisesti paria yhdistyksen palkittua
jäsentä kuin myös toimeksiantajaamme Kimmo Aaltoa. Valitettavasti jäsenkyselyihin
tuli vastauksia melko heikosti, mistä johtuen siitä muotoiltu osio historiikkia varten jäi
hieman irralliseksi. Muuten meidän ei tarvinnut kärsiä aineiston puutteesta, sillä lopullisesta historiikista tuli paljon pidempi, kuin alun perin uumoiltu 30 sivun mittainen.

Itse historiikin kirjoittaminen sujui mukavan kivuttomasti. Onneksi meillä oli käytettävissämme haastatteluja ja kuvia melko hyvä määrä. Niiden avulla saimme historiikkiin
mukaan myös erilaisia persoonia, eikä lopullinen työ jäänyt pelkästään historiakronologiseksi teokseksi. Olemme tyytyväisiä aikaansaannokseemme.

Vihdoin pääsimme viimeistelemään opinnäytetyötä historiikin valmistuttua. Tässä kohtaa alkoi lopulta tuntua siltä, että opinnäytetyö olisi mahdollista saada valmiiksi aikataulun puitteissa. Viimein lähes kolmen ja puolen vuoden opiskelujen jälkeen, aluksi niin
kaukaiselta tuntunut työ, alkaisi olla paketissa. Kaiken kaikkiaan tämä projekti oli työläisyydestään huolimatta opettavainen, erityisesti ajankäytön ja suunnittelun kannalta.
Olemme iloisia, että tulimme tarttuneeksi siihen.

Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20-vuotinen historia on pitkä ja monivaiheinen.
Aikaan mahtuu paljon tapahtumia ja tehtyjä päätöksiä. Jotta historiikki kattaisi nämä
kaikki, pitäisi muistoja ja kuvia kerätä kaikilta mahdollisilta yhdistyksen toimintaan
liittyviltä henkilöiltä. Ammattimaisen historiikin tekeminen olisi vaatinut paljon enemmän aikaa mitä meillä oli tähän käytettävissä – ja myös aiheen tuntemista. Henkilö, jolla
on aikaisempaa kokemusta historian kirjoittamisesta ja tekee sitä myös työkseen, olisi
saanut aikaan kattavamman historiikin, sillä hänellä on siihen jo valmiina oikeat metodit. Opinnäytetyönä tämä historiikin tekeminen olisi ehkä sopinut paremmin alaa opiskelevalle, eikä matkailualan opiskelijoille, vaikka aihe tähän alaan liittyikin.

Vaikka opinnäytetyö olikin ajoittain stressaava ja työläs, oli kuitenkin antoisaa tehdä
sellainen työ, joita ei matkailualalla usein tehdä. Jouduimme astumaan oman mukavuusalueemme ulkopuolelle. Joka tapauksessa tämä oli hyvä projekti, sillä eihän ihminen kehity positiiviseen suuntaan, ellei hän haasta itseään.
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LIITTEET

Liite 1. 20 vuotta maaseutumatkailun poluilla – Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n
20-vuotisjuhlahistoriikki (julkaistaan vain yhdistyksen jäsenille)

20 vuotta
maaseutumatkailun
poluilla
Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n
20-vuotisjuhlahistoriikki

Historiikin ovat koonneet Arla-Emilia Pelli ja Marianna Tahtonen

21
Liite 2. Puheenjohtajahaastattelujen saatekirje

Saatekirje puheenjohtajille

Tervehdys (puheenjohtajan nimi),
olemme kaksi opiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja opinnäytetyönämme
kokoamme yhdistyksenne 20-vuotisen historian yhteen. Yhtenä merkittävänä tiedonkeruumenetelmänämme toimii sähköpostihaastattelu Smmy:n puheenjohtajille. Toivoisimmekin, että vastaatte tämän sähköpostin liitteenä oleviin kysymyksiin kattavasti,
jotta saamme aikaan eheän ja yksityiskohtaisen kokonaisuuden. Koska aikataulumme
on tiukka, olisi toivottavaa, että vastaisitte haastatteluun mahdollisimman pian.
Kiitos kun autatte meitä historiikin materiaalin keräämisessä ja samalla helpotatte opinnäytetyömme edistymistä. Jos teillä on jotain kysyttävää, olettehan yhteydessä meihin.
Ystävällisin terveisin,

Arla-Emilia Pelli
Tampereen ammattikorkeakoulu
arla-emilia.pelli@biz.tamk.fi

Marianna Tahtonen
Tampereen ammattikorkeakoulu
marianna.tahtonen@biz.tamk.fi
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Liite 3. Puheenjohtajahaastattelu Veijo Riikonen

27.8.2014

Hei,
kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

Perustiedot
1. Nimi

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Edustamasi yritys (nimi ja muita perustietoja)

4. Miten olet päätynyt maaseutumatkailun pariin?

Yhdistyksen perustaminen
5. Mistä saatiin kipinä yhdistyksen perustamiselle?

6. Mitkä olivat tunnelmat perustamiskokouksessa Vaasassa 23.3.1995?

7. Mitkä olivat ensisijaiset asiat, joita alettiin ajaa yhdistyksen perustamisen jälkeen?

Yhdistyksen toiminta
8. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toimintaan?

9. Mikä sai sinut lähtemään yhdistyksen puheenjohtajaksi?

10. Mitkä olivat puheenjohtajakautesi merkittävimmät aikaansaannokset/käsitellyt asiat?
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11. Mikä asia ei mielestäni saanut tarvitsemaansa huomiota tai mennyt suunnitelmien
mukaan?

12. Ketkä olivat puheenjohtaja-aikanasi mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit/sidosryhmät?

13. Mitkä ovat olleet ikimuistoisimmat hetket yhdistyksen jäsenenä oloaikanasi (toivomme muistoja esimerkiksi opintoretkiltä ja muista tapahtumista)?

Maaseutumatkailun ja yhdistyksen tulevaisuus
14. Kuinka maaseutumatkailu on mielestäsi kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut yhdistyksen jäsen?

15. Millaisena näet sekä maaseutumatkailun että yhdistyksenne tulevaisuuden?

16. Sana on vapaa (jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta yhdistykseen liittyvää, tämä
on oikea kohta kertoa niistä)!

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!
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Liite 4. Puheenjohtajahaastattelu Ari Hyvölä

27.8.2014

Hei,
kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

Perustiedot
1. Nimi

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Edustamasi yritys (nimi ja muita perustietoja)

4. Miten olet päätynyt maaseutumatkailun pariin?

Yhdistyksen toiminta
5. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toimintaan
ja milloin liityit jäseneksi?

6. Mikä sai sinut lähtemään yhdistyksen puheenjohtajaksi?

7. Mitkä olivat puheenjohtajakautesi merkittävimmät aikaansaannokset/käsitellyt asiat?

8. Mikä asia ei mielestäni saanut tarvitsemaansa huomiota tai mennyt suunnitelmien
mukaan?

9. Ketkä olivat puheenjohtaja-aikanasi mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit/sidosryhmät?

10. Puheenjohtajakaudellasi maaseutumatkailun ammattitutkinto oli usein käsittelyssä.
Voisitko kertoa projektista kokonaisuudessaan hieman tarkemmin?
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11. Mitkä ovat olleet ikimuistoisimmat hetket yhdistyksen jäsenenä oloaikanasi (toivomme muistoja esimerkiksi opintoretkiltä ja muista tapahtumista)?

12. Miltä tuntui palata uudelleen puheenjohtajan paikalle muutaman vuoden tauon jälkeen vuonna 2013?

Maaseutumatkailun ja yhdistyksen tulevaisuus
13. Kuinka maaseutumatkailu on mielestäsi kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut yhdistyksen jäsen?

14. Millaisena näet sekä maaseutumatkailun että yhdistyksenne tulevaisuuden?

15. Sana on vapaa (jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta yhdistykseen liittyvää, tämä
on oikea kohta kertoa niistä)!

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!
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Liite 5. Puheenjohtajahaastattelu Mikko Lindell

27.8.2014

Hei,
kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

Perustiedot
1. Nimi

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Edustamasi yritys (nimi ja muita perustietoja)

4. Miten olet päätynyt maaseutumatkailun pariin?

Yhdistyksen toiminta
5. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toimintaan
ja milloin liityit jäseneksi?

6. Mikä sai sinut lähtemään yhdistyksen puheenjohtajaksi?

7. Mitkä olivat puheenjohtajakautesi merkittävimmät aikaansaannokset/käsitellyt asiat?

8. Mikä asia ei mielestäni saanut tarvitsemaansa huomiota tai mennyt suunnitelmien
mukaan?

9. Vaikuttiko vuonna 2006 julkaistu Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 yhdistyksen tavoitteisiin tai toimintatapoihin?

10. Ketkä olivat puheenjohtaja-aikanasi mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit/sidosryhmät?
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11. Mitkä ovat olleet ikimuistoisimmat hetket yhdistyksen jäsenenä oloaikanasi (toivomme muistoja esimerkiksi opintoretkiltä ja muista tapahtumista)?

12. Kaudellasi vierailit muutamaan otteeseen eduskunnassa. Kertoisitko tarkemmin,
mitä asioita siellä käsiteltiin ja kuinka vierailut sujuivat?

Maaseutumatkailun ja yhdistyksen tulevaisuus
13. Kuinka maaseutumatkailu on mielestäsi kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut yhdistyksen jäsen?

14. Millaisena näet sekä maaseutumatkailun että yhdistyksenne tulevaisuuden?

15. Sana on vapaa (jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta yhdistykseen liittyvää, tämä
on oikea kohta kertoa niistä)!

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!
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Liite 6. Puheenjohtajahaastattelu Virpi Kivinen

27.8.2014

Hei,
kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

Perustiedot
1. Nimi

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Edustamasi yritys (nimi ja muita perustietoja)

4. Miten olet päätynyt maaseutumatkailun pariin?

Yhdistyksen toiminta
5. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toimintaan
ja milloin liityit jäseneksi?

6. Mikä sai sinut lähtemään yhdistyksen puheenjohtajaksi?

7. Miltä tuntui olla yhdistyksen ensimmäinen naispuheenjohtaja?

8. Mitkä olivat puheenjohtajakautesi merkittävimmät aikaansaannokset/käsitellyt asiat?

9. Mikä asia ei mielestäni saanut tarvitsemaansa huomiota tai mennyt suunnitelmien
mukaan?

10. Ketkä olivat puheenjohtaja-aikanasi mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit/sidosryhmät?
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11. Mitkä ovat olleet ikimuistoisimmat hetket yhdistyksen jäsenenä oloaikanasi (toivomme muistoja esimerkiksi opintoretkiltä ja muista tapahtumista)?

Maaseutumatkailun ja yhdistyksen tulevaisuus
12. Kuinka maaseutumatkailu on mielestäsi kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut yhdistyksen jäsen?

13. Millaisena näet sekä maaseutumatkailun että yhdistyksenne tulevaisuuden?

14. Sana on vapaa (jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta yhdistykseen liittyvää, tämä
on oikea kohta kertoa niistä)!

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!
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Liite 7. Puheenjohtajahaastattelu Kirsi Ilola-Ollikka

27.8.2014

Hei,
kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

Perustiedot
1. Nimi

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Edustamasi yritys (nimi ja muita perustietoja)

4. Miten olet päätynyt maaseutumatkailun pariin?

Yhdistyksen toiminta
5. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toimintaan
ja milloin liityit jäseneksi?

6. Mikä sai sinut lähtemään yhdistyksen puheenjohtajaksi?

7. Mihin asioihin haluaisit panostaa puheenjohtajakautenasi?

8. Onko puheenjohtajuus vastannut odotuksiasi?

9. Ketkä ovat mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit/sidosryhmät?

10. Mitkä ovat yhdistyksenne tämänhetkiset/lähitulevaisuuden suurimmat haasteet?
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11. Mitkä ovat olleet ikimuistoisimmat hetket yhdistyksen jäsenenä oloaikanasi (toivomme muistoja esimerkiksi opintoretkiltä ja muista tapahtumista)?

Maaseutumatkailun ja yhdistyksen tulevaisuus
12. Kuinka maaseutumatkailu on mielestäsi kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut yhdistyksen jäsen?

13. Millaisena näet sekä maaseutumatkailun että yhdistyksenne tulevaisuuden?

14. Sana on vapaa (jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta yhdistykseen liittyvää, tämä
on oikea kohta kertoa niistä)!

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!
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Liite 8. Jäsenkysely

8.9.2014
Hei,

kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti.

1. Miksi liityit Suomen maaseutumatkailuyrittäjät Ry:n jäseneksi?

2. Oletko hyötynyt jäsenyydestä? Jos olet, niin miten?

3. Mitkä ovat olleet mieleenpainuvimpia hetkiä Smmy:n jäsenenä ollessasi?

Jos sinulta löytyy kuvia joita haluat historiikissa mahdollisesti julkaistavan, lähetäthän
ne meille vastaussähköpostin liitteenä.

Kiitos vastauksistasi ja hyvää alkavaa syksyä!

