
 

Matkaohjelma 
 
Nimi: Anu Nylund 
 
Yhteystiedot: 
 anylund@ulapland.fi 

  
Toteutunut matkaohjelma asiantuntija- ja kenttätutkimusmatkasta 
 
Matka-aika:  
24.02. – 08.03.2010 
 
Kohteet:  

 Santiago de Chile: 25.02.- 27.02.2010 + 27.02. – 02.0.3.2010 + 06.-07.03.2010 
 Valparaiso ja Viña del Mar:  matkailulliset vetovoimakohteet pääkaupungin lähettyvillä 

02.-06.03.2010 
Santiagossa:  
26.2.2010 Touristik – kaksikerrosbussilla koko päivän ”hop on, hop off” – kierros, tutustumiset 
Bellas Artes ja Pablo Nerudan museoihin 
27.2.2010 – maanjäristyksestä toipumista – mutta pitkä kävely Santiagon Providencia - kaupun-
ginosassa ja ” Sanhattanilla” – ei merkkejä järistyksestä 
28.2.2010 – paikallisen ystäväpariskunnan kanssa todellinen tutustumiskierros Santiagossa – 
”Santiagon monet kasvot” – slummeista golfkentille. 
01.03.2010 Lentoyhtiöiden ja bussiyritysten toimistoissa käynnit – maanjäristyksen jälkeisten 
mahdollisuuksien kartoitus + kävelykierrokset Santiagossa 
07.03.2010 Vanhan keskustan kävelykierros – paluulento Santiagosta Helsinkiin  
 
Lento 07.- 08.03.2010 välisenä yönä Santiagosta Frankfurtiin ( tekninen välilasku Madridissa). 
Saapuminen Helsinkiin 08.03.2010 noin klo 23.00.  
 
Muutos suunnitelmiin – Maanjäristys Chilessä 27.02.2010 
Chilessä koettiin maailmanhistorian yhdeksänneksi voimakkain maanjäristys la-aamuyöstä klo 
03.30. Maanjäristyksen voimakkuudeksi mitattiin 8,8 Richterin asteikolla. Pääpaikka sijaitsi noin 
300km etelään pääkaupungista, Santiagosta, maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Concep-
cionissa, Tyynenmeren rannalla. Tyynenmeren alueelle julistettiin tsunamivaroitus ja jälkijäris-
tyksistä osan pääkeskukset olivatkin meren pohjassa.  
 
Olin järistyksen aikana pääkaupungissa, Santiagossa, jossa järistys oli voimakkuudeltaan yli 8 
Richterin asteikolla ja kesto noin minuutin. Jälkijäristyksiä oli joka päivä järistyksen jälkeen rei-
lun viikon ajan, voimakkain jälkijäristys mitattiin Rancaguassa, 100km etelään Santiagosta sen 
jälkeen kun olin palannut takaisin Suomeen (11.03.2010) 
 
Minulla oli lento varattuna 27.02.2010 Santiagosta Puerto Monttiin jossa minun oli määrä tavata 
espanjalaiset Geoface-yhteisön jäsenet, jotka olivat olleet matkassa jo yli kaksi kuukautta. Tar-
koituksenamme oli jatkaa Puerto Monttista Chiloen saarelle, jossa olisimme jatkaneet Geofacen 
aloittamaa kenttätutkimustyötä yhdessä. Geoface-sivustoille tuotetaan kuva- ja artikkelimateri-
aalia matkasta ja minun tavoitteenani oli kerätä havainnointi- ja haastattelumateriaalia vastuul-
lisesta matkailutoiminnasta Chilessä etenkin alueilla, missä luontomatkailu on tärkeä vetovoi-
matekijä. Maanjäristysalue oli siis sovitun tapaamispaikkamme välissä – noin 600km Puerto 
Monttista ja noin 300 km Santiagosta.  
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Santiagon lentokenttä oli suljettu lauantaina 27.02.2010. Kävin toteamassa tilanteen itse lauan-
tai-aamuna ja matkalla näin sortuneita siltoja ja teitä – sekä toinen toistensa päälle tippuneita 
autoja. Tie oli melko heikossa kunnossa ja matkanteko yllätyksiä täynnä.  
 
Lentokenttä pysyi suljettuna ke 3.3.2010 saakka ja sen jälkeen lentoja oli rajoitettu määrä niin, 
että paluupäivä, sunnuntai 7.3.2010, oli ensimmäinen päivä kun noin kaikki sille päivälle suun-
nitellut lennot pääsivät lähtemään.  
 
Maantieliikenne ei myöskään toiminut ensimmäisten päivien aikana järistyksen jälkeen ja jou-
duimme toteamaan muun kenttätutkimus-seurueen kanssa, että jatkamme maahan tutustumis-
ta ja kenttätyötä kahdessa ryhmässä – minä yksin ja muu seurue aikaisemman suunnitelman 
mukaisesti Chiloen saarella.  
 
Tämä osuus siis peruuntui minun osaltani, saan materiaalia espanjalaisilta ystäviltäni Geo-
face-yhteisön sivuilta. Tapaaminen Suomessa sovittu 1.-2.4.2010 ( Javier Pedrosa – Geoface).  
 
1000km Santiagosta, matka linja-autolla:  

 Puerto Montt: tärkeä risteilyalussatama 27.02.2010 + 04.03.2010 
 Chiloé – saari: luontomatkailukohde jossa vetovoimana luonnonpuistoalueet ja eläinten 

tarkkailu: 28.02.- 04.03.2010 
 
 
Uusi ohjelma peruuntuneen ohjelman tilalle 

 

Vietin suunniteltua pidemmän ajan Tyynenmeren rannikolla Valparaison ja Viña del Marin alueella. Lii-

kuin alueella paikallisbussilla ja jalan melko pitkiäkin matkoja.  

 

2.-6.3.2010Valparaiso 

asukasluvultaan lähes Helsingin kokoinen satama- ja matkailukaupunki.  

Unescon Maailmanperintökohde ja erittäin mielenkiintoinen myös matkailullisen vetovoiman näkökul-

masta.  

Isojen risteilyalusten pysähdyspaikka ja tärkeä satamakaupunki.  

Kulttuuri ja arkkitehtuuri tärkeitä vetovoimatekijöitä.  

Erittäin hyvä yhteistyökumppani: Guiña – comercio justo ( Reilu kauppa) Matias Zamorano. Vastuulli-

sen matkailun kehittämisprojekti käynnistynyt.  

Yövyin tarkoituksella kahdessa hyvin erityyppisessä ja –tasoisessa majoituspaikassa:  

Boutique – hotelli Maison Atkinson  

Bed&Breakfast Allegretto 

 

Valparaisosta tein tutustumismatkat seuraaviin paikkoihin:  

3.3.2010 ja 5.3.2010 Reñaca – pieni paikka Tyynenmeren rannalla jonka matkailullinen vetovoima pe-

rustuu merileijonien ja pelikaanien tarkkailuun ja rantamatkailuun. 

3.3.2010 Concón – Tyynenmeren rantakohde joka on erityisesti surffaajien kohtaamispaikka ja tunnettu 

erittäin hyvistä ja kohtuuhintaisista äyriäisravintoloista 

3. ja 5.3.2010 Viña del Mar  - yli 200.000 asukkaan rantakaupunki Valparaison kupeessa – tärkeä kult-

tuurikaupunki, mm. Viña del Marin laulujuhlat ( Euroviisuihin verrattava tapahtuma Latinalaisessa Ame-

rikassa) joka vuosi helmikuussa.  

2. ja 4.3.2010 Valparaison kierros – uuden, vastuullisen matkailupalvelun testaus.  

4.3.2010 Laguna Verde – 18km Valparaisosta – maisematie ja upea luonnon ranta 

 

 

 
 
 
 



Tavoite = toteutui oikein hyvin. 
Oman ammatillisuuden kehittäminen elinikäisen oppimisen mallia noudattaen. Matkailualan 
opettajana koen tarpeelliseksi mahdollisimman monipuolisen ammattilaisuuden ja kansainväli-
syyden täydentämisen kenttätutkimusmatkojen avulla.  
 
Tehdä tulevaa gradua varten kenttätutkimusosuus Chilen matkailusta; miten vastuullinen mat-
kailutoiminta näkyy matkailussa case-tutkimuksen kautta; menetelminä havainnointi ja yritys-
ten edustajien teemahaastattelut. 
 
Lisänä poikkeustilanteessa eläminen – miten luonnonilmiö, tässä tapauksessa maanjäristys vai-
kuttaa matkasuunnitelmiin. Se, että asuin paikallisessa perheessä Santiagossa ja tutustuin pai-
kallisiin matkailualan kehittäjiin Valparaisossa, olivat erittäin upeita kokemuksia.  
  

Yhteistyö 
 
Vaikka en päässyt  suunnitelmien mukaan matkamaan yhdessä espanjalaisen tutkija- ja kuva-
usryhmän kanssa (yhteisön sivut www.geoface.es), tulemme työstämään materiaalia yhdessä 
yhteisön sivuille ja tapaamme huhtikuussa Suomessa.  
 
Paikalliset matkailun toimijat ja yrittäjät – havainnointia ja haastatteluja. 
Tutkimuskysymys ” Miten vastuullinen matkailutoiminta näkyy yrityksen toiminnassa” 
Yhteyshenkilö: Guiña – Comercio Justo; Matías Zamorano  
  
 

Matkan vaikuttavuus – kokemusten jaettavuus 
 
Työyhteisö 
 Matkailualan kouluttajat Helmi Liiketalousopistossa; jaettu asiantuntijuus 
 
Opiskelijat  
Helmi Liiketalousopistossa – oppisisällöissä, sosiaalisen median kautta matkan aikana 
  
Lapin yliopisto 
Opiskelijat –jaettu asiantuntijuus 
Gradu-tutkimus; kansainvälisyys  
 
Muut yhteisöt 
Reilun matkailun yhdistys   
Helsingin kaupungin matkailutoimiston Matko-oppaat (matkailutoimiston oma opasryhmä) 
Matkailukouluttajien yhteistyöfoorumi- valtakunnallinen foorumi, v.2010 koordinointi 
Geoface- yhteisö nettisivuilla ja sosiaalisen median kautta 
Helsingin opasyhdistys- koulutustoimikunnan asiantuntijajäsen 
Laaja matkailualan ammattilaisten verkosto 
 

 
 

https://webmail.liiketalousopisto.fi/owa/redir.aspx?C=f9d51ac1d0724520a039226bcf6a0371&URL=http%3a%2f%2fwww.geoface.es

