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1. Johdanto 

Kotini seinällä on pieni taulu, jossa on tärkeäksi muodostunut lause:  

 ” Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida”  

Vapaasti suomennettuna lauseen sisältö väittää meidän palaavan aina takaisin niihin paikkoihin, joissa olemme joskus 

rakastaneet elämää. Kenttätyökohteeni Gran Canarian saari Espanjassa on paikka, johon mielelläni palaan, en pelkästään 

sen vuoksi, että olen siellä rakastanut elämää, vaan myös oppiakseni saaren matkailusta ja saarella toimivilta matkailualan 

ammattilaisilta. Gran Canaria on yksi niistä paikoista, joiden matkailuelinkeinon kehittymistä olen seurannut jo niin 

pitkään, että pystyn paikan päällä tehtävän havainnoinnin kautta ymmärtämään matkailun ilmiöitä ja seuraamaan 

muutoksia. Gran Canarian rantalomakohde Playa del Ingles oli ensimmäinen ja sittemmin yhteensä kolmen talvikauden 

kohteeni Aurinkomatkoilla viisi vuotta kestäneen ulkomaan kohdeoppaan urani aikana. Aikaa ensimmäisestä opastalvesta 

on kulunut yli kaksikymmentä vuotta; tuon talven jälkeen olen kokenut monia muita työkomennuksia, palannut takaisin 

Suomeen ja opiskellut lisää matkailun teoriaa. Viimeisestä Kanarialle suuntautuneesta matkasta oli kulunut ennen tätä 

kenttätyömatkaa reilut viisi vuotta ja mielenkiinnolla palasin takaisin paitsi havainnoimaan, myös haastattelemaan 

matkailualan ammattilaisia ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaan. Mielenkiintoisiksi osoittautuivat myös vierailut 

sekä tutuissa paikoissa että paikoissa, joiden voisin nyt sanoa olleen todellisia saaren kätkettyjä salaisuuksia vastuullisesti 

matkaansa suunnittelevalle vierailijalle. 

 

1.1 Kiinnostus ammattilaisena kehittymiseen vie kenttätutkimusmatkalle  

Reilut kaksikymmentä vuotta sitten en vielä juurikaan kiinnittänyt huomiota matkailun kestävään kehittämiseen tai 

vastuullisuuteen. Matkailun positiiviset vaikutukset me alalla työskentelevät tunnistimme, ja 1990-luvun loppua kohden 

tultaessa matkailun negatiivisista vaikutuksista vasta alettiin keskustella. Minäkin nautin ensimmäisten matkailualan 

työvuosieni aikana matkailun positiivisista kokemuksista kuten vaihtuvista työtehtävistä, haastavista tilanteista, 

samanhenkisistä työkavereista ja useimmiten mukavista asiakkaista. Elämä oli melko huoletonta, kivaa ja vaihtelevaa; 

työympäristö, työkaverit ja koti vaihtuivat sesonkien mukaan, työ toki oli vaativaa ja rankkaakin toisinaan. Muistan 

kuitenkin oman heräämiseni matkailun negatiivisten vaikutusten huomioimiselle oikein hyvin; olin jäänyt töihin 

espanjalaiseen matkatoimistoon manner-Espanjaan suomalaisen matkanjärjestäjän opastyöt lopetettuani ja pohdin 

seuraavia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia.  

Pysähdys liittyi muutokseen, jota näin ympärilläni kun olin vihdoin asettunut aloilleni ja seurasin ympäristöäni koko 

vuodenkierron ajan. Näin miten nopeasti idylliset pikkutiet tutussa rantakylässä saivat päälleen asfaltin ja miten kiireiseksi 

perhehotellin arki muuttui. Ruokaa piti saada tarjolle nopeammin ja edullisemmin eikä aikaa sydämellä kokkaamiseen 

vanhojen reseptien mukaan ollut enää aikaa, emäntä ei ehtinyt rupatella illallisvieraiden kanssa eikä isäntä eläytyä 

jalkapallo-otteluihin muiden kanssa. Tuossa kylässä olin tottunut viettämään vapaapäiviä kun hain rauhaa ja hiljaisuutta 

omasta työympäristöstäni, Espanjan Costa Blancan Benidormista, yhdestä Euroopan suurimmista rantalomakohteista, 

jossa rakentamiselle ei näyttänyt löytyvän rajoja lainkaan. Samanlaisia muutoksia olen sittemmin huomannut myös Gran 

Canarian kohteissa; Francon massamatkailun alkuaikoina 1960-luvulla lanseeraama slogan ” crecimiento a cualquier 

precio” – kasvua hinnalla millä hyvänsä, näyttää jääneen elämään matkailualueiden kehittäjien ajatuksiin (Holden 2000, 

67).  
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Maata vallataan matkailuelinkeinon käyttöön sielläkin, missä ympäristön kantokyky näyttäisi jo ylittyneen ja paikallisten 

elämisen laadun kärsineen. Negatiivisten muutosten lisäksi olen kiinnostunut selvittämään matkailualalla työskentelevien 

ajatuksia vastuullisesta matkailusta ja havainnoimaan matkailijoiden kulutuskäyttäytymistä. Olen tehnyt Matkailualan 

verkostoyliopistoon vuonna 2002 PD-lopputyön otsikolla ” Kestävän kehityksen strategioita Espanjassa” ja Lapin 

yliopistoon vuonna 2010 Kandityön aiheella ” Mitä vastuullinen matkailu on”. Oma oppimisprosessini kestävän 

kehityksen ja vastuullisen matkailun tematiikasta on jatkunut yli viisitoista vuotta ja peilaan nyt tekemiäni havaintoja ja 

kokemuksia sekä teoriaan että käytäntöön. Liitteessä yksi (1) on kuvattuna ammatillinen kehityskaareni. 

 

1.2 Kenttätutkimuskohde: Gran Canarian saari Espanjassa 

Espanja on Euroopan ja koko maailman tasolla yksi tärkeimmistä matkailumaista. Espanja on Maailman matkailujärjestön 

(UNWTO) kansainvälisiä matkailijamääriä esittävien tilastojen kärkimaiden joukossa; Espanjaan saapuu hieman alle 58 

miljoonaa kansainvälistä matkailijaa vuodessa ja on nyt maailman tilastojen neljännellä sijalla Ranskan, USA:n ja Kiina 

jälkeen. Matkailutulojen suhteen Espanja on pitänyt pintansa ja säilyttänyt toisen sijan heti Yhdysvaltojen jälkeen ollen 

suurin kansainvälisten matkailutulojen vastaanottajamaa Euroopassa. Vertailun vuoksi on mielenkiintoista tarkastella 

Suomen vastaavia lukuja; Maailman matkailujärjestön tilastojen mukaan Suomeen tulee 4,2 miljoonaa kansainvälistä 

matkailijaa vuodessa, ja kun mukaan lasketaan myös muuten kuin lentäen saapuvat kansainväliset matkailijat nousee luku 

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK 2014) esittämien tilastojen mukaan 7,6 miljoonaan matkailijaan vuodessa. Suomen 

matkailutulot Maailman matkailujärjestön tilastoinnin mukaan ovat noin 2,4 miljardia euroa vuodessa, Espanjan noin 56 

miljardia. (unwto 2013, s. 6 -8.)  

Espanja ja Kanarian saaret erityisesti on Suomen matkailualan ammattilaisen näkökulmasta mielenkiintoinen kohde 

kenttätutkimuskohteena; onhan Espanja ollut suomalaisten ”massamatkailijoiden” ensimmäinen kohdemaa ja 

ensimmäiset lomamatkat Kanariallekin tehtiin jo viisikymmentäluvulla ennen suihkukoneiden aikaa, jolloin matka 

Suomesta Kanarialle kestikin jopa neljä vuorokautta. 1960- luvulta lähtien lentoaika lyheni ja pakettimatkatoiminta alkoi 

Aurinkomatkojen ja legendaarisen Keihäsmatkojen järjestäminä. Espanja on säilyttänyt vahvan ja selkeästi suosituimman 

matkakohteen aseman ja tätä todistavat myös vuoden 2013 valmismatkatilastot; Suomesta tehtiin lähes 940.000 

valmismatkaa lentäen ja niistä reilut 30 prosentti eli yli 294.000 tehtiin Espanjaan, joista suurin osa, 253.000 suuntautui 

Kanarian saarille. (SMAL 2014.)  

Kenttätutkimusmatkani tavoitteena oli selvittää miltä Gran Canarian saari näyttää vastuullisen matkailun näkökulmasta; 

taustatietoina olen selvittänyt saaren matkailun luvut ja trendit ja muistuttanut mieleen omia kokemuksiani vuosien 

varrelta. Kohteessa havainnoin miten vastuullisuus on mahdollisesti huomioitu ja haastatteluin selvitän mitä matkailun 

ammattilaiset ajattelevat tilanteesta ja millaisia ohjauskeinoja alan vastuullisen kehittämisen tueksi on tarjolla.  

 

2.  Matkakohteen tarkasteluun ja kehittämiseen liittyvät tietotarpeet  

Tärkeää kenttätyön onnistumisen ja mahdollisimman opettavaisen hyödyn kannalta on, että kenttätutkimusta tekevällä 

henkilöllä, tässä minulla, on riittävät taustatiedot tutkimastaan aiheesta. Kanarian matkan aikana huomasinkin, että omille 

teoriatiedoilleni oli käyttöä, kun esitin vastuulliseen matkailuun liittyviä kysymyksiä kohteessa tapaamilleni toimijoille; 

vastuullisuus matkailussa oli osalle alan toimijoista melko tuntematon käsite. Seuraavaksi esittelen vastuullisen matkailun 
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määritelmän ja sen jälkeen tutkimuksen kohteen, Gran Canarian, matkailun tunnuslukuja ja matkailijaprofiilia joita käytin 

kenttätutkimusmatkani taustatietoina. 

 

2.1 Vastuullisen matkailun määritelmä 

Vastuullisen matkailun määritelmänä käytän kandidaatintutkimuksen (Nylund 2010) johtopäätöksinä esittämääni ajatusta 

siitä, että vastuullinen matkailu on kestävän kehityksen eri osa-alueiden, ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen 

huomioimista ja viemistä käytäntöön ja lisäksi eettisen ja turvallisen toiminnan takaamista. Vastuullisesti suunniteltu ja 

tuotettu matkailu tuottaa enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ja huomioi kaikissa vaiheissa niin ympäristön 

ja luonnon kantokyvyn kuin myös paikallisen kulttuurin ja väestön. Palvelun tulee olla eettisesti tuotettua eikä 

turvallisuudesta saa tinkiä. Vastuullisen matkailun määrittelen siis olevan enemminkin toimintaa, kestävän kehittämisen 

taas suunnittelua.  

Samaan tapaan esittävät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eron myös Veijola, Ilola ja Edelheim Lapin yliopiston 

julkaisemassa Matkailututkimuksen lukukirjassa (2013, s. 21 - 23). He esittävät matkailua tarkasteltavan viisiasteisen 

vastuullisuuden kautta, jossa osa-alueina ovat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, ekologinen ja poliittinen vastuu. 

Veijolan, Ilolan ja Edelheimin esittämä poliittinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että sen toteutuessa myös vähemmän 

valtaa omaavat ryhmät saavat äänensä kuuluviin heitä koskevissa matkailuun liittyvissä asioissa kuten maankäyttö- ja 

työoikeuksissa ja pienyrittäjyydessä (Veijola, Ilola & Edelheim 2013, s.23).  

Lisään mielelläni poliittisen vastuullisuuden tarkastelukohteena mukaan kenttätutkimuksen yhdeksi osa-alueeksi, joskin 

olen omassa määritelmässäni sisällyttänyt poliittisen vastuullisuuden eettisen ja sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueisiin. 

Kandidaatintutkimuksessa tutkin vastuullisuutta matkailijan näkökulmasta ja nyt kenttätutkimusmatkallani selvitän 

ovatko eri alan toimijat tietoisia matkailuun liittyvän toimintansa aiheuttamista vaikutuksista ja ovatko he kiinnostuneita 

muuttamaan toimintaa vastuullisemmaksi jos eivät sitä jo tee. 

 

2.2 Gran Canarian matkailu 

Vuosi 2013 oli positiivisen kasvun matkailuvuosi Kanarian saarilla; sama reilun seitsemän prosentin matkailijamäärän 

kasvu, joka näkyi Suomen matkailutilastoissa, näkyi myös paikallisen matkailutoimiston tilastoissa. Matkailijamäärien 

kasvuun löytyi ainakin yksi selittävä tekijä; Egyptin levottomuuksien takia peruutettujen matkojen tilalle tarjottiin 

useimmiten matkaa Kanarialle. Matkailuelinkeinon herkkyys poikkeustilanteissa on toisinaan yhden maan onnettomuus, 

toisen onni. Vuonna 2013 Kanarian saarilla vieraili yli kaksitoista miljoonaa matkailijaa, joista ulkomaisia matkailijoita 

oli yli kymmenen miljoonaa. Kanarian saarten tilastoinneissa on mukana viisi matkailusaarta jotka ovat 

suuruusjärjestyksessä Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura ja La Palma. Hierro ja Gomera ovat vielä melko 

tuntemattomia, joskin kiinnostavia matkailusaaria. (grancanaria.com 2014.) 

Gran Canarialla kävi vuonna 2013 lähes 3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa. Ylivoimaisesti eniten matkailijoita saapui 

Saksasta (lähes 800.000 /vuosi), seuraavaksi eniten Iso-Britanniasta (reilut 500.000 /vuosi) ja kolmanneksi eniten Norjasta 

(reilut 350.000 /vuosi). Pohjoismaat on tilastoissa toisinaan ilmoitettu yhtenä lähtöalueena ja näkyykin kärkisijoilla noin 

miljoonalla matkailijalla vuodessa. Norjan kanssa lähes samoihin lukuihin yltää Ruotsi, kolmanneksi Pohjoismaista yltää 

Tanska hieman alle 180.000 matkailijalla ja suomalaisia matkailijoita on hieman alle 143.000. Tällä luvulla Suomi 
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yltääkin seitsemännelle sijalle Gran Canarian matkailijamääriä kuvaavassa tilastossa. Brittien ja saksalaisten 

matkailijoiden määrät jakautuvat yllättävän tasaisesti kaikille kuukausille pohjoismaalaisten taas keskittäessä matkailuaan 

talvisesonkiin loka-huhtikuun väliselle ajalle. Yllättävää on alhainen venäläismatkailijoiden määrä; tilaston mukaan Gran 

Canarialle matkusti vain hieman yli seitsemäntuhatta venäläismatkailijaa vuonna 2013. Viimeisten kymmenen vuoden 

aikana brittien osuus on laskenut huomattavasti, saksalaisten osuus on laskenut hieman kun taas pohjoismaalaisten 

matkailijamäärät ovat nousseet merkittävästi. 

Gran Canarian matkailijaprofiilia esittelevien tilastojen mukaan lähes puolet matkailijoista on 25 - 44 – vuotiaita, mikä 

on jopa hieman yllättävä tieto kenttätutkimusmatkallakin tehtyjen havaintojen perusteella; seuraavaan ikäjakaumaan, 45 

- 64 – vuotiaisiin kuuluvat matkailijat näyttäisivät olevan enemmistönä, mutta heidän osuutensa jää noin neljännekseen 

kaikista matkailijoista. Noin puolet Gran Canarialle saapuvista matkailijoista on ostanut valmismatkan lähtömaan 

matkanjärjestäjältä, mutta luku on tasaisessa, joskin kohtuullisessa laskussa kun vertailuna käytetään kolmea viime vuotta. 

Tasaisessa nousussa on verkkokaupasta ostettujen palvelujen määrä kansainvälisiä trendejäkin noudatellen. Huomattavaa 

vastuullisen matkailun näkökulmasta on matkailutulojen jakautuminen lähtö- ja kohdemaan välillä; Gran Canarialle 

matkaava turisti käyttää kaiken kaikkiaan matkaansa noin 130 euroa päivässä josta yli 65 prosenttia jää lähtömaahan ja 

35 prosenttia käytetään kohteessa. Kohdemaassa käytettävistä 43 eurosta yli kymmenen euroa kulutetaan 

ravintolapalveluihin, hieman alle kymmenen euroa matkamuistoihin ja ruokaostoksiin kumpaankin ja jäljelle jäävät 

muutamat eurot jakaantuvat vapaa-ajan palveluiden, autonvuokrauksen, paikallisliikenteen ja majoituksesta aiheutuvien 

lisien maksuun. Toki lähtömaassa maksettavasta summasta osa palautuu kohdemaahan mm. majoituskustannuksin, mitä 

ei ole tässä tilastossa huomioitu.  (grancanaria.com 2014.) 

Mielenkiintoinen, vaan ei kovin positiivinen tilastotieto vastuullisen matkailun näkökulmasta on se, että jopa 20 prosenttia 

matkailijoista on varannut ”all-inclusive” – paketin Gran Canarialle matkatessaan eikä eroa yleisimmän vaihtoehdon, 

lento ja majoitus- paketin ostajamääriin ole kuin kuusi prosenttiyksikköä, kun taas pelkän lennon ostajia on vielä alle 15 

prosenttia matkailijoista. Yleisimmin Gran Canarialle matkataan pariskunnittain (lähes 58 prosenttia matkailijoista), 

lasten kanssa saarelle saapuu alle 20 prosenttia matkailijoista ja ystävien kanssa matkaajia on noin 10 prosenttia. Saaren 

matkailun kehittäjät ja toimijat ovat ansaitusti tyytyväisiä tietoon siitä, että jopa 35 prosenttia matkailijoista on jo ollut 

saarella vähintään kolme kertaa aikaisemmin.  (grancanaria.com 2014.) 

 

3.   Tietotarpeita palvelevan aineistonkeruun ja käsittelyn kuvaus 

Tietotarpeita palveleva aineistokeruu alkoi ennen kenttätutkimusmatkaa edellä kirjoittamaani viitaten. Vastuullisen 

matkailun määrittelyn osalta käytin aineistona tekemiäni opinnäytetöitä, niihin käyttämiäni lähdeaineistoja ja muutamia 

uusia lähteitä. Kenttätyökohteeseen tutustuin Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL ry), Maailman matkailujärjestön 

(UNWTO)  ja Gran Canarian matkailutoimiston tutkimus- ja tilastotietojen avulla.  Olin yhteydessä yhteistyökumppaniin, 

The Human Tour matkatoimistoon, ennen matkaa puhelimitse, sähköpostitse ja Skype-videoneuvotteluin. Ennakkoon 

lähettämäni tutkimuksen esittely ja haastattelukysymykset yhteistyökumppaneille ovat tämän raportin liitteinä; liite kaksi 

(2)  suomeksi ja kolme (3) espanjaksi.  

Paikallisen The Human Tour –matkatoimiston omistaja Eduardo Martín Almeida oli erinomaisena apuna 

kenttätutkimusmatkan ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. The Human Tour on matkatoimisto, jonka toiminnan 

käynnistämistä olen seurannut ja esitellyt esimerkkinä kumppanuusyrittäjä-toiminnasta Lapin yliopistoon kesällä 2013 
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palauttamassani Pro gradu –työssä ”Matkailun keltainen kirja. Matkailuosaajat Suomi-kuvan lähettiläinä”.  Martínin 

suunnittelema matkaohjelma oli melko intensiivinen, mutta itse koetut elämykset ja sovitut tapaamiset muodostivat 

mielekkään kokonaisuuden. Olin tehnyt haastattelu- ja havainnointirungon valmiiksi, mikä teki kenttätutkimustyön 

tulosten kirjaamisesta jäsentynyttä ja selkeää. Tärkeä osa kenttätutkimusta oli kuulla paikallisia matkailun ammattilaisia 

paitsi nykytilanteen kartoittamisen, myös mahdollisten kehittämistarpeiden pohtimisen kannalta. Paikan päällä elämysten 

ja palveluiden kokeminen antoi mahdollisuuden ymmärtää tarjonnan ja kysynnän lainalaisuuksia ja mahdollisuuksia. 

Liitteessä neljä (4) olen luetteloinut yritykset ja kohteet joissa vierailin kenttätutkimusmatkan aikana. Vierailuista kirjasin 

haastattelu- ja havainnointipäiväkirjaa ja otin valokuvia. 

Toivoin saavani kenttätutkimukseen mukaan myös suomalaista massaturismia edustavan näkökulman; osoittivathan 

tilastotiedot suurimman osan matkailijoista matkaavan saarelle matkanjärjestäjien valmismatkoilla. Onnistuinkin 

sopimaan tapaamisen Aurinkomatkojen kohdepäällikkö Heli Rantasen ja kohdeopas Eeva-Liisa Puumalan kanssa. Eeva-

Liisa Puumala on kollegani reilun kahdenkymmenen vuoden takaa, ajalta jolloin itsekin tein kohdeoppaan työtä samoissa 

maisemissa. 

Kuvasin vierailukohteita ja kenttätutkimusjaksolla julkaisimme muutamia Facebook- päivityksiä ja kuvia The Human 

Tour – matkatoimiston ja oman Facebook- tilini kautta ja ne saivatkin yllättävän suurta huomiota. Kenttätutkimusmatkalta 

palattuani järjestin ja nimesin kuvat  ja purin niiden avulla kenttätyöjakson päiväkohtaisiin teemoihin. Tämän jälkeen 

liitin kuvamateriaalin ja oppimispäiväkirjan yhdeksi materiaaliksi. Kenttätutkimuksen teemat olivat: ” Playa del Ingles – 

esimerkki massamatkailukohteesta”, ”Vaihtoehtoiset majoituskohteet”, ”Vaihtoehtoiset vierailukohteet”, ”Vaihtoehtoiset 

ruokailuelämykset”, ja ”Vaihtoehtoiset aktiviteetit”. Tein valokuvamateriaalia hyväksi käyttäen mahdollisimman 

kuvaavan ja yksinkertaisen, mutta toisaalta ehkä aavistuksen provosoivan esityksen Gran Canarian tarjoamista 

vastuullisemmista vaihtoehdoista suhteessa perinteisiin vaihtoehtoihin. Tällä materiaalilla toivoin voivani jakaa 

tutkimuksen tuloksia ”tavallisille” lukijoille ja matkailijoille. Tein materiaalin myös espanjaksi ja lähetin sen kohteessa 

tapaamilleni yritysten edustajille.  

Ennen varsinaisen raportin kirjoittamista julkaisin ensimmäisen blogikirjoituksen matkasta suomeksi ja espanjaksi ja liitin 

blogikirjoitukseen yllä kuvaamani vaihtoehtoisen Gran Canarian matkan materiaalin. Jaoin blogi-linkin oman Facebook-

tilini lisäksi Reilun matkailun yhdistyksen, Helsinki-oppaiden, Suomi-oppaiden ja Matkailualan verkostoyliopiston 

ryhmissä.  Blogipäivitystä katsottiin ensimmäisenä julkaisupäivänä lähes 127 ja ensimmäisen viikon aikana 250 kertaa. 

(viatourismus 2014.) 

 

4. Toimijoiden roolit kohteen kehittämisessä 

Kysymykseen siitä, kenen tulee olla vastuullinen ja kenelle, käytän kandityössä (Nylund 2010, s.16) esittämääni ja 

edelleen täysin relevanttina pitämääni Holdenin vastausta, jonka mukaan vastuu on etuoikeutettujen ihmisten joukkoon 

kuuluvilla matkailijoilla, joilla on varaa matkustaa. Vastuullisia ollaan kohdealueen paikallisväestölle, jolla ei ole 

mahdollisuutta valita, jäädäkö matkailijoiden valitsemalle alueelle vai ei, vaan ovat joka tapauksessa matkailun 

vaikutusten ”maksumiehinä”. Vastuullisuus alkaa Holdenin mukaan siitä, kun ihminen tekee päätöksen matkalle 

lähtemisestä ja jatkuu edelleen päätöksessä siitä, milloin ja minne matkustetaan. Matkailusta aiheutuvia negatiivisia 

vaikutuksia voidaan vähentää mm. käyttämällä paikallisia palveluita, opettelemalla etukäteen kohdemaan kulttuuriin 

soveltuvia käyttäytymistapoja ja olemalla ympäristöä huomioiva matkailija. Matkailijoita kannustetaan luomaan 



 

7 
 

positiivisia suhteita paikallisten kanssa. (Nylund 2010, s. 16-17, Jafarin 2000, s. 507 mukaan.) Tällä 

kenttätutkimusmatkalla en kuitenkaan juurikaan tutkinut matkailijoiden roolia vastuullisen matkailun näkökulmasta, 

koska kandityöni fokusoitui tähän aiheeseen melko perusteellisesti, vaan halusin kenttätutkimustyössäni havaintojen ja 

haastatteluiden pohjalta tutkia matkailualan ammattilaisten näkemyksiä ja kiinnostusta vaikuttaa vastuullisen matkailun 

toimintaan omassa työssään. Kenttätutkimusmatkalla havainnointi ja palveluihin osallistuminen olivat haastatteluita 

tukevia tutkimusmenetelmiä  

Holden ei myöskään jätä vastuunkantamisen ulkopuolelle vastuullisen matkailun määritelmässä paikallisia toimijoita tai 

matkoja myyviä tahoja, vaan esittää matkailun kehittäjien voivan toimia vastuullisesti ottamalla paikallisen väestön 

huomioon ja mukaan matkailun kehittämiseen tasavertaisina kumppaneina ja varmistamalla, että paikalliset haluavat 

alueelle matkailua. Matkailua myyvien tahojen tulisi Holdenin mukaan varmistaa, etteivät myytävät palvelut ja tuotteet 

aiheuta eriarvoisuutta tai heikennä paikallisten oikeuksia. (Nylund 2010, s. 16-17, Jafarin 2000, s. 507 mukaan.)   

Erityisen paljon keskustelimme eri toimijoiden roolista Aurinkomatkojen Heli Rantasen ja Eeva-Liisa Puumalan sekä 

The Human Tourin Eduardo Martínin, Agaeten matkailutoimiston Sandra Cabreran, Las Longerasin maaseutuhotellin 

johtajan Lourdes  Perezin ja Los Berrezales -viinitilan omistajan Victór Lugon kanssa. Teemaa sivuttiin myös muiden 

yritys-edustajien kanssa. Käymiemme keskustelujen pohjalta ja tuloksena olen tehnyt kuvion, jossa kuvaan eri 

toimijoiden roolia vastuullisen matkailun edistämisessä ja toiminnassa.  

 

Kuvio 1: Eri toimijoiden roolit vastuullisessa matkailussa 

Yllä esitetty kehä ( kuvio 1) kuvaa hyvin sitä tilannetta, minkä ympärillä keskustelu vastuullisen matkailun tiimoilta 

kiersi; paikalliset matkailuyrittäjät olivat pahoillaan siitä, että matkanjärjestäjät ja matkatoimistot eivät tarjoa paikallisia, 

vastuullisesti tuotettuja palveluita. Matkanjärjestäjän edustajien mukaan matkailijat eivät ole osoittaneet kiinnostusta 

vastuulliseen matkailuun. Molemmat tahot odottavat toimia päätöksentekijöiltä ja yleisesti yhteiskunnalliselta 

vaikuttajataholta. Kandityön perusteella voidaan todeta, että matkailijat kertovat haluavansa ostaa vastuullisesti tuotettuja 

palveluita, mutta eivät löydä niitä tai tiedä niiden olemassaolosta (Nylund 2010, s.31).  
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4.1 Matkanjärjestäjän vastuu 

Aurinkomatkojen edustajat eivät olleet kovinkaan paljon pohtineet vastuullisuutta matkailussa, mutta tapaamisen aikana 

keskusteluun nousi kuitenkin esimerkkejä vastuullisuuden eri osa-alueilta eri kohteita esimerkkeinä käyttäen. Heli 

Rantanen kertoi hotellien ympäristöohjelmista Gran Canarialla ja muissa kohteissa. Ympäristöä pyydetään huomioimaan 

mm. mahdollisuudella käyttää pyyhkeitä ja vuodevaatteita useampia päiviä päivittäisen vaihdon sijaan ja muistutetaan 

juoksevan veden käytön vähentämisestä. Yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä on hotelleissa vähennetty ja mm. Riu-

hotelliketjulla on energiansäästöohjelma käytössä. Aurinkomatkojen tarjonnassa on merenrantahotelleja, joissa ei ole 

uima-allasta ja Eeva-Liisa Puumala kertoi Teneriffalla rakenteilla olevasta uusiutuvaa energiaa esittelevästä 

tiedepuistosta. Thaimaassa työskennellyt Rantanen kertoi seksiturismin vastaisista kampanjoista ja Venetsiassa huomiota 

oli kiinnitetty erityisen paljon kohteen ympäristötekijöiden kantokyvyn rajallisuuteen. Garda-järvellä oli panostettu 

jätteiden lajitteluun ja kiinnitetty huomiota ympäristön suojeluun.  

Gran Canarialla suomalaisille asiakkaille on tarjolla patikointiretkiä, mutta suosituimpia retkiä ovat perinteinen 

saarikierros ja yökerhoretki. Turvallisuusasioihin ei kiinnitetä erityistä huomiota; oppaiden ensiapukoulutusta ei uusita, 

vaan useiden oppaiden kohdalla ensiaputaidot ovat opaskurssilla suoritetun hätäensiapukurssin varassa ja kurssista saattaa 

olla vaikkapa ne reilut 20 vuotta. Lakisääteisistä turvallisuusasioista tietenkin huolehditaan ja esim. linja-autoyhtiöt 

pyritään valitsemaan niin, että eurooppalainen turvataso on kunnossa. Playa del Ingelsin 24 hotellista seitsemän on all-

inclusive – periaatteella toimivaa hotellia ja iso osa hotelleista on ketjuihin kuuluvia hotelleja. Hotelleja on Gran 

Canarialla Playa del Inglesin lisäksi Las Palmasissa, Maspalomasissa, Melonerasissa, Puerto Ricossa ja Puerto 

Moganissa. Vuoristoon tai saaren pohjoisosaan ei tarjontaa ole. Tietyllä tavalla positiivista oli huomata, että yli puolet 

Playa del Inglesissä tarjolla olevista hotelleista oli sellaisia, jotka olivat Aurinkomatkojen ohjelmistossa jo silloin reilut 

kaksikymmentä vuotta sitten kun olin kohteessa oppaana. Positiivisena näen tämän sen vuoksi, että kohteen hotelleista 

siis pidetään huolta, vanhaa kunnostetaan eikä pelkästään rakenneta uutta.  Sosio-kulttuuriseen vastuullisuuteen liittyen 

Rantanen nosti huomiona matkailijoiden mahdollisuuden tutustua paikalliseen kulttuuriin kahvi- ja banaanitiloille ja 

pieniin kyliin suuntautuvien retkien aikana. Retkillä ei yleensä ole paikallisopasta, vaan Aurinkomatkojen omat oppaat 

tekevät retket. Sama käytäntö on todennäköisesti kaikilla ulkomaisilla matkanjärjestäjillä, vaikka se ei täysin olekaan 

Kanariansaarilla työskentelevien oppaiden työstä säädetyn ohjeistuksen mukaista.  

Johtopäätöksenä tapaamisesta esitän näkemyksen siitä, että matkanjärjestäjän kautta matkansa varaavat suomalaiset eivät 

vielä kysy tai vaadi erityisen vastuullisesti tuotettuja matkoja, ja ostokäyttäytyminen on säilynyt yllättävän samanlaisena 

reilun kahdenkymmenen vuoden ajan. Matkanjärjestäjä ei myöskään erityisesti tarjoa vastuullisesti tuotettuja 

matkailupalveluja, ei pyri vaikuttamaan matkailijoiden ostopäätöksiin eikä yhteistyökumppanivalinnassa ilmeisesti 

kiinnitä erityistä huomiota paikallisten pienyrittäjien tukemiseen. 

 

4.2 Paikallisten matkailuyrittäjien ja – toimijoiden rooli 

Saaren pohjoisosan yrittäjät olivat pahoillaan siitä, että pohjoismaiset matkailijat eivät ole löytäneet alueen palveluita. 

Toisaalta Agaeten matkailutoimiston edustaja muistutti alueen kantokyvystä ja korosti alueen majoituskapasiteetin olevan 

riittävää nykyisellään; lisääntyvä majoituskapasiteetti aiheuttaisi alueelle liian suuret haasteet idyllisenä ja hyvin 

hoidettuna kohteena. Alueen majoitusyritysten käyttöaste on tosin saaren yleiseen trendiin verrattuna poikkeuksellinen; 

käyttöaste hipoo täyttä 100% kesäkautena kun paikalliset, kotimaan matkailijat manner-Espanjasta ja saksalaiset 
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vakikävijät valtaavat alueen, käyttöasteen taas ollessa alle keskiarvon oikeastaan vain touko-, kesä ja syyskuussa.   

Pohjoismaiset matkailijat olisivat tervetulleita sesonkivaihteluiden tasoittajina, mutta massamatkailukohteeksi ei Agaeten 

alue havittele. 

Agaete ei ole tyypillinen rantalomakohde, vaan paremminkin aktiivisen ulkoilmaihmisen, paikallisesta tunnelmasta ja 

ruuasta nauttivan ja upeita vuoristomaisemia arvostavan unelmakohde. Agaetessa meren rannalla sijaitseva Roca del Mar  

-hotelli on oiva kohde polkupyöräilijöille ja vaellusta harrastaville matkailijoille, Las Longueras – vuoristohotelli taas  

luontoihmisille tai vaikkapa kirjoitus- tai maalausrauhaa etsiville taiteilijoille tai harrastajille.  Yrittäjät myöntävät, että 

kohdistettua markkinointia tehostamalla he todennäköisesti löytäisivät asiakkaansa. Roca del Mar:n johtaja on tehnyt 

aloitteen paikallishallintoon, jotta Las Palmasin paikallisbussin reittiä muutettaisiin niin, että matkailijat voisivat viettää 

lomaansa ilman vuokra-autoa. Las Longuerasissa majoittuvan on hankalaa päästä perille ilman autokyytiä, mutta 

vaellusreiteille pääsee suoraan kävellen hotellilta. 

Los Berrazales – viini-ja kahvitilan omistaja arvostaa tilan historiaa ja esittelee sitä mielellään turisteille. Tila on sama, 

jonne Aurinkomatkojen oppaat vievät asiakkaita, ja tilalla työskentelevä Marta kehui suomalaisia mukaviksi asiakkaiksi; 

he noudattavat aikatauluja ja ostavat tilan tuotteita tuliaisiksi. Tosin tilan henkilökunta toivoisi päiväretkien rytmiin 

rentoutta; matkailijat tutustutetaan yhden päivän aikana koko saaren vetovoimatekijöihin, kun mielekkäämpää voisi olla 

kuljettaa ryhmiä rauhallisemmin eri teemoitetuilla päiväretkillä useampana päivänä. Tilan omistaja oli huolissaan 

matkailutulojen epätasaisesta jakautumisesta ja on ratkaisuna ehdottanutkin Gran Canarian matkailuhallintoon, että 

saarelaiset perustaisivat oman matkanjärjestäjän jolla olisi toimistot ainakin Saksassa ja Englannissa; näin matkapaketin 

ostajat rahoittaisivat paikallista matkailuelinkeinoa lähtömaan matkanjärjestäjien sijaan. Tilan omistaja on aktiivisesti 

mukana matkailun kehittämisessä ja paikallispolitiikassa. Vierailupäivänäni tapasin hänet kylän keskustassa liimaamassa 

kauppojen, baarien ja bussipysäkkien seiniin tiedotteita, joissa vastustettiin isojen ostoskeskusten sunnuntai-aukioloa; 

sunnuntait ovat perinteisesti perheen yhteistä aikaa jolloin syödään yhteinen lounas paikallisessa ravintolassa, käydään 

yhdessä kävelyllä ja retkeillään luonnossa. Gran Canarian paikalliset yrittäjät ovat huolissaan ostoskeskusten määrän 

lisääntymisestä; paikalliset ja matkailijat ovat kiinnostuneempia viettämään aikaa ja kuluttamaan euroja kansainvälisten 

ketjuliikkeiden tuotteita ostamalla kuin paikallisten yrittäjien palveluja kannattamalla. 

The Human Tour – matkatoimiston omistaja Eduardo Martín on myös erittäin aktiivinen toimimaan eri organisaatioissa 

ja toimii pelkän puhumisen sijaan. Hän näkee paikallistason päätöksentekoon osallistumisella olevan mahdollisuuksia 

vaikuttaa mm. paikallisuuden arvostamiseen ja sitä kautta myös matkailuelinkeinoon. Eduardo Martín oli vierailuni 

aikana perustamassa noin 40 muun kotikylänsä asukkaan kanssa sitoutumatonta, eri ammattiryhmistä ja sosiaaliluokista 

muodostuvaa vaikuttajaryhmää, joka aikoo asettua ehdokkaaksi seuraavissa, reilun vuoden päästä pidettävissä 

paikallisvaaleissa. Ryhmä toimii horisontaalisen mallin mukaan ja kaikilla mukana olevilla on yhtäläinen mahdollisuus 

tuoda ratkaisua vaativia epäkohtia yhteiseen keskusteluun. Ryhmän jäsenet mm. vievät eteenpäin purkupäätöstä kylän 

keskustassa yli kymmenen vuotta keskeneräisenä olleelle kauppakeskus-rakennustyömaalle ja esittävät vaihtoehtona 

alueen entisöimistä puistoalueeksi. Kauppakeskus ei ole koskaan saanut rakennuslupaa, mutta lupaa ei ole myöskään 

myönnetty sen purkamiselle.  

Eduardo Martín on mukana myös Gran Canaria Natural – yhdistyksessä, jonka tavoitteena on markkinoida Gran Canarian 

luontoon perustuvaa matkailutarjontaa kuten maaseutuhotelleja, vaellusretkiä ja muita luontoaktiviteetteja. Yhdistys 

haluaa nostaa arvoonsa paikallisten pienyrittäjien toiminnan ja edistää ammattilaisten palkkatason kunnioittamista. 

Osallistuin kenttätutkimusmatkani aikana yhdistyksen järjestämälle ”Gran Canaria Walking Festival” – 
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vaellustapahtumaan, jonka toteuttamista oli tuettu yhdistyksen varoin; osallistujille koko päivän retken hinta oli 18 euroa 

sisältäen kuljetukset vuoristoon, opastetut 5-12 kilometrin pituiset vaellusreitit ja tutustumiskäynnit luontokeskukseen ja 

viinitilalle. Yhdistys järjestää samankaltaisia tapahtumia tehdäkseen toimintaa ja saaren luontoa tunnetuksi. Tapahtuman 

aikana tutustuin myös useampien paikallisoppaiden toimintaan ja pääsin kuulemaan heidän mielipiteitään vastuullisesta 

matkailusta. 

Eduardo Martín on suorittanut sekä paikallisoppaan että luonto-oppaan pätevöitymiskoulutukset ja ajaa oppaiden 

palkkausta ja etuja edistävää linjaa eteenpäin mm. kieltäytymällä liian alhaista palkkaa tarjoavien toimijoiden 

työtarjouksista. Paikallisoppaat olivat huolissaan ja pahoillaan siitä, että heidän työtään ei arvosteta, ja joutuvat ottamaan 

vastaan töitä hyvin pienillä korvauksilla; 30 euron palkkio viiden tunnin työstä ei ole kuulemma poikkeuksellista. 

 

4.3 Paikallishallinnon rooli 

Espanjassa itsehallintoalueilla, jotka vastaavat Suomen maakuntatasoa (mm. Kanariansaaret) on melko laaja valta päättää 

alueellisista asioista. Gran Canarian matkailun kehittäminen ja valvonta kuuluu Kanariansaarten autonomisen hallinnon 

alle ja edelleen paikallistasolla Las Palmasissa sijaitsevaan matkailusta vastaava valtuustoon. Hallintomuoto on melko 

byrokraattinen ja ylhäältä johdettu, hallintorakenne on moniportainen, päätöksenteko hidasta ja kehittäminen usein 

poliittisiin päätöksiin sidottua. Pienyrittäjät eivät tahdo saada palvelujaan näkyviin ja myyntiin ilman suhteita tai poliittista 

verkostoa.  

Hallitsevan puolueen (nyt PP – Partido Popular) arvot vaikuttavat vahvasti kehittämisen linjauksia, ja nyt paikalliset 

kritisoivat vallassa olevan oikeistopuolueen linjauksia matkailunkin kehittämisessä. Ajankohtainen aihe vierailuni aikana 

oli esimerkiksi se, että matkailijamäärien kasvu on houkutellut päättäjiä lisäämään majoituskapasiteettia huomioimatta 

kestävää kehitystä; maata halutaan vallata rakentamiselle sielläkin, missä paikalliset toivoisivat koskemattoman luonnon 

säilyvän tulevillekin sukupolville.  Matkailuyrittäjät pyrkivät vaikuttamaan asioihin suoraan toiminnalla sen sijaan, että 

jäisivät odottamana päätöksiä hallintorattaiston tuottamina.  

On kuitenkin paljon sellaisia epäkohtia tai tarpeita, joita ei ilman paikallishallinnon valvontaa tai päätöstä voida muuttaa. 

Esimerkkinä tällaisesta epäkohdasta on maa-alueiden kaavoituspäätösten lisäksi paikallisoppaiden edunvalvonta; 

ulkomaisilla, saarella opastavilla, EU-alueelta tulevilla oppailla tulisi olla suoritettuna opastutkinto omassa maassaan ja 

väliaikaiseen Kanarialla opastukseen oikeuttava lupa. Pitkäaikaisemmin saarella työskennellessä myös ulkomaisilla 

oppailla tulee olla paikallinen virallisen oppaan tutkinto suoritettuna. Jos lupaa tai tutkintoa ei ole, retkillä tulisi olla 

mukana paikallisopas, mutta kuten aikaisemmin tässä raportissa kirjoitin, tätä ohjeistusta ei noudateta ehkä tiedon 

puutteen tai valvonnan puutteen vuoksi.  

 

5. Johtopäätöksiä kohteen kehittämistarpeista, ehdotukset matkailukohteen kehittämistoimenpiteiksi 

Ulkopuolisena Gran Canarian matkailua havainnoineena olisi helppo sortua ulkopuolisen viisaudella yksioikoiseen 

kehittämiskohteiden esittämiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen. Matka kuitenkin opetti myös sen, että epäkohtien taustalla 

on monimutkainen ja monisyinen tekijöiden ja toimintakulttuurin vyyhti, jonka selvittämiseen ei viikon pituinen matka 

riitä. Päällimmäisenä ajatuksena matkalta palattuani oli se, että tahtotila eri toimijoilla on kyllä kohdillaan, mutta tietoa 

tulisi edelleen jalkauttaa.  
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Yhteenvetona Rantasen ja Puumalan tapaamisesta kirjasin huomiona sen, että asiat eivät ole suuresti 

kahdessakymmenessä vuodessa muuttuneet. Tietämyksen lisääminen vastuullisesta matkailusta oppaiden koulutuksessa 

voisi olla paikallaan ja oppaille olisi mielekästä järjestää täydennyskoulutusta vastuullisuudesta ja turvallisuudesta. Heli 

Rantanen ja etenkin Eeva-Liisa Puumala olivat erittäin hyvin perillä paikallisesta tavasta hoitaa matkailuelinkeinon 

kehittämistä ja paikallisesta kulttuurista yleensä. Suomalaisilla luontoarvot ovat luonnostaan kohdillaan, mutta 

matkailutyöhön sovellettavia vastuullisia toimia voisi edelleen yrityksen tasolla kehittää.  

 

Viralliset paikallisoppaat kertoivat todella mielenkiintoisia tarinoita saarten historiasta, luonnosta ja kulttuurista modernin 

vuorovaikutuksellisella tyylillä.  Paikallisoppaiden työtä tulisi arvostaa nykyistä enemmän ja uskoisin heillä olevan 

todella paljon annettavaa myös ulkomaisille matkanjärjestäjien oppaille; en tämän matkan jälkeen enää kyseenalaista 

käytäntöä, jossa paikallisopas on matkanjärjestäjän oppaan mukaan retkellä jakamassa osaamistaan vaikka ei asiakkaiden 

käyttämää kieltä puhuisikaan. Matkanjärjestäjä voisi osoittaa vastuullisuutta tarjoamalla työtä paikallisille oppaille ja 

tarjota näin asiakkailleen myös mahdollisuuden paikallisen kohtaamiseen loman aikana. Hotellisopimuksista 

neuvoteltaessa voisivat matkanjärjestäjät käyttää enemmän paikallisten omistamia hotelleja myös rantalomakohteiden 

ulkopuolelta ja pyrkiä välttämään all-inclusive – hotelleja, jotta matkailijat käyttäisivät myös muita alueen palveluita.   

Massamatkailu on hyvä keskittää massoja kestäville ja hyvin suunnitelluille alueille, siinä olen samaa mieltä monen 

tutkijan kanssa. Massamatkalla olevia asiakkaita ei kuitenkaan koko lomaprosessin ajan tarvitse käsitellä kuin kasvotonta 

massaa, vaan huomioida yksilöllisiä tarpeita ja tarjota mahdollisuuksia pienissä ryhmissä toteuttaviin aitoihin 

matkakokemuksiin. Tätä mahdollisuutta ei mielestäni Gran Canarian matkailijoille ole esitetty.Toki saarelle on tarjolla 

räätälöityjä matkoja, mutta turhaa on eritellä niin selvästi valmismatkapaketin ja omatoimimatkailijan  tarpeisiin sopivat 

palvelut. 

Toimivana mallina näkisin yhteistyöfoorumit, jotka kokoaisivat paikalliset matkailuyrittäjät, päätöksen tekijät ja 

ulkomaisten matkanjärjestäjien edustajat saman pöydän ääreen matkakohteissa. Matkailijoiden ääni tulisi saada 

foorumissa myös kuuluviin, eikä sen uskoisi olevan kovin vaikeaa esimerkiksi sosiaalisen median tarjoamin 

mahdollisuuksin. Ehkäpä merkityksellisintä muutoksen kannalta on matkailijoiden esittämät vaatimukset 

vastuullisemmin tuotetuista palveluista; muuttunut kysyntä kun lähes takuuvarmasti johtaa tarjonnan muutokseen.  

Itsekseen matkailevien omatoimimatkailijoiden toivoisi käyttävän paikallisten tarjoamia palveluita; turhaa on enää 

osoittaa olevansa kokenut maailmanmatkaaja sillä, että tekee kaiken omin päin tai käyttää paikallisten tarjoamia 

ilmaispalveluita, kuten Couchsurfing.com tai Greeters.com; vastuullisempaa olisi tukea paikallisten yrittäjyyttä, luottaa 

paikalliseen osaamiseen ja löytää kohteen upeimmatkin piilossa olevat salaisuudet paikallisen opastamana. 

 

Minä palasin matkalta upeiden kokemusten saattelemana. Luulin tunteneeni saaren, enkä odottanut 

kenttätutkimusmatkalla kokevani mitään sävähdyttävän erilaista. Yllätyksekseni kävin kuitenkin niin monissa täysin 

uusissa kohteissa, koin niin huikeita elämyksiä ja sain osakseni niin lämminhenkistä vieraanvaraisuutta, että matka ylitti 

moninkertaisesti ennakko-odotukseni. Ihastelin hulppeaa maisemaa Euroopan korkeimmalta rannikolla sijaitsevalta 

kallionjyrkänteeltä, nautin paikallisista lähiruokaherkuista ravintoloissa, joiden omistajat ehtivät istumaan pöytääni 

kertomaan paikan historiasta ja seikkailin luolakylässä, johon on ensimmäistä kertaa päässyt autolla vasta 

kuusikymmentäluvulla. Gran Canaria lunasti taas lupauksen paikasta, jossa rakastan elämää ja jonne haluan aina palata.  
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Liite 1: Ammatillinen kehityskaari Anu Nylund 
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Liite 2: Ennakkokirje yhteistyökumppaneille kohteeseen, suomi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei Heli & Ellu! 

 

Olen työskennellyt kymmenen vuoden ajan Espanjassa erilaisissa matkailualan tehtävissä 

vuosina 1988- 1998, joista viisi vuotta Aurinkomatkoilla. Viimeiset 15 vuotta olen jatkanut 

alalla työskentelyä ja opiskelua Suomessa.  Espanjassa työskennellessä huolestuin jossakin 

vaiheessa matkailun aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista ja niinpä lähdin selvittämään, 

mitä asioiden eteen tehdään ja miten minä voisin oppia toimimaan mahdollisimman 

vastuullisesti. Olen painottanut opintojeni sisältöjä kestävän kehitykseen ja vastuulliseen 

matkailuun sekä kasvatustieteisiin. Nyt olen tulossa Kanarialla tekemään kenttätyöosuutta 

yhteen Lapin yliopiston kurssiin liittyen. Kenttätyöprojektin vuoksi olen kiinnostunut 

kuulemaan näkemyksiä seuraavista aiheista:  

1. Mitä vastuullisuus matkailualalla Sinulle tarkoittaa 

2. Kiinnittäväkö asiakkaat huomiota vastuullisuuteen (esim. ympäristöasiat ja kiinnostus 

paikallisuudesta) 

3. Onko asiakkaille tarjolla vastuullisesti tuotettuja matkailupalveluja? 

 

Tapaan paikallisia matkailualan ammattialaisia vierailuni aikana, mutta olisi hienoa kuulla 

myös teidän ajatuksiamme vastuullisesta matkailusta. 

 Toivottavasti saamme tapaamisen soviteltua aikatauluihinne. 

 

Ystävällisin terveisin, Anu 
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Liite 3: ennakkokirje yhteistyökumppaneille, espanjan kielellä 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Estimada señora, estimado señor,  

 
soy  estudiante en la Universidad de Laponia en Finlandia, acabando los estudios de Master de 
Turismo allí. También soy Profesora de turismo y Guía oficial de Helsinki. Entre los últimos cursos 
en la Universidad tengo una oportunidad muy interesante de poder hacer un pequeño estudio en 
Gran Canaria con el tema de “Turismo responsable en la isla de Gran Canaria”. Estoy muy contenta 
de ello; empecé mi carrera profesional de turismo en Gran Canaria hace más de veinte años y he 
tenido la oportunidad de trabajar y visitar la isla en varias ocasiones y siempre me resulta igual de 
agradable. 
 
Para poder estudiar la situación de turismo responsable en la isla, tengo reservado unos días  para 
observar la oferta turística que hay tanto en los destinos de playa como en los destinos rurales. 
También me resultaría muy útil concretar algunas visitas para escuchar opiniones de Ustedes que 
trabajan con los turistas en la isla. Por lo tanto le estoy proponiendo una cita durante mi estancia en 
Gran Canaria desde 17 al 24 de Febrero. Me podría sugerir día y hora que le viene bien y 
confirmarlo mandándome un email: anylund@ulapland.fi, una hora aproximadamente será 
suficiente. 
 
En el encuentro podríamos hablar de turismo responsable por ejemplo utilizando los temas abajo 
mencionados:  

1. Como define Usted el turismo responsable? 
2. De donde recibe información y noticias de turismo y de turismo responsable en concreto? 
3. Puede Usted mostrar responsabilidad en su trabajo? 
4. Han cambiado las expectativas de turistas hacia turismo más responsable? 

a. Qué tipo de demandas ha recibido? 
b. Como son los turistas que presentan expectativas? 

 

Gracias de antemano,  

le saluda atentamente,  

Anu Nylund 

 

 

 ANU NYLUND, 

HTTP://VIATOURISMUS.WORDPRESS.COM ANYLUND@ULAPLAND.FI 

TEL: +358 40 9622006 

mailto:anylund@ulapland.fi
mailto:anylund@ulapland.fi
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Liite 4: Kenttätutkimusmatkan yritysvierailukohteet 

 

Oy Aurinkomatkat Ab, San Fernando, Gran Canaria, Espanja 

Heli Rantanen kohdepäällikkö & Eeva Liisa Puumala, kohdeopas 

Oficina de Turismo, Agaete, GC. Agaeten turistitoimisto 

Sandra Cabrera, Técnico de turismo 

Hotel RocaNegra, Agaete, GC 

Tomás Pérez Sánchez, johtaja 

Finca las Longueras, Valle de Agaete, GC 

Lourdes Pérez, johtajatar 

Finca los Berrazales, Vallede Agaete, GC 

Victor Lugo Jorge, viinitilallinen 

Restaurante Locanda, El Roque, Moya 

Attilio & Susana – ravintolan omistajat 

Casa del Caminero, Tejeda pueblo, Gc 

Armando Gil, taidemaalari ja ravintolan omistaja 

Déjate llevar, Tejeda pueblo, Gc 

Nikos & Fernando – ravintolan omistajat 

Casa Martell, Santa Brigida, Gc 

Antonio Martell, ravintolan omistaja 

Paikallisoppaat 

Nina, Juanjo, Marta y Eduardo 

Vierailut myös:  

Jardin Canario – ravintola 

Gran Canarian matkailutoimisto, Las Palmas 

Playa de las Canteras, Las Palmas 

Agüimes – esimerkkikylä demokraattisesta johtamisesta  

Walking festival Gran Canaria – patikointitapahtuma  

Faneque – Euroopan korkein ja maailman 7. korkein rannikkoalueen vuorenseinämän huippu 

 

 


