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Matkailuelämykset, nuoruus ja luovuus

Tutkimukseni empiirinen kohde on nuorten ihannematka sekä heidän matkailua 
koskevat toiveet ja unelmat.

1. Matkailu-unelmat

1. Ikimuistoisen matkailukokemuksen osatekijät

1. Nuori luovana matkailijana



1. Matkailu-unelmat

- Unelmat tarkoittavat toisaalta utopistisia tai ihanteellisia mielikuvia sellaisesta 

elämästä, jonka ihminen haluaisi saada ja elää. Toisaalta ihminen tiedostaa, että 

todellinen elämä ei ole täydellinen ja hän joutuu myöntämään vaillinaisuutensa ja 

epätäydellisyytensä (Scheibe, Freund & Baltes, 2017). 

- Arkisessa puheessa ja viihdeteollisuudessa unelmat, haaveet ja toiveet ovat hyvinkin 

toistuvia. "Uskalla unelmoida" tai "tee haaveesta totta" ovat tuttuja kannustinsanoja 

nuorille. Voisiko nämä rohkaisun sanat kohdentaa myös nuorten matkailuun?



2. Ikimuistoisen matkailukokemuksen osatekijät

- Matkailukokemus on ilahduttava, kun se saa aikaan merkityksen ikimuistoisena 

matkailuelämyksenä kokijan mielessä.

- Memorable tourism experiences -malli:

● Yleisesti MTE-mallin osatekijöinä ovat: nautinnollisuus, uutuudenviehätys, osallisuus, 

sosiaalinen vuorovaikutus, yllätyksellisyys, merkityksellisyys sekä eloisuus (Coudounaris 

& Sthapit, 2017; Kim, 2010; Sthapit, 2017; Wei, Zhao, Zhan & Huang, 2019).



3. Nuori luovana matkailijana

- Luovuus = Luovu + Luo uus (Määttä, 1999)

- Lamminpään (2021) mukaan luova ajattelu ja toiminta edellyttävät rohkeutta olla 

omaperäinen ja halua asettua tradition ja ympäristön painostusta vastaan.

- Luovassa matkailussa olennaista on edistää matkailijoiden osallistamista pelkän 

passiivisen olemisen sijaan (Richard & Wilson, 2006a)



Tutkimuskysymykset

Pääkysymys: 

Millainen on nuorten unelmamatka?

Jäsentävät osakysymykset:

1. Millaisista osatekijöistä nuorten unelmamatka koostuu heidän itsensä kertomana?
2. Miten nuorten aiemmat matkailukokemukset ovat yhteydessä heidän unelmamatkaansa 

koskeviin toiveisiinsa?
3. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on löydettävissä nuorten kertomissa unelmamatkaan 

kohdistuvissa odotuksissa?



Narratiivinen lähestymistapa

Narratiivisen tutkimuksen termi narrative (lat. narratio) käännetään usein 

narratiiviksi, kertomukseksi tai tarinaksi. Narratiivisesta tutkimuksesta on 

käytetty myös nimiä tarinallinen tutkimus ja kerronnallinen tutkimus.

Narratiivisen tutkimusotteen perusolettamus on, että ihminen rakentaa 

tietämystään ja myös identiteettiään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen ja 

kerronnan avulla (Heikkinen, 2010).



Puolistrukturoitu teemahaastattelu ja 
tutkimushenkilöt

Valitsin tutkimushenkilöt harkinnanvaraisesti 16-22 -vuotiaista nuorista, joilla arvioin 
olevan riittävät tiedot ja kokemusta vastata matkustamista koskevaan aihepiiriini.

Keräsin varsinaisen tutkimusaineistoni puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla 
siten, että kysymykset olivat mahdollisimman avoimia ja antoivat tutkimushenkilöille 
mahdollisuuden kertoa omista käsityksistään ja kokemuksistaan.

Haastatteluni perustui teemoihin, jotka olivat kaikille haastateltaville samat. 

Yhteen haastatteluun kului aikaa keskimäärin 15 minuuttia. Tallensin haastattelut 
puhelimeeni ääninauhurin avulla, josta ne myöhemmin litteroin kirjalliseksi tekstiksi. 
Jokaisen haastateltavan kanssa keskustelu oli sujuvaa, ja kaikki haastattelut etenivät 
järjestelmällisesti kysymys kerrallaan.



Nuorten unelmamatka

Tutkimuksessa vastaan tutkimuskysymyksiin tutkimushenkilöiden narratiivien avulla. 

Haastatteluiden litteroimisen jälkeen pystyin poimimaan tutkimushenkilöiden 

vastauksista seuraavat asiat:

1. Unelmamatkan osatekijät: nautinnonhalu, uutuudenviehätys, yllätyksellisyys, 

palvelujen toimivuus, vapaus, uuden oppiminen, aktiivisuus ja osallisuus, 

sosiaalinen vuorovaikutus.

2. Aiemmat matkailukokemukset ja lapsuusmuistot matkoilta olivat myönteisiä, 

mutta unelmamatka halutaan tehdä eri tavoin omaa vapautta arvostaen. 

3. Unelmamatkoja erottavat tekijät liittyvät sosiaalisuuteen ja toiminnallisuuteen ja 

yhtäläisyydet nautinnonhaluun ja oppimiseen.



Unelmamatkan tyyppitarinat

Unelmamatkaa kuvaavat toiveet erottuivat toisistaan sosiaalisuuden ja toiminnallisuuden ulottuvuuden 
suhteen. Kaikkia yhdistää halu nauttia, rentoutua ja oppia. Laadin kahden erottavan ulottuvuuden 
varassa typologian, jossa on neljä unelmamatkan tarinatyyppiä:

1) Utelias toimija: toiminnallisuudeltaan aktiivinen ja mieluiten yksin matkustava

2) Vetäytyvä nautiskelija: toiminnalisuudeltaan passiivinen ja mieluiten yksin matkustava

3) Sosiaalinen ajelehtija: toiminnallisuudeltaan passiivinen ja mieluiten muiden kanssa matkustava

4) Seurallinen kokeilija: toiminnallisuudeltaan aktiivinen ja mieluiten muiden kanssa matkustava





Yhteenveto

Tutkimuksessani kuvaan nuorten matkailutoiveita. 

Menetelmänä narratiivinen analyysi oli onnistunut. Se toi nuorten äänen monipuolisesti esiin.

Tulokseni vastaavat aiempaa tutkimustyötä suhteellisen hyvin. MTE - teoria sai vahvistusta.

Haasteena tutkimuksessa oli käsitemäärittelyn monialaisuus.

Nuoret ovat avainasemassa luovan matkailun kehittäjinä ja suunnannäyttäjinä traditionaalisesta 

matkailusta vapautumisessa. 

Matkanjärjestäjät voisivat uudistaa ja tarjota uusia malleja luovaan matkailuun. Tässä voisi olla 

myös aihetta jatkotutkimukselle. 



Kiitos!

Erityiskiitokset ohjaajalleni Anna-Emilialle huolellisesta ja asiantuntevasta avusta 

sekä läpi tutkimuksen jatkuneesta tuesta ja vinkeistä. 

Kiitos myös nuorille, jotka antoivat aikansa haastatteluille. Ilman heitä tämä 

tutkimus ei olisi valmistunut.

Kiitos myös kurssikavereille!



Koko työn tiivistelmä

Matkailualalla tarvitaan luovuutta, jolloin nuorten äänen kuuleminen voi olla tärkeää. 
Tutkimuksen tarkoitus on kuvata nuorten matkailutoiveita ja -odotuksia. Tutkimuksen 
pääkysymys on: Millainen on nuorten unelmamatka. Teoreettisena perustana on 
Kimin (2020) kehittämä ikimuistoisen matkailukokemuksen malli (MTE). 
Tutkimukseni edustaa sosiaalista konstruktivismia ja narratiivista tutkimusotetta. 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta 17-21 vuotiasta nuorta. 
Unelmamatkan toiveiksi osoittautui useat osatekijät. Yhteistä unelmamatkalle oli 
toive siitä, että matka tarjoaa nautintoa ja uuden oppimista. Erottavia tekijöitä oli 
toiminnallisuus ja sosiaalisuus. Muodostin neljä matkailijanarratiivia: (1) utelias 
toimija, (2) vetäytyvä nautiskelija, (3) sosiaalinen ajelehtija ja (4) seurallinen kokeilija. 
Jotta luova matkailu voisi vahvistua, nuorten toiveita ja kehitysideoita tulee kuulla. 
Matkanjärjestäjien tulisi tarjota uusia matkailukäytänteitä traditionaalisten tilalle.


