JOHDANTO
Suomen matkailun historiaa on kootusti taltioitu vuoteen 1987 saakka. Matkailumme satavuotishistoria julkaistiin Suomen Matkailuliitto ry:n täyttäessä 100 vuotta vuonna 1987. Teoksen
– ”Tuhansien Järvien Maa” – kirjoittivat professori Sven Hirn ja dosentti Erkki Markkanen. Sen
kustansivat Matkailun edistämiskeskus (MEK) ja Suomen Matkailuliitto.
Suomen Matkailun Seniorit totesivat pari vuotta sitten, että monet niistä matkailualan toimijoista, jotka ovat vaikuttaneet alan kehitykseen vuoden 1987 jälkeen, ovat jo eläkeiässä tai sitä
lähestymässä. Seniorit katsoivat, että tavalla tai toisella on saatava talteen se tieto, mikä alan
väistyvillä toimijoilla on hallussaan. Uudelleen perustettu Suomen Matkailijayhdistys SMY lähti
mukaan tietojen tallentamiseen ja näin 9.6.2006 käynnistettiin matkailutietohanke, jonka tuloksena tämä kirja on syntynyt.
Vuonna 2012 tulee 125 vuotta järjestäytyneen matkailun alkamisesta eli alkuperäisen Suomen
Matkailijayhdistyksen perustamisesta. Matkailutietohanke asettikin itselleen kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on kerätä matkailun eri sektoreilta perinnetietoa lähinnä 1980-luvun jälkeiseltä ajalta.
Tämä päätettiin toteuttaa pyytämällä alan merkittäviltä asiantuntijoilta artikkeleita heidän omilta
aloiltaan. Toinen kunnianhimoisempi tavoite on, että näiden artikkeleiden pohjalta joku asianosaava voisi kirjoittaa Suomen matkailun 125-vuotishistorian. Tätä kirjoitettaessa vuosi 2012 on
tosin jo runsaan kahden vuoden päässä, joten realistisempi tavoite on ehkä 130-vuotishistoria
julkaistavaksi Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.
Hankkeen valmistelutyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Olavi Syrjänen, jäsenistä Senioreita edustivat Kalevi Etelä ja Erkki Torniainen ja SMY:tä Timo Havola. Varsinaisesta valmistelusta ovat vastanneet Ann-Mari Pihlström, Bengt Pihlström ja Pekka Laukala.
Suunnitteluvaiheen jälkeen hanke lähti liikkeelle vuoden 2007 alussa, kun enemmän tai vähemmän kattavasti valituille matkailun asiantuntijoille lähetettiin pyyntö osallistua siihen kirjoittamalla artikkeli suuntaa-antavasti annetusta otsikosta.
Artikkeleilla on kaksi eri tason käyttötarkoitusta. Konkreettisempi on, että syntynyt artikkelisto
muodostaa osan SMY:n nettisivustoa, josta artikkeleita voi vapaasti lukea ja lainata. Artikkelisto
liitetään linkillä myös perustetun Matkailumuseoverkoston tietopankkiin. Artikkelistoa hallinnoi
ja sen päivityksestä huolehtii SMY.
Suomen matkailun historian kirjoittaminen on selkeästi kunnianhimoisempi tavoite. Jo pelkästään rahoituksellisesti se on Senioreiden ja SMY:n resurssien saavuttamattomissa. Tulemme kuitenkin selvittämään, onko tähän hankkeeseen saatavissa rahoitusta julkiselta sektorilta tai erilaisten kulttuuria tukevien säätiöiden kautta.
Seniorit ja SMY ovat pitäneet nyt kertyneitä artikkeleita niin hyvinä, että ne MEKin luvattua
taloudellista tukea on päätetty julkaista kirjana, mistä esitämme MEKille lämpimät kiitokset. Kirjan tekstin ovat muokanneet Seppo J. Partanen ja Risto Hemming. Taitosta, kuvien valinnasta ja
kuvasuunnittelusta on vastannut Terra Nord Oy ja Risto Hemming. Kirjan kustantaa Hipputeos
Oy. Myös heille haluamme esittää parhaat kiitoksemme.
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