
SAMAA MIELTÄ:

1. Matkustaminen on  

kivaa, ja samalla oppii  

uusia asioita.

2. Säästäminen kannat-

taa,  jotta voi toteuttaa 

haaveensa.

Mitä mieltä olet: tehtäisiinkö tänä 
vuonna yksi matka ulkomaille? Voi-
simme säästää rahaa ja ympäristöä, 
jos reissaamme kesällä vain Suomes-
sa ja matkustamme junalla. 

Lontoo olisi kiva kohde. On totta, 
että kieltä oppii jo lyhyelläkin reis-
sulla. Lontoossa on myös Potter- 
aiheisia kävelykierroksia, jotka 
voisivat kiinnostaa meitä.

Japani on niin kaukana, että sitten 
kun lähtee, siellä kannattaa 
viipyä vähän pidempään. Reissu 
tulee myös kalliiksi. Jos vähentäi-
simme tänä vuonna lentomatkoja, 
voisimme muutaman vuoden pääs-
tä tehdä Japanin-reissun. Entä jos 
mentäisiin syyslomalla johonkin 
Euroopan kaupunkiin?

Tuollaiset yksityiskohdat tuovat ai-
ka konkreettisesti esille kulttuurien 
eroja.

Suomenlinna olisi kiva kohde. Ha-
luaisin myös mennä johonkin ylei-
seen saunaan, vaikka Kulttuurisau-
naan Merihaassa.

MATKAKUUMETTA
RE ISSUT.  Ihan kaikkia matkahaaveita ei voi toteuttaa heti. Leo, 9, 
haluaisi matkustaa Harry Potterin jäljissä Lontooseen.

Minä kävisin Arabianrannassa. Se 
olisi mukavan rauhallinen kohde 
lähellä luontoa, ja olisi kiinnosta-
vaa nähdä paikallinen asuinalue.

Haluaisin matkustaa syksyllä  
Japaniin! Siellä olisi varmasti Super 
Mario -peleihin ja Pokemoneihin 
liittyviä nähtävyyksiä.

Viimeksi Britanniassa käydessäni 
ihmettelin sitä, että joka paikassa 
on kokolattiamatot ja että kylmälle 
ja kuumalle vedelle on omat hanat. 
Miten ne eivät tajua, että yksi hana 
olisi paljon kätevämpi!

Sopii! Olisi kiva käydä Lontoossa ja 
Harry Potter -studioilla nyt, kun 
olemme lukeneet Potter-kirjat. 
Vaikka en ole vielä opiskellut eng-
lantia, pelien ansiosta ymmärrän 
sitä jonkin verran. Potter-sanastoa 
olen oppinut tekstitetyistä leffois-
ta. Lontoossa voisin oppia lisää.

Äiti, jos tulisit turistina meidän 
 kotikaupunkiimme Helsinkiin, 
missä haluaisit käydä?

KESKUSTELIJAT 

Johanna, 44,
matkaileva  
äiti

Leo, 9,
innokas  
reissukaveri

MATKUSTA-
MISEN  
HYÖTYJÄ  
JA  HAITTOJA
+ Kielitaito ja 
 ilmaisu vahvistuu.
+ Tutustuu uusiin 
kulttuureihin.
+ Halu tietää, 
oppia ja tutkia 
kasvaa.
+ Itsenäisyys, itse-
tunto ja itsevar-
muus lisääntyvät.
+ Suvaitsevaisuus 
ja ymmärtäväisyys 
kasvavat.

– Varsinkin 
lentokoneella 
matkustaminen 
saastuttaa.
– Matkailu 
kuluttaa ympäris-
töä muutenkin, 
esimerkiksi vesi- 
varoja ja luontoa.
– Matkakohteen 
alkuperäinen 
kulttuuri saattaa 
kärsiä turismista.

Lähde: The Voice of 

Student & Youth 

Travel, YK:n matkailu-

järjestö UNWTO.
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Jutellaanko?


