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Taantuman seurauksena loma-osakkeidenkin hinnoissa on
tapahtunut hienoista laskua ja kauppakin on vilkastumassa.
Varsinkin Espanjassa on menossa talouskriisin seurauksena
jopa loma-asuntojen alennusmyynti, jollaista ei viime
vuosikymmeninä ole koettu.
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Viikko-osake on yhä useammalle suomalaiselle varteenotettava
vaihtoehto, vaikka sitä lomailumuotona onkin parjattu ja matkailijoita
lomaosakekauppiaista varoiteltu. Muutamien lomaosakekauppiaiden
toiminta on leimannut koko alan, vaikka valtaosa toimijoista on
liikkeellä rehellisellä mielellä.
Tässä lehdessä on esimerkki pariskunnasta, joka on viikkoosakkeisiinsa tyytyväinen. He ovat jo vuosien ajan pitäneet kirjaa
lomailunsa kokemuksista ja kustannuksista. Ja mielipiteet ovat
pelkästään ylistäviä eivätkä kustannuksetkaan ole nousseet
korkeiksi. Järjestelmässä on mahdollista vaihtaa oman osakkeen
käyttöoikeus vaikka kohteeseen maapallon toisella puolella, jolloin ei
ole sidottu samoihin seiniin ja maisemiin. Viikko-osakkeille
lisäpotkua tuo koko ajan kiihtyvä kilpailu lentoyhtiöiden välillä.
Edullisen loma-asunnon järkevän talouden takaavat edulliset
lentohinnat.
***
Ensi talveksi on tarjolla useita entisiä tai aivan uusia lomakohteita.
Sri Lankan paluu suomalaisten valmismatkojen tarjontaan on
positiivinen asia, kun maa muistetaan pitkästä ja uuvuttaneesta
sodasta ja muutaman vuoden takaisesta tsunamista. Saari on
suurimpien matkanjärjestäjien listoilla, joten usko paluunsa tekevään
uutuuteen on alalla vahva. Talvitarjonta tuo mielenkiintoisia kohteita
Etelä-Amerikan kierroksesta perinteisten paikkojen uutuuksiin.
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Luminen talvi toi hyvät hiihtokelit koko maahan. Olemme kokeilleet
uutta suomalaista suksikeksintöä, jossa voidepurkkien käyttö on
tarpeetonta ja jopa kiellettyä. Kotimaiset Peltonen ja Karhu
käsittelevät uutuuden pohjan suomalaiskeksinnöllä eli aineella, joka
kestää pohjassa jopa 2000 kilometriä. Suksi toimii ja luisto paranee
kilometrien karttuessa, mutta ennen kaikkea pito on loistava.
Keksintö on mullistava huolimatta siitä, että tuotanto ei ole pysynyt
kysynnän mukana ja kauppojen suksitelineet ammottavat uutuuden
osalta tyhjyyttään.
MATKAILUN SUUNTA
ON HUKASSA
Matkailun Edistämiskeskukselta, MEK, vietiin edellytykset pitää
Suomen matkailulippua korkealla. Samaan aikaan muut pohjoismaat
käyttävät tilaisuuden hyväkseen rummuttaen omia
matkailupalvelujaan suurennetuilla budjeteilla ja näyttävillä
esiintymisillä. Oudolta tuntuu, että meillä ei ministeriöissä ymmärretä
matkailun merkitystä tänään ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.
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