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 PALAUTETTA ISÄNTÄPERHEILTÄ

Alla on valikoima isäntäperheiltä tullutta palautetta.

Anna-Maija (2017)
Ja kyllä - majatalon ylläpidossa parasta ovat 
juuri nämä vierailijoiden tarinat! :)
------------------------------------------------

Viivi (2017)
Hei! Täällä ainakin kaikki meni hyvin. 
Positiivinen kokemus kaikin tavoin, 
ohjeistukset selkeitä puoleltasi ja Alessiakin 
oli ilmeisesti viihtynyt.
------------------------------------------------

Sari (2017)
Täytyy sanoa, että en ole kyllä tehnyt 
puoliakaan siitä mitä Suomi voisi tarjota, kuin
nämä vieraat … Mutta sehän tässä on 
hauskaa, kun elämä tulee kotiin. Ei tarvi kuin 
avata ovi!
------------------------------------------------

Sanna (2017)
… ehdin tottua yhteisiin aamupaloihin ja 
keskustelutuokioihin ennen nukkumaanmenoa
siinä määrin että oli todella haikea olo  kun 
Chiara lähti! Ikäänkuin kaveri olisi ollut 
käymässä! 
------------------------------------------------

Maria (2017)
… Auli ja Niina olivat aivan ihania. 
------------------------------------------------

Oili (2015)
[vero-ohjeista]

Olen ihan unohtanut kiittää näin hyvästä 
palvelusta!!!
Olisin ollut pulassa ilman sinun 
"suomennettua" ohjetta. En ole ikinä osannut 
lukea verottajan lähettämiä ohjeita.
…  ISO KIITOS KUULUU SINULLE!!!
---------------------------------------------------

Sari (2015)
Kesä siis alkaa tehdä tuloaan! Täytyy 
myöntää että oikein odotan taas 
matkailijoita :-)
---------------------------------------------------

Sari (2014)

Hei,
Lei
saapui
eilen :-)
Aamiainen venähti meillä puolitoista 
tuntiseksi, kun aloimme jutella elämästä 
Maon ajan Kiinassa. 
---------------------------------------------------

Riitta ja Pertti (2014)
…Naokosta tuli meidän japanilainen 
tyttäremme. Hän oli meillä sen 2 vkoa ja 
sitten muutti vuokraamaansa kaksioon.
Kutsuin hänet viime keskiviikkona vielä 
päivälliselle. 
... hän on kesäkuun alussa menossa 
ystävättärensä kanssa Pariisiin. NIIN 
MINÄKIN!! Joten tapaamme siis Pariisissa 
vielä!! Nyt on kyllä PAKKO lähteä Tokioonkin 
tapaamaan tätä "tytärtämme". 
Tälläinen tarina siis syntyi siitä "vaativasta" 
asiakkaasta!
---------------------------------------------------

Anna-Maija (2014)
Meillä on mennyt Saksan suomalaisten 
kanssa oikein mukavasti. Tytöt ovat 
ystävystyneet ja Linnea suunnittelee jo omaa 
Saksan matkaa vastavierailuna. Kaikki lapset 
on tulleet hyvin juttuun, mutta erityisesti 
tytöt leikkivät keskenään omia petshop-
leikkejään. Eilen jopa leivottiin porukalla ja 
lauantaina tytöt saunoi kokonaisen tunnin 
angry birds -limujen kanssa.
---------------------------------------------------

Sari (2014)

…. Yumiko oli melkoisen kiinnostava tyyppi, 
asustelee Bhutanissa ja kertoili sen maan 
elämästä. Mukavaa kun saa tietoa eri maista 
ja kulttuureista ihan kotiin tuotuna :-) …
 
Walter on mainio hemmo...teki 
lähtemättömän vaikutuksen kolmivuotiaaseen
tyttärenpoikaani taiteltavalla polkupyörällään.
Sillä hän pyöräilee ympäri Helsinkiä 
ja lähiympäristöä. Eilenkin yli neljäkymmentä 
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viisi kilometriä ! Ja ikää on vuosi vaille 80 !!! 
Aamiaiseksi toivoi kahvia, pullaa ja voita...
---------------------------------------------------

Anna-Maija (2014)
….Niin ja se vielä kommenttina, että meillä 
lapset kyselee kovasti, että pääsisivät itsekin 
joskus johonkin ulkomaiseen perheeseen 
majoittumaan. Heille tämä kotimajoitus on 
tehnyt sen, että arvostaisivat enemmän 
kotimajoitusta kuin hotellia tms. 
---------------------------------------------------

Sari (2013)
Eikä se Bertin kahden viikon olokaan 
mitenkään hermoja kiristänyt...Tälläiseen 
kotimajoitukseen varmaan hakeutuu ihan 
omanlaisensa ihmisryhmä. He haluavat olla 
sosiaalisia, mutta ovat valmiita mukautumaan
talon tavoille.
Vaikeinta minulle on ehkä muistaa se 
sinun neuvo, että tämä ei ole mitään 
seurapalvelua vaan majoitusta. Mutta olen 
kyllä alusta asti koettanut vetäytyä omaan 
huoneeseeni kun tuntuu, etten enää jaksa 
olla sosiaalinen ja ihan vaan jutustella...

…Mutta kaikin tavoin tämä B&B juttu on ollut 
hyvin positiivinen yllätys. Vielä paljon 
antoisampaa, sekä henkisesti, että 
taloudellisesti kuin olin kuvitellut. Ja kuten 
sanottu, tosi mielenkiintoisia ihmisiä olen 
tavannut ! Toistaiseksi ainakaan ei ole muuta 
kuin hyvää sanottavaa...

---------------------------------------------------
Raija (2013)

Ranskalaiset tytöt sitten palasivat kotiinsa 
Nantesiin. Kaikki meni hienosti, olivat tosi 
mukavia tyttöjä. Kodin jättivät erittäin 
siistiksi.
Positiivisia kokemuksia nämä mun kahdet 
asukkaat, jouluna italialaiset ja nyt nämä 
ranskalaiset.
---------------------------------------------------
Pirkko (2013)

Vieraat, Sari-Minna, Jonna ja Sanna, kävivät 
lomailemassa ja viihtyivät Malminkartanossa.
Tulopäivänä nautimme  yhdessä 
mansikkamehua ja keksejä sekä vaihdoimme 
kuulumisia. Tytöt ovat iloisia, reippaita, 
tottelevaisia, siis hyvin kasvatettuja. Minulla 
on ihania valokuvia heistä.
Jääkaapinovi oli täynnä piirroksia, mukavia 
muistoja.
---------------------------------------------------

Sari (2013)
 
Onpahan vilkasta !!!! Huomaan, että on paras
kesäloma aika meneillään... Ja tosi harmi, 
että minulla on vain yksi ylimääräinen 
huone!!!!!
 … Minusta on ollut niin mukava kun on ollut 
vieraita. Mielenkiintoisia ihmisiä, 
mielenkiintoisia tarinoita...Olen tosi iloinen , 
että ryhdyin tähän !
---------------------------------------------------
Harri (2013)

Moikka Tapani, nämä italialaiset ovat ihania 
tyyppejä.. en tiedä miten bongasit minun luo,
mutta kaikki menee kuin tanssi.. eli 
valtakunnassa kaikki hyvin

… ne sveitsiläiset olivat ihan OOKOO 
tyyppejä, mutta nämä italialaiset olivat
sulaa suklaata!! Meillä oli tosi hauskaa ja 
harmi, että ovat lähteneet tänään maasta jo 
pois..
---------------------------------------------------
Sari (2013)

Oikein mukavaa on ollut:) Tänään juotiin 
yhdessä aamukahvia pitkään. ..Helppo ja 
mukava vieras, mutta suurimman osan 
päivää on tietysti jossain  kaupungilla. 

---------------------------------------------------
Harri (2013)

Raha ei ole tässä nyt se juttu, vaan se, että 
itse olen ulkomailla saanut
niin upeaa kohtelua ja apua... ja nyt on 
vaihtarin vuoro!!

---------------------------------------------------
Seppo ja Liisa (2012)
…Kiitokset Clementin palautteesta, oli mukava
lukea! He olivat kyllä ihannevieraita, koti oli 
kuin nuoltu heidän jäljiltään. Lisää tällaisia!
terv. Seppo

------------------------------------------------
Anna-Maija ja Mikko (2011)

    25.08.2011:
Hei,
Siis aivan ihana italialaisperhe!! Ihastelevat 
meidän lapsia ja omenoita, rouva levittelee 
käsiään ja sanoo "oo - bella bella" ;)
Tulivat tosiaan tänne eilen iltapäivällä keskelle
omenasavottaa. 
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Isännälle maistui suomalainen kaurapuurokin,
kun oli niin hyvää ja makeaa omenahilloa 
päälle. Kaikki siis hyvin. Heidän tytär noin 20-
v.

     27.08.2011:
Ok. Meidän italialaiset on edelleen ihan 
huippuja! ;)

     30.08.2011: 
Hei,
…Saatiin muuten kutsu Firenzeen 
italialaisperheen luokse, kun matkustamme 
syyskuun lopulla Roomaan ;) Aivan 
ihastuttava perhe!

Anna-Maija
---------------------------------------------------
Tuulia (2011)

EILEN ILLALLA:  Istun parvekkeella kynttilän 
valossa. Punaiset pelargoniani hymyilevät. 
Rankkasade rummuttaa, lirisee ja lorisee. 
Duncan, BB-vieraani soittaa Telemannia 
pienellä puuhuilulla. Pitää harjoitella, sanoo 
hän. Välillä sateen rumpu peittää kokonaan 
huilun... sitkeästi huilun hento ääni palaa... 
Täydellisen làsnäolon hetki. Kiitos Jumala 
tästà hetkestä!. Kaunista ja täydellistä päivää
sinulle ystäväni!

---------------------------------------------------
Anne&Jussi (2010)
” Alyn on kiva ja reipas 21-vuotias, sopii 
taloon hyvin.”
--
”Moi Tapani,
homma on ilmeisesti hoidossa, elikkä Naoko 
"maailman ihanin ja paras B&B vieras Naoko" 
tulee takaisin. Jippii, jihuu!! Jiihaa!!”
--
”Oikein on Portugalin tyttö kiva ja söpö, 
lähetä vaan tällaisia lisää... ja Naoko ja me 
olemme iloisia kun hän on taas turvallisesti 
täällä.”

---------------------------------------------------
Seppo&Liisa (2010)
” Mukavat anestesialääkärit täällä nyt. Seppo 
rupetteli aamiastuokiolla ainakin kaks tuntia 
heidän kanssaan.”

---------------------------------------------------
Maria (2010)
”Huomenta,
Tulivat ja ovat oikein miellyttävä pariskunta. 
Maria on kaunis kuin enkeli ja Laurent on 
komea ja hiljainen. Maria oli puuhannut 

matkan joulu/synttärilahjaksi miehelle. 
Kokevat Suomen eksoottisena kohteena. 
Pakkanen jo antoi ensitunnelmia.”

---------------------------------------------------
Ella (2010):
”Edellisille vieraille, jos olet yhteydessä, 
terveiset ja kiitokset.
Koti oli siisti, vaikka heitä oli neljä. Pyykkiä ei 
ollut tehty normaalia enempää. Olivat oikein 
positiivisia vieraita.  Kiitokset oli kirjoitettu ja 
ystävällisesti toivoivat voivansa joskus tulla 
uudellen.”

---------------------------------------------------
Nitta (2009)
”Kiitos Janista! Meillä löytyi heti yhteinen 
sävel ja co-operation on jo oraalla! Heitin 
hänet juuri Malmille neukkariin. Mistä näitä 
ihmisiä tuleekaan mun luo? Kiitos universum 
ja kiitos Mr. Tapani Koskela!”

---------------------------------------------------
Elina (2009):
”Cyrilin kanssa meni kivasti, söötti ja 
rauhallinen poika. Oli kiva huomata, että 
vieraan asuminen omassa kodissa ei häirinnyt
elämää, päin vastoin.”

---------------------------------------------------
Seppo&Liisa (2009) :

”Kanadan kuoro-professori Elroy saapui 
ajallaan ja hurmasi säkenöivällä 
olemuksellaan. Ja taas löytyi monta yhteistä 
tuttua, jopa ystäviä. Ja yhteistä 
mielenkiintoa! Kukahan näitä kohtaamisia 
oikein järjestelee, Tapani?”
…
”Hei meil on ollu tosi kivaa kanadalaisen 
kuoronjohtaja -professori Elroyn kanssa. Ja 
taas on löytynyt yhteiset hyvät ystävät. Ja 
yhteisiä kiinnostuksen aiheita tuntuu 
riittävän. Japanitar saapui juuri tänä iltana ja 
vaikuttaa mukavalta. Palataan asioihin.”
…
”Kuten jo sanottu: meillä oli mukavat vieraat. 
Kaikki tuntui sujuvan hyvin Hauskaakin oli. 
Oletusarvokin oli toki ystävyyden pohjalta 
korkealla. Sekin täyttyi. Olemme nyt 
viisaampia ja tyytyväisiä.Olemme siis hbb 
kasteen suorittaneet ja kotimme on valmis 
vastaanottamaan lisää vieraita. Varmaan 
tulevaisuudessa - mikäli vieraita on kaksi 
toisilleen tuttua -majoittaisimme heidät 
samaan huoneeseen. Varmaankin 
optimaalisin ja kivuttomin ratkaisu olisi kaksi 
vierasta pari viikkoa meidän hoteissamme. 
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Siis, toivoisimme lisää vieraita nyt, kun 
asenteeme on sopivasti lämmitetty. Mikäli 
löytyy, tänne saa ohjastaa. …
Valoisin yhteistyöterveisin Kiurun laulua 
kuunnellen”

---------------------------------------------------
Anne&Jussi (2009)
”joo, sorry, piti laittamani ilmoitus että 
Richard tuli. Professorismies Bahamahan 
yliopistosta. Tosi kiva kaveri, 
nelissäkymmenissä, ei mikään 
opiskelijapoika. Asustellut Afrikassakin, 
alunperin Kanadasta.”

---------------------------------------------------
Anna-Maria (2008):
"Tämä ensimmäinen emännöiminen on ollut 
mainio kokemus. Vieras on ihastuttava: niin 
kohtelias, riittävästi sosiaalinen ja riittävästi 
omissa oloissaan viihtyvä. Meitä yhdistää 
hänen valtava kiinnostuksensa suomalaiseen 
designiin (hän on erityisen ihastunut Arabian 
vanhaan tuotantoon), ja niinpä häneltä lähtee
tänään valtava paketti Arabiaa postitse kohti 
Japania. Luonnollisesti äärimmäisen 
helpottavaa on ollut se, että hänellä itsellään 
on kissa kotona. Joten meidän Simba ja Nala 
ovat saaneet rutkasti huomiota, ja 
päinvastoin kuin hieman pelkäsin, kissat eivät
ole aiheuttaneet minkäänlaista 
vastenmielisyyttä vieraassamme.”

---------------------------------------------------
Anna-Maria (2009):
"Sen voin lyhyesti sanoa, että 
japanilaisvieraat ovat olleet miellyttäviä, ja ne
jotka meillä ovat majoittuneet ovat olleet 
erittäin kiinnostuneita suomalaisesta 
kulttuurista, erityisesti muotoilusta ja 
arkkitehtuurista. Ja liikkuneet ja tutustuneet 
näihin kiinnostuksen kohteisiin erittäin 
aktiivisesti myös Helsingin ulkopuolella. 
Koska itse myös kulttuurinen aihepiiri 
kiinnostaa, olen antanut luettavakseen 
kotonani olevaa englanninkielistä aineistoa 
kuten Aalto-kirjaa yms. Ja antanut omia 
vinkkejä ja suosituksiani, missä aiheeseen 
parhaiten tutustuu. Ovat olleet kiitollisia tästä
ja ottaneet ns. vinkistä vaarin. 
Ei ole ollut erityistoiveita, vaan vaikkapa 
suomalaistyyppinen terveellinen aamiainen 
kahvin, marjojen, hedelmien ja leivän sekä 
leikkeiden kera on maistunut. Iltaisin olen 
kysynyt, haluavatko teetä, ja pyrkinyt 
harjoittelemaan vihreän teen valmistamista 
japanilaisittain. Siitä olen saanut kiitosta." 

---------------------------------------------------
Anne ja Jussi (2009):
"Neiti saapui tänne ihan aikataulun mukaan. 
Mukava ja iloinen tyttö, mutta puhuu tosi 
huonosti englantia. Rohkea matkailija, kun 
tuolla kielitaidolla lähtee maailmalle! 
Tunnelma on oikein hyvä, no problem, kaikki 
kunnossa. Joimme vieraamme kanssa hänen 
tuliaisiksi tuomaansa vihreää teetä, ihailimme
Annen karhukokoelmaa. Vieraan nimi tarkoitti
suomeksi karhua.
Vieraamme toi lahjaksi myös miniatyrimäisiä 
sushi-ruokamalleja, sellaisia ihan sentin 
halkaisijaltaan olevia. Tyttäremme oli 
harrastanut samanlaisten miniatyyrien 
tekemistä savesta ja ai että riitti hauskaa kun
hän toi sitten omiansa näytille ja esineistä 
saatiinkin yhdessä hieno kokoelma. Lahja 
todettiin siis erittäin osuvaksi kun 
isäntäperheessä asiaa arvostettiin jo 
valmiiksi!
Japanilainen vieraamme on myös ollut töissä 
japanilaisen Anime-sarjakuvan ja animaaton 
alalla, joka on myös meidän tyttöjen 
suosikkijuttuja.
Paljon löytyi siis naurun ja ilon aiheita 
huolimatta kielellisen kanavan kapeudesta. 
Toivotaan, että turistimme löytää täältä 
ohjelmaa ja tekemistä, koska meidän tytöt on
aika kiireisiä omien opiskelujensa aloittamisen
kanssa eivätkä ehdi kovin paljon seuraa 
pitää.”
--
”...Yksi vieraistamme osasi suomea että 
englantia riittävästi arkipäivän 
kommunikaation hoitamiseen. Hän oli 
muutenkin hyvin aktiivinen. Ystäviäkin 
Suomessa hänellä oli valmiina. Kaikki meni 
hyvin ja iloisesti. Kävimme yhdessä 
laulamassa kauneimpia joululauluja. Meidän 
traditioomme mahtui hyvin vieraita 
mukaan. ... Tänään meillä on kolme 
japanilaista vierasta. Laitoimme heidän 
kanssaan suomalaista perinneruokaa: lohta, 
perunamuusia ja räiskäleitä. Ruokailun 
jälkeen taittelimme origameja ja illan lopuksi 
vieraamme kävivät saunomassa. Tällä viikolla
saimme maistaa erään vieraamme 
valmistamaa sushia.
Yhteisiä sanoja haetaan sanakirjasta, ja 
yhdessätekeminen maistuu yhtä hyvältä kuin 
rapeaksi paistetut räiskäleet!"
---------------------------------------------------
Maria (2008):
”Oi, tämä vieras on aivan hurmaava. Näyttää 
kuusitoistavuotiaalta ja on kovin suloinen ja 
viisas. Ja tyttöystäväkin on."
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