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Hei Cotesin jäsen!
Cotesin vuoden kohokohta oli maaliskuun ensimmäisellä viikolla, kun ryhmä coteslaisia
matkusti Portugaliin, Faroon. He tutustuivat Sirpa Uimosen opastuksella mm. Faron
yliopistoon ja hänen tutkimushankkeeseensa. Lue lisää Sirpa Haran kirjoittamasta
jutusta!
Aurinkoista kesää sinulle ja läheisillesi,
Hallituksen puolesta

Mari

Cotes -matka Portugalin Algarveen

K

evään ensimmäisellä golflennolla Faroon, joka sijaitsee Portugalin eteläisen rannikon
keskiosassa. Oli todellakin tervetullutta henkäistä miellyttävää merellistä ilmanalaa
kototalven influenssan riuduttamilla palkeilla. Majoituimme vanhan keskustan, Cidade

Velha, läheisyyteen viihtyisään Boutique hotelliin. Farossa on tunnelmallisia kävelykatuja, satama,
pikkupuistoja, kahviloita ja ravintoloita keskeltä historiallista vanhaa kaupunkia.
Haikarakommuunien pesät olivat vallanneet leppoisan Faron kaupungin keskeisimmät ”maamerkit”
Arco da Vila -sisäänkäynnin korkeuksissa (kuva oik.).
Saapumisiltana katuvalot äkisti pimenivät, löysimme silti
perille tähtitaivaan valossa ravintolaan kynttiläillalliselle.
Sähköt palautuivat melko pian eikä tarvinnut olla
nälissään. Olimme onnellisen tietämättömiä merellä
riehuneesta tornadosta, mutta siitä kuulimme
myöhemmin.

Ensimmäinen retkelle lähdettiin maanantai aamupäivällä. Hymyilevä Ricardo,
tila-auton kuljettaja vei meidät Guiaan Sir Cliff Richardin
Adega do Cantor -viinitilalle. Kiersimme tuotantotiloja ja maistelimme viinejä ja
kuvasimme toisiamme pahviCliffin seurassa.

Idea Cotesin Portugalin matkasta on peräisin Sirpa Uimoselta. Sirpa teki Algarvessa väitöstyön
viimeisen kenttätyönsä, haastattelututkimuksen. Professori Rui Nunes järjesti hänelle työpisteen
Universidade do Algarve (UAlg) vierailevien tutkijoiden toimitilasta. Pääsimme Sirpan johdolla
Algarven yliopiston campukselle tutustumiskäynnille.
Yliopiston toiminnasta kertoi eloisasti Carla Mendes Ferro,
kansainvälisen opiskelijavaihdon hallinnollinen asiantuntija.
UAlg on valtion yliopisto, jossa opiskelee lähes 9000 ja se
työllistää yli 700 tutkijaa. Opiskelijoista 10% on ulkomaisia,
joista lähes puolet on yliopiston kahdenvälisten sopimusten ja yhteistyöohjelmien kuten Erasmus ja
Erasmus Mundus -opiskelijoita. Saimme ystävällisen esittelykierroksen aluksi infokassit ja
opiskelijatoimiston hauska herra puhui muutaman sanan suomea iloksemme. Luentosalissa
professori Rui Nunes kertoi innostuneena Sirpan työstä ja siitä miksi tämän tyyppinen
kulutusmenotutkimus on varsinkin Algarven alueelle tärkeää. Tästä tutkimuksesta lisää
myöhemmin. Meille oli varattu valkoisten pöytäliinojen campuksen henkilöstöravintolassa
bufettilounas sisältäen mm. meren antimia viinikaatoineen ja jälkiruokineen.

Keskiviikkona reippailtiin paikallisjunaan ja matkattiin
koristeellisten talojen ja roomalaisaikaisten raunioiden
Taviran

pikkukaupunkiin.

Keskustan

halki

virtaa

Gilãojoki, jonka yli 1600-luvulla rakennettu roomalainen
silta, Ponte Romana. Ikiaikaista ruuan keräilykulttuuria
harjoitetaan keskellä kaupunkia; joesta nostetaan kahlaten
simpukoita

seulamenetelmällä.

Ihastelimme

puiston

kukkia, kolusimme kujia, kuvasimme koristeellisia ulkoovia ja teimme löytöjä käsityökaupasta.

Torstai aamupäivän vietimme kaupungin edustalla sijaitsevalla Ria
Formosan -luonnonsuojelualueen vesillä ja kävimme kalastaja- ja
lomasaarella. Veneretkien myyntiedustaja lupasi, että superman
tulee hakemaan meidät privaatti tripille. Järjestäessään veneretkeä
puhelimessa meille, hän kuvaili ”They are experienced women” –
katamaraani moottoriveneen (kuva oik.) kapteenille ja oppaalle.
Tämä superman kertoi olevansa Pedro ja hänen avullaan
bongasimme flamingo parven ja muita ”nähtävyyksiä”. Ria Formosa
onkin tärkeä vesilintujen ja useiden Pohjois-Atlantin kalalajien
lisääntymisaluetta. Tämä merellinen puisto koostuu kosteikoista,
laguuneista ja hiekkadyyneistä (kuva oik.), jotka muuttavat muotoaan
vuorovirtojen mukaan. Ihanaa rauhaa ja tepastelua dyyneillä. Sitten
jatkettiin

matkaa

katsastelemaan.

lomasaarelle

paikallisten

kesämökkejä

Portugalin suosio matkailumaana on kasvanut viime aikoina. Leuto ilmasto, vaihteleva luonto ja
edullinen hintataso tekevät siitä erinomaisen matkakohteen ympäri vuoden. Parhainta aikaa viettää
lomaa Algarvessa onkin alkukevät tai alkusyksy. Tällöin etuna on majoittumisen selvästi edullisempi
hinnoittelu verrattuna kesän huippusesonkiin. Ruokaa ja juomaa arvostaville Portugali on
runsaudensarvi, jonka herkut vaihtelevat riippuen siitä missä päin maata matkustaa.

Aina on tarjolla tuoretta kalaa, äyriäisiä ja kohtuuhintaan monenlaista sellaista, jota harvemmin näkee
kotimaan kalatiskeillä tai ravintoloissa.
Elämysmatkailuun Atlantin rannalla kuuluu ehdottomasti merestä nauttiminen, hulppeat rantakohteet, viinitilat, historialliset kaupungit ja kaunis vaihteleva luonto tarjoavat jokaiselle
nähtävää ja aktiviteetteja. Tämä oli kolmas Portugalin matkani ja kaipuu jäi seuraaville reissuille.
Yhdessä matkaaminen ja elämysten jakaminen on ehdottomasti paras tapa tutustua ja solmia
uusia experienced women -ystävyyssuhteita. Meillä oli ihana monipuolinen omatoimireissu,
jolle todellakin kannatti lähteä!

Erityinen kiitos Sirpa Uimoselle, Marja Salmelinille ja matkanjohtajalle Brita-Liisa Joutsenelle
matkan suunnittelusta ja valmisteluista! Suuret kiitokset myös matkatovereille!
Hyvässä seurassa nauru hersyy ja virkistytään arjen kuvioihin.

Seuraavan Cotes -matkan toivossa!
Sirpa Hara

Sirpa Uimonen on Helsingin yliopiston Kuluttajaekonomian jatkoopiskelija ja hänen väitöstyönsä ohjaajat ovat Visa Heinonen ja
Minna Sarantola-Weiss. Sirpa teki Algarvessa väitöstyönsä
viimeisen kenttätyön, haastattelututkimuksen.

Sirpan väitöstyöstä erillään olevan kulutusmenokyselyn ohjaajat ja yhteistyökumppanit ovat:
tiedekunnan johtaja, professori Rui Nunes ja apulaisprofessori Pedro Pintassilgo, turismin ja
alueellisen kehittämisen johtaja, taloustieteellisestä tiedekunnasta, Algarven yliopistosta.
Portugalin Algarvessa osan vuotta asuvien
suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot
Lyhennelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomailla sijaitsevassa kakkoskodissa asuvien suomalaisten
kotitalouksien kulutusmenoja heidän siellä asuessaan. Näitä kulutusmenoja verrataan Suomen
ja Portugalin virallisista tilastoista saataviin kotitalouksien kulutusmenoihin. Tutkimuksen
tavoitteena on arvioida kakkoskotiasukkaiden taloudellista vaikutusta alueelle sekä saada
taustatietoa näistä kotitalouksista. Tutkimusmetodina on internetissä vastattavissa ollut
kysely. Tiedot kerättiin 2017 keväällä huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana.
Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Algarvessa vuosittain osan vuotta asuvat suomalaiset
kotitaloudet. Tutkimusten tulosten perusteella suomalaiset kakkoskotiasukkaat tuovat
merkittävää taloudellista hyötyä Algarven alueelle.

Tyypillisesti nämä suomalaiset asuvat kakkoskodissaan massaturismisesongin ulkopuolella
syksystä kesän alkuun, keskimäärin kahdeksan kuukautta. Tuona aikana he kuluttavat rahaa
saman verran kuin keskimääräinen algarvelainen tai portugalilainen kotitalous koko vuoden
aikana. Lisäksi heidän läsnäolonsa vilkkaimman turismisesongin ulkopuolella tuo kysyntää jo
olemassa oleviin palveluihin ja infrastruktuuriin.
Tutkimuksen vastaajat olivat erittäin korkeasti koulutettuja, sillä 90 prosentilla
vastaajista oli vähintään alempi korkeakoulututkinto. Mediaanitulojen perusteella
he kuuluvat ylimpään tuloviidennekseen niin Suomen kuin Portugalin tilastoissa.
Kulutusmenojen rakenne muistuttaakin Suomen ylimmän tuloviidennekset
kulutusta.
Tutkimustulokset antavat viitteitä, että ensimmäisinä asumisvuosina asutaan
mieluummin vuokralla kuin omistusasunnossa. Mikäli Algarvessa vietettyjä
vuosia on enemmän takana, useimmat omistavat asuntonsa. Merkille pantavaa on
se, että auton vuokraaminen on hyvin yleistä myös pidempään Algarvessa asuneiden
keskuudessa. Auton vuokraaminen ja toisaalta auton omistaminen riippuvat vuosittaisesta
oleskeluajasta Algarvessa. Edulliset vuokra-autot massaturismisesongin ulkopuolella
houkuttelevat suomalaisia käyttämään näitä palveluita vuodesta toiseen. Auton omistavat
sellaiset taloudet, jotka asuvat lähes koko vuoden Algarvessa.
Yllättävää oli elintarvikemenoja koskeva tutkimustulos. Vaikka Portugalin
elintarvikkeiden hintataso on 80 prosenttia Suomen tasosta, käyttävät
Algarvessa asuvat suomalaiset kotitaloudet enemmän rahaa tähän
menoryhmään kuin lähes kaikki kotitalousryhmät Suomessa.
Asumismenot ovat selvästi edullisemmat Algarvessa kuin Suomessa.
Samoin terveydenhoitoon käytetään suhteellisen vähän rahaa.
On mahdollista, että nämä suomalaiset hoitavat terveyttään mieluummin
kotimaassaan kuin Algarvessa. Tutkimusta ollaan laajentamassa koskemaan
muita ei-portugalilaisia kakkoskotiasukkaita.

