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LÄHES JOKA KYMMENES LOMAROMANSSIN KOKENEESTA PÄÄTYY
NAIMISIIN LOMAHEILANSA KANSSA

Kesä on täydellistä aikaa pienelle lomaromanssille – josta joskus myös kehittyy jotain syvempää.
Matkahakukone momondo.fin tutkimuksen mukaan reilu viidennes suomalaisista on kokenut vähintään
yhden lomaromanssin, ja näistä lomapareista 8 prosenttia on päätynyt naimisiin.
Monelle suomalaiselle kesäloma on vuoden kohokohta – eikä syyttä, sillä hyvällä lomalla rentoudutaan,
ladataan akkuja talvea varten ja ollaan yleisesti ottaen iloisempia. Matkahakukone momondo.fin
tutkimuksen mukaan suomalaisille lomailun tärkein anti on kuitenkin uusien elämyksien kerääminen.
Kaksi kolmesta (66 %) suomalaisesta kertoo uusien kokemusten olevan yksi lomailun tärkeimmistä
positiivisista vaikutuksista – ja mikäpä sen jännittävämpää kuin pieni lomaromanssi.
Reilu viidennes (22 %) suomalaisista onkin päätynyt viettämään lomallaan romanttisia hetkiä itselleen
vieraan ihmisen kanssa. Lomaromanssit ovat hieman yleisempiä naisten (24 %) kuin miesten (21 %)
keskuudessa. Lisäksi romanttiset seikkailut tuntemattoman kanssa lisääntyvät myös iän kasvaessa: lähes

neljännes (24 %) 56–65-vuotiaista on kokenut lomaromanssin, kun taas 18–35-vuotiaista vastaava osuus
on vain viidennes (20 %).

LOMALLA SEKSIHALUT HUIPUSSAAN
Lomaillessaan suomalaisten estot myös kaikkoavat: lähes neljännes (24 %) vastaajista kertoo olevansa
sosiaalisempi lomaillessaan, ja peräti 16 prosenttia kertoo seksihalujensa lisääntyvän loma-aikana. Seksiä
lomalla normaalia enemmän kaipaavat varsinkin miehet (18 %) ja 18–35-vuotiaat (18 %).
”Tutkimuksemme mukaan suomalaiset hakevat lomaillessaan uusia kokemuksia ja ovat avoimempia
kohtaamaan uusia ihmisiä. Kesällä myös matkustetaan paljon, ja ulkomailla, kaukana kotimaan
normeista, monen on helpompi irrottautua arjesta ja kokeilla uusia asioita – kuten lomaromanssia”,
kertoo momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen.
Usein lomaromanssi kuihtuu arkeen paluun myötä, mutta peräti joka kymmenes (8 %) lomalla alkaneista
suhteista johtaa avioliittoon asti. Vaikka naisista hieman useampi on kokenut lomaromanssin kuin
miehistä, suomalaiset miehet avioituvat kuitenkin naisia useammin lomaheilansa kanssa: miehistä 11
pronsettia ja naisista vain 6 prosenttia on jatkanut lomaromanssiaan aina alttarille asti.

PARHAAT LOMAKOHTEET SINKUILLE
Lomaromanssia kaipaavan ei kannata jäädä kotisohvalle istumaan, vaan lähteä rohkeasti seikkailuun.
Muita sinkkuja tapaa parheiten lomakohteissa, joissa on paljon ihmisiä, rento meininki ja jatkuvat bileet.
Vinkiksi momondo listasi maailman riehakkaimmat bilerannat:
Ibiza, Espanja
Maailman ehdottoman klubimekan maineessa oleva Ibiza elää yhtä loppumatonta juhlaa, ja se
tunnetaan parhaiten eri puolilta maailmaa virtaavista turisteista – eli muiden sinkkujen tapaaminen käy
saarella helposti. Ibizalla nukkutaan rannoilla, tanssitaan lakkaamatta sykkivän housen rytmissä ja
riehakoidaan vaahdon seassa auringonnousuun saakka kestävissä liukkaissa vaahtobileissä.
Nissi Beach, Agia Napa, Kypros
Jos haluat aloittaa päiväsi rannalla, jossa voit nauttia niin pauhaavasta musasta kuin uskomattoman
kauniista näköalastakin, olet juuri löytänyt etsimäsi. Nissi Beach on yhtä kuin vaahtobileitä, DJ:itä
hitteineen, hekumallisia bikinikilpailuja, juomien nautintoa ja loputonta tanssia. Nissi Beach on
varsinainen helmi rantojen joukossa, ja jos kanttisi sekä kuntosi kestävät, kannattaa siellä ehdottomasti
pistäytyä.
Kuta Beach, Bali, Indonesia
Kun aurinko katoaa Kuta Beach -rannan horisontin taakse, alkaa pikkutunneille saakka kestävä
bailaaminen. Kuta Beach on eksoottisen saaren ehdoton bilepaikka, ja vuosittain ranta houkutteleekin
hunajan tavoin tuhansittain turisteja – joiden joukosta löytyy seuraa jokaiseen makuun. Koska Kuta
Beachiltä löytyy riehakkaan ilmapiirin lisäksi halpoja juomia ja sykkiviä rytmejä, bileiden ystävien on pakko
käydä juhlimassa sen lämpöisellä hietikolla.
Haad Rin Beach, Koh Phangan, Thaimaa
Joka ikinen kuukausi tuhannet ihmiset kansoittavat puolikuunmuotoisen Haad Rin Beachin ja ottavat
osaa kalenterin osoittamana yönä erääseen maailman kuuluisimmista täydenkuun juhlista. Haad Rin
Beachin hietikon pituudella on silloin vähintään 12 äänentoistolaitetta, joten musiikin rytmi kaikuu aivan

kaikkialla. Jos kaipaat rumpukalvoja jyskyttävää musaa, halpoja juomia ja unettomia bileöitä, on Haad
Rinin ranta sinulle juuri omiaan.
Psarou Beach, Mykonos, Kreikka
Psaroun rannalla sijaitsee vain kourallinen hotelleja, eli sen sulot on onnistuttu pitämään hyvin salassa.
Discorytmit kaikuvat kuumalla rannalla, ja osissa rantaa nudismi on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
Bileet laitetaan alulle jo aikaisin iltapäivällä, ja ne luonnollisesti jatkuvat tauotta aina seuraavaan
aamunkoittoon saakka. Älä siis luule ehtiväsi nukkumaan Mykonoksella, vaan bailaa läpi yön kaltaistesi
seurassa.
Zrce, Novalja, Kroatia
Kroatian parhaat yöriennot löytyvät Pag-saaren valkoista pikkukiveä olevalta Zrce-rannalta. Saari lienee
planeettamme villeimpiä, ja siellä päiväsaikaan järjestettävät bileet ovat vain esimakua sille, mitä yö tuo
tullessaan. Silloin nimittäin bailaaminen jatkuu tauotta seuraavaan aamuun asti… jolloin aamuhipat
jälleen pyörähtävät käyntiin. Zrcen bileet ovat villin estottomia, eikä niiden asuksi tarvita mitään bikineitä
ja uikkareita virallisempaa.

FAKTAT LYHYESTI:
Lomaromanssit ja niistä seuranneet avioliitot:
 22 prosenttia suomalaisista on kokenut lomaromanssin tai romanttisia kokemuksia lomalla
tapaamansa vieraan henkilön kanssa
 8 prosenttia lomaromanssin kokeneista suomalaisista on tavannut nykyisen tai entisen
aviopuolisonsa lomalla ollessaan
 Suomalaisnaisista suurempi osa on kokenut lomaromanssin, mutta suomalaismies avioituu
useammin lomaheilansa kanssa. Naisista 24 prosenttia ja miehistä 21 on kokenut
lomaromanssin. Lomaheilansa kanssa naisista on avioitunut 6 prosenttia ja miehistä peräti 11
prosenttia.
Lomailulla on suomalaisiin useita positiivisia vaikutuksia:
 66 prosenttia suomalaisista saa uusia elämyksiä ja vaikutelmia
 54 prosenttia suomalaisista tuntee olonsa iloisemmaksi ja myönteisemmäksi
 54 prosenttia suomalaisista on rennompi lomaillessaan
 47 prosenttia suomalaisista on vähemmän stressaantunut lomaillessaan
 44 prosenttia suomalaista kokee lomailun olevan hyväksi terveydelleen
 43 prosenttia suomalaisista oppii uutta lomaillessaan
 24 prosenttia suomalaisista on sosiaalisempi lomaillessaan
 16 prosenttia suomalaisista kertoo seksihalujensa lisääntyvän lomalla
 1 prosentti suomalaisista ei koe lomailun vaikuttavan lainkaan myönteisesti

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun
trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–19. tammikuuta
2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikäja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 11 muussa maassa:

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa,
Venäjällä ja Yhdysvalloissa.
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Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten hintoja
miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia lentovertailutestejä,
ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, kuten New York Times, CNN, NBC,
CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon ilmainen mobiilisovellus on saatavilla iPhone,
Android ja Blackberry -laitteisiin.

