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SUOMEN MATKATOIMISTOSTA ON HIOUTUNUT 50 VUODESSA 

VENAJAN 
LIIKEMATKAILUN 
ERIKOISOSAAJA 
- 50 vuotta sitten Intouristin kan ssa solmittu yhteistyosopimus on hionut 
meistii ainutlaatuisia venajiin matkailun erikoisosaajia . Liikematkailija voi 
keskittyii Veniijiin suhteittensa vaalimiseen, me hoidamme loput. sanaa 
Suomen Matkatoimiston uusi toimitusjohtaja [ukka Niirakka. 

S
uomen Matkat oimis Suomen Matkatoimist o si niin. etta miliisiin on tulos

ton os aa mm en perus  p anostaa vahvasti liikemat sa yk sinomaan matkailijoita
 
tuu p aitsi vu osikym kailijoiden paIvelemise en. paIvel eva yksikko.
 

m enten kokemukseen j a - Kaiken koko iset suoma  - Meilla on kehitteilla laa
asiantunternukseen. myos lais et yritykset tekeva t Ven a dukas kokousmatkatuote 
hyviin kontakteihin. jan kauppaa. Meilta taytyy yrityksille Pi e

- Vaikka yh te iskun ta jar  loytya n e palvelut. mita h e tariin . Tallin
je st elrna Venajalla muut tarvitsev a t. sanaa Venajan nan laivako
tuikin 1990-luvun alussa. sop imus - ja tuotepaallikko koust en sijaan 

11 pipyorittavat sama t ihmiset Marjut Masala. junamatka 
yha matkailubisnesta. Na Pietariin voi olla 
rakka san oo. pirist avaa vaihte yrt 

- j a tarnahan on n imen Iua.KOKOUSMATKALLE 
omaan ihmisten vali sta yh  Oh eisohjelmana

PIETARIINtei styota . Rajan molemmilla vaikka vodka- ja It°Itsestaan se lvia vaatimuksiapuolilla bisnest a pyorittavat kaviaarimais tiaiset. 
ovat hotellien siist eys. palveosaavat ammattilais et , ke samoin yksityiskon
lun ystavallisyys ja turvalli huu elakkeelle siirtyva toi sertti jossakin Pietarin kau
suus. Turvallisuuteen Vena mitusj ohtaja Pertti Pi rska nii sta ja historiallisista palat
jalla panostetaan es imerkik nen. seista. IlIallisell e voi kutsua 
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LIIKEMATKAILU .. ... 
VENAJALLE KASVUSSA 
Venajan konsulaatista saatujen tietojen mukaan se on myontanyt 178388 vii 
sumia suomaIaisilIe vuoden 2004 aikana. Ma aran odotetaan ka svavan tana 
vuonna 10 prosenttia. Suomen Matkatoimiston matkustajamaara ylitti viime 
vuonna 15 000. Liikematkust ajilla on merkittava osuus nousussa . 

- Toiminta-alueenamme on koko Venaja ja myos IVY-maat. Olemme jo vuo
sien ajan olleet mukana jarjestamassa vientitapahtumia eri puolille Venajaa. 
Olemme vieneet kokonaisia lentokoneeUisia suomalaisia liikematkustajia mm. 
Krasnojarskiin. jekaterinburgiin. Ufaanja Permiin. kertoo SMT:n Venajan so
pimus- ja tuotepaallikko Marjut Masala. 

- Venaja on noussut Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi. Suomen 
kannalta eri tyisen kiinnostavia ovat lahialueet. mutta myos Pietarin ja Mo s 
kovan takaa loytyy alueita. joiden tal oudellinen kehitys on vauhdittunut ener 
gian hinnannousun myota, muistuttaa Suomen Matkatoimiston uusi toimi
tusjohtaja Jukka Narakka, 



ILMOITUS 5 

mukaan myos itsensa Pi e
tari Suuren ja tarj ot a ate 
rian tsaarin aj an malliin . 

Suomen Matkat oimist o 
panost aakin vahvasti Pieta
rin alu eeseen. 

Piet arista loytyy va rs in
kin sesong in mentya hyvin 
tilaa ja h innatkin joustavat. 

Nara kka muistuttaa myos 
Moskovan ainutlaatuisuu
dest a . 

- Ka upunki on vaikuttava 
ja palvelutasolt aankin tay
sin Pariisin veroinen. 

LUOTETTAVAAJA
 
TEHOKASTA
 

PALVELUA
 
- Liikematkailij oita palve 
lemm e tehokka asti, n o 
peasti. luotettavasti j a h y
vaan h intaan . Kaikk i 
as iantuntijamm e ova t ve

n ajankielentaito is ia . ko 
ros taa M a sal a. 

Suur in liike m atkailua 
h aitta ava a sia on byrok
raattinen ja hida s kutsu
viis umikayta n to : m oni
kertaviisumia kun jou tu u 
yh a odottamaan m elko 
p itka an. Helpotu ksia on 
kuiten kin tuloss a jo ta
m an vuoden puol ella. 

- j o p elk astaan viis u m i
asioissa kan nattaa u sko a 
jarj estel yt am matt ilaise l 
le. Kutsuviisumin pita a 01
la oi ke anlainen ja turval
linen. j os yrityksella e i ole 
kutsuja a Venajan paass a. 
me h oidamm e a sian kun
toon . Ti e don k e ruu on 
oleelline n osa li ikemat 
kailij oiden p alvelua. M e 
tiedarnme. mita teemm e ja 
k enen kan s sa te e rnme. 
Masal a sanoo. 

Suomen Matkatoimiston 
ja Intouristin 50-vllotista 
yhteistyotii juhlivat Hel 
s inqissii SMT:n sopimus
j a tuotepiiiill ikko Mar jut 
Ma sala. uu si toimitu sjoh 
taja [ukka Niiriikkii . 
Intouristin johtaja Nina 
Zharova, eliik ke elle liihte 
vii SMT:n toimitusjohtaja 
Pertti Pirskanen, Tatiana 
Filina ja va rapaaj ohtaja 
Nikolay Kakora. 

YHTEISTYO 
INTOURISTIN 
KANSSAYHA 
TARKEAA 
Su omen Matkatoimis to 
jarjesti turis timatkoja Suo
mesta silloiseen Ne uvosto 
liittoon jo 1920-1uvulla. 
Elokuussa 1955 Intou ri stin 
kanssa solm ittu yh teistyo
sopim us aloit ti matkailu n 
uudelleen. 50 vuoden aika 
na yh teistyossa on jarjes
tetty satojen tuhansien 
suo malaisten Venajan m at
ka ja kymm enien tuhan
sie n ven alai st en Suomen 
matka. 

Nykyisin In tou ris t on yk
sityinen yritys ja yk si Suo
men Mat kat oimist on hy 
vista yh teistyoku mppa
neist a Venajall a . 

Intour ist om is taa kaikki
aan 43 matkato imis toa eri 
p uolilla Venajaa, Sill a on 
yh teistyota kaikkiaan 70 eri 
maassa. Suo men Matkatoi
misto on yh teistyokump 
paneista yksi merki ttavirn 
p ia . 

- Meilla on s u unnite l
missa tuleville vuosill e pal
jon hienoja uusia asioita 
niin Suomen kuin Vena 
jankin puolella. keh ui Suo
m essa 50-vuotisen yh te is 
tyon kun niaksi vieraillut 
Intou r istin varapaajoh taja 
Nikolay Kakora. 
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SUOMEN MATKATOIMISTO 
www.smt.fi
 

Liikematkat: puh 010 826 8300
 
ma-pe 8.30-17.00
 


