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Ensi viikolla
Autoilu ja
liikenne

(02) 7272 994, (02) 7272 996, 
ilmoitus@salonjokilaakso.net

Hiihtolomalla 
liikutaan s. 8

Ystävänpäivä-
tervehdykset 
s. 12-13

Myssyillä hyvän-
tekeväisyyttä 
s. 16

OLEMME MYÖS
Facebookissa ja Twitterissä!Juttuvinkit ja palautteet Viikon Piristykseen! 

www.salonjokilaakso.net - toimitus@salonjokilaakso.net - (02) 7272 980

-30%-30%  -50%
 -50%Erä sisävaatteita

tasarahalla

Kauppakeskus Linjuri, 2. krs. Vilhonkatu 14, Salo
Avoinna ark. 10-18, la 10-15

Poistamme kaikki 
toppatakit ja -haalarit

jopa -50%jopa -50%

SALO,  Vilhonkatu 14, 
aVoinna joka päiVä 8-21

www.ya.fi

Tule tutustumaan monipuoliseen 
kosmetiikkavalikoimaamme

Tervetuloa Eucerin-kosmetiikan 
esittelyyn  to 13.2. klo 10–16

EucErin VoLuME-FiLLEr
Silottavat ja kiinteyttävät Volume-Filler -tuotteet 
palauttavat ihon täyteläisyyden, häivyttävät juonteita 
ja ennaltaehkäisevät ihon ennenaikaista ikääntymistä.

päivävoide 50 ml 

yövoide 50 ml

silmänympärys-
voide 15 ml

uniikki-kortilla 
helmikuussa

(34,40)2990
598,00/l

(33,00)2900
580,00/l

(28,60)2490
1660,00/l

Lisää uniikki-tarjouksia apteekissamme

Pekka Mäenpää

Salon matkailumarkkinoin-
tia varten alkuvuodesta pe-
rustettu VisitSalo on saanut 
vauhdikkaan alun toiminnal-
leen.

VisitSalo voitti kaupungin 
järjestämän tarjouskilpailun 
matkailuneuvonnan järjestä-
misestä ja aloittaa tehtävässä 
maaliskuun alussa. Helmi-
kuun alusta VisitSalon vetä-
jänä aloitti Kittilästä Saloon 
muuttanut Jari Huuhtanen, 
jolla on takanaan mittava ura 
Lapin kansainvälisessä mat-
kailubisneksessä.

- Muutin perheineni viime 
kesänä Lapista Perniöön. Le-
villä työskentelin hotellissa, 
jonka myynnistä vastasin ho-
tellin perustamisesta lähti-
en. Myös hotellin liittäminen 
kansainväliseen Best Western 
–ketjuun kuului tehtäviini, 
Huuhtanen kertoo.

Huuhtasen mukaan Lapissa 
matkailualan yritykset tekevät 
monin paikoin saumatonta 
yhteistyötä.

- Esimerkiksi Levillä juu-
ri yhteistyö alueen yrityksien 
välillä on johtanut alueen ny-
kyiseen suosioon. Siellä pu-
halletaan yhteen hiileen ja 
uskotaan yhteistyöhön. Kaik-
ki tekevät työtä sen eteen, että 
asiakas tulee aina uudestaan 
Leville, Huuhtanen sanoo.

Hänen mukaansa yhteistyö 
on avainasia myös Salon mat-
kailun kehittämisessä.

- Levillä asiakas voi varata 
lähes kaikki palvelut yhdestä 
paikasta. Näin asiakas pääsee 
helpolla ja tulee mielellään 
uudestaan. Samantapainen 
käytäntö voisi olla täälläkin 
ainakin tavoitteena.

VisitSalo näyttää heti alku-
metreillä hyvää esimerkkiä 
yhteistyöstä, sillä VisitSalo 
aloittaa Salon matkailuneu-
vonnan Sokos Hotel Rikalan 
aulassa.

- Hotelli Rikala ja siis myös 
tuleva infopiste sijaitsevat 
ydinkeskustassa ja ovat hyvin 
saavutettavissa, VisitSalon pe-
rustajiin kuuluva Tina Kesälä 
Hotelli Fjalarista kertoo.

Rikalan hotellinjohtaja 
Jaana Johansson kertoo, et-
tä matkailupalvelupiste on 
avoinna päivittäin kello 9-20.

- Matkailijat voivat tiedus-
tella meiltä vaikkapa ajo-oh-
jeita ja erilaisia matkailuun 
liittyviä yksityiskohtia. Myös 
esimerkiksi ryhmävaraukset 
hoituvat tätä kautta VisitSa-
loon, Johansson sanoo.

Matkailuneuvonta ja in-
fopiste löytyvät helmikuun 
loppuun asti kauppakeskus 
Plazasta.

Salon kaupungin viestintä-
päällikkö Teija Järvelä kertoo, 
että päätös VisitSalon valin-
nasta matkailuneuvonnan 
tuottajaksi saa lainvoiman tä-
män viikon keskiviikkona.

- VisitSalon käynnistyminen 
on erinomainen asia. Yrityk-
sillä ja yrittäjillä on paras 
mahdollinen asiantuntemus 
alueen matkailun markkinoi-
miseksi, Järvelä sanoo.

Salon kaupunki on saanut 
tämänvuotisen matkailuesit-
teensä painokuntoon.

- Se menee painoon lähi-
päivinä, nyt kun voimme lait-
taa siihen ajantasaiset tiedot 
matkailuneuvonnan sijain-
nista ja aukiolosta, Järvelä sa-
noo.

Yhteistyöstä kertoo myös se, 
että Jari Huuhtasen työnkuva 
jakautuu sovitusti Astrum-
keskuksen ja VisitSalon kes-
ken. 

- Työskentelen tällä hetkellä 
Astrum-keskuksen myynnis-
sä ja hoidan muun muassa  
kokousjärjestelyjä, tilavarauk-
sia, tapahtumia ja hotellivara-
uksia. VisitSalossa vastuullani 
on jatkossa Salon alueen mat-
kailumyynti, uusasiakashan-
kinta, tuotteistaminen, yh-

teistyön ylläpitäminen alu-
een toimijoiden kanssa sekä 
tapahtumien organisointi ja 
järjestäminen, Huuhtanen 
sanoo.

Viime keväänä Saloon tu-
tustuessaan Huuhtanen ker-
too panneensa merkille yri-
tysten ja niiden henkilökun-
nan erittäin ystävällisen pal-
veluhengen. 

- Se on hyvä lähtökohta. Kun 
vielä yhteistyötä saadaan tii-
vistettyä niin uskon matkaili-
joiden viihtyvän täällä entistä-
kin paremmin. 

Huuhtasta viehättävät Sa-
lossa kaupunkia halkova joki 
sekä vanhat säilytetyt puura-
kennukset, jotka antavat kau-
pungille oman ilmeen.

- Luonto ja maaston muo-
dot kaupungin ympärillä ja 
kirkotkin ovat täysin erilaiset 
kuin Lapissa tai sisämaas-
sa. Tunne on kuin olisi ulko-
mailla ja uskon, että matkai-
lijoiden on helppo ihastua 
Saloon.

VisitSalon tavoitteena on 
tuotteistaa alueen palveluja 
yhdessä jäsenyrityksen kans-
sa ja tuoda niitä esille muun 
muassa messuilla. 

- VisitSalon avulla pienet-
kin yritykset saavat tuotteen-
sa esille ja mahdollisuuden 

päästä osaksi palveluketjua. 
Totta kai meillä on oltava 
muutama kärkituote, joiden 
oheen pienempien palvelui-
ta sitten tarjotaan, Huuhta-
nen sanoo.

Hänen mukaansa esimer-
kiksi urheiluseurat järjestävät 
tapahtumia, jotka liikuttavat 
suuria joukkoja suomalaisia 
perheitä. 

- VisitSalo voisi esimerkiksi 
olla organisoimassa majoi-
tusvaraukset näille matkai-
lijoille. Näin asiakas löytäisi 
kaikki majoitusvaihtoehdot 

”yhdestä luukusta”, Huuhta-
nen visioi.

VisitSalon perustajiin kuu-
luva Jussi Saarinen muistut-
taa, että matkailu raivaa tietä 
myös businekselle. 

- Jokainen matkailija joka 
alueelle saadaan, on tulevai-
suuden potentiaalinen asu-
kas, työntekijä tai yrittäjä. Siksi 
toivommekin, että myös mat-
kailualan ulkopuolelta lähde-
tään mukaan tähän yhteistyö-
hön, Saarinen sanoo.

VisitSalo vastuuseen Salon matkailuneuvonnasta
- Jari Huuhtanen Leviltä matkailun myyntimieheksi Saloon  

Leviltä Saloon muuttanut 
Jari Huuhtanen visioi 
seudun matkailuyrittäjien 
tiivimpää yhteistyötä.


