
Valion kiireetön bussivuoro kulkee halki Suomen ja vie nuoret
jouluksi kotiin
Jouluna kaikkien pitäisi päästä kotiin rakkaiden luokse ja yhteiseen pöytään. Valion joulubussi kulkee lauantaina 22.12. Helsingistä
Rovaniemelle ja etsii nyt matkaansa nuoria aikuisia, jotka asuvat kaukana kotoa esimerkiksi opintojen takia. Linja-auto vie porukan perille,
mutta yhtä olennaista on leppoisa matkanteko ja kiireetön, jouluinen yhdessäolo. Siksi express-bussivuoro vaihtuu slowness-linjaksi: matkan
varrella pysähdytään syömään yhdessä ja poimitaan kyytiin uusia matkustajia. Bussissa tunnelmaa luo Radio Suomipopilta tuttu Tinni
Wikström.

(linkki kuviin tiedotteen lopussa)

Valion joulubussi starttaa Helsingin keskustasta lauantaiaamuna 22.12. Bussi reissaa Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kautta kohti joulupukin
kotikaupunkia Rovaniemeä ja ottaa matkan varrelta kyytiin uusia matkustajia. Pysähdyspaikoilla syödään yhdessä, ja mukaan pöytään
pääsevät myös matkalaisia vastaan tulleet sukulaiset ja ystävät. Viimeiset matkustajat saapuvat Rovaniemelle myöhään illalla.

- Viime jouluna suomalaiset osoittivat sydämellisyytensä avaamalla kotiensa ovet uusille tutuille. Yli 100 seuruetta kutsui tuntemattoman
ihmisen omaan joulunviettoonsa Valion joulupöytäpalvelussa. Lämpö ja ennakkoluulottomuus huokuivat viesteistä, joissa ihmiset pyysivät
toisiaan glögille, joululeffaan tai joulupäivän rääppiäisiin. Suomalaisten maine on ehkä turhan juro, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Ann-
Mari Hämäläinen ideasta, jolla haluttiin vähentää yksinäisyyttä.

- Tänä jouluna haluamme jatkaa hyvän mielen levittämistä ja tuoda ihmisiä yhteen yllättävällä tavalla. Yhdessä syöminen ja uusien ihmisten
kohtaaminen bussin penkissä ovat toivottavasti matkan paras anti, Hämäläinen sanoo.

Uskallatko istua viereen?

Bussissa suomalainen istahtaa useimmiten omaan rauhaansa. Tässä linja-autossa on kuitenkin luvassa toisenlaista tunnelmaa, sillä tarkoitus
on viettää aikaa yhdessä muiden matkustajien kanssa. Matkatunnelmasta huolehtii Tinni Wikström, joka on tuttu muun muassa Radio
Suomipopin iltapäivistä. Saattaa olla, että matkan varrelta mukaan hyppää myös yllätysvieras. Joulubussin matkaa voi seurata Valion
Instagramissa, ja seuraajat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä bussissa tapahtuu matkan aikana.

- Erittäin kivaa päästä viemään jengiä jouluksi kotiin. Yhdessä matkustamisessa on tunnelmaa, ja joulunvietosta nauttimisen voi aloittaa jo
matkalla, bussiin mukaan hyppäävä Tinni Wikström fiilistelee.

Joulubussi on tarkoitettu nuorille aikuisille (18−30 v.), jotka haluavat päästä läheistensä luokse joulun viettoon. Osallistuminen on maksutonta.
Mukaan ilmoittaudutaan osoitteessa www.valio.fi/jouluksikotiin, ja sen jälkeen Valio valitsee osallistujat. Olemme kaikkiin ilmoittautuneisiin
yhteydessä mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen.

Tutustu joulubussiin tarkemmin tästä: www.valio.fi/jouluksikotiin

 

 

  

Lisätietoja: Haastattelu- ja soittopyynnöt Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Linkki kuvakoriin: https://aineistopankki.valio.fi/?cart=6200-dllgakemmi&l=FI

Kuvateksti:Valion kiireetön jouluvuoro kuljettaa nuoret rakkaiden luo Tampereelle, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle. Joulubussin voi
bongata tien päältä tai sen matkaa voi seurata Valion Instagramissa. 

Kuvateksti/Tinni Wikström: Matkatunnelmasta huolehtii Tinni Wikström, joka on tuttu muun muassa Radio Suomipopin iltapäivistä. Valion
Instagram-seuraajat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä bussissa tapahtuu matkan aikana.

Maailman innovatiivisin meijeri ja ruokatalo



Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista.
Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden
turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat
myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi neljä vuotta peräkkäin.

Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys ja maksamme kaikki tulot maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä
25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten
hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista yli 60 maassa ja
innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden
suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.

www.valio.fi


