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Travellink on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun nettipohjainen matkatoimisto, jolla on toimintaa Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yrityksellä on kolme liiketoiminta-aluetta: liikematkat, vapaa-ajan matkat sekä 
kokous- ja ryhmämatkat. Travellink kuuluu Euroopan suurimpaan nettimatkatoimistoryhmään, ODIGEO Groupiin 
yhdessä eDreams-, Go Voyages- ja Opodo-brändien kanssa. ODIGEO toimii yhteensä 40 maassa Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Oseaniassa.  
Joulupukkisäätiö vahvistaa mielikuvaa Suomesta oikeana joulumaana ja Joulupukin kotimaana. 
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Joulupukki siirtyi matkanteossa online-aikaan 
 

Joulupukki vie matkoillaan hyvää tahtoa ja vetää uusia joulumatkailijoita Suomeen. Joulupukin 

matkustaminen siirtyi uuteen aikakauteen, kun Joulupukkisäätiö valitsi Travellink Liikematkat 

viralliseksi matkatoimistokseen.  

 

Joulupukki työskentelee ja matkustaa ympäri vuoden hyvien tekojen parissa. Tänä vuonna Joulupukin matkat 

suuntautuvat Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Aasiassa aito, Suomen Korvatunturilta kotoisin oleva Joulupukki 

on haluttu vieras. Vuoden kohokohtia ovat Shanghain joulu sekä Pekingin suurlähetystön järjestämä 

suurtapahtuma, joissa suomalainen Joulupukki vahvistaa Suomen mielikuvaa joulumaana. Joulupukki vierailee 

myös Venäjällä Pakkasukon luona. 

 

”Joulupukin kiireisin matkustuskausi on marras-joulukuussa, mutta matkustamista riittää ympäri vuoden. Elokuun 

suunnitelmissa on hyväntekeväisyysmatka Afrikkaan, Keniaan”, kertoo Joulupukin asiamies Jari Ahjoharju 

Joulupukkisäätiöstä. Matkoillaan Joulupukki välittää iloa, joulun ja hyvän tahdon sanomaa sekä rakentaa 

yhteistyötä. Tavaratalo- ja tapahtumavierailujen lisäksi hyväntekeväisyydellä on tärkeä rooli. Joulupukki ilahduttaa 

vähäosaisia lapsia sekä jakaa Joulupukin Lahjan vuosittain maailman lapsille.  

 

 

Aasialaiset nopeimmin kasvava joulumatkailijaryhmä  

Joulupukkisäätiön mukaan britit ja venäläiset ovat tehneet viime vuosina eniten matkoja Rovaniemelle tapaamaan 

Joulupukkia. Nyt voimakkaimmin kasvussa on kiinalaisten ja japanilaisten joulumatkustajien määrä. 

 

”Kiinalaiset haluavat nähdä ensisijaisesti Joulupukin. Japanilaiset haluavat nähdä sekä revontulet että Joulupukin. 

Matkustajille tärkeitä ovat myös puhdas luonto, puhdas ruoka sekä turvallisuus. Suurta hämmästystä herättää se, 

että järvestä voi juoda vettä, jään päällä voi liikkua ja kalastaa”, jatkaa Jari Ahjoharju. 

 

Valmismatkojen lisäksi eurooppalaisten omatoimiset joulumatkat ovat voimakkaassa kasvussa. Matkustajat ostivat 

2013 Travellinkin ja koko Odigeo-ryhmän kautta eniten matkoja Rovaniemelle seuraavista maista:  

 

TOP 10 kansallisuudet 

1. Suomalaiset 6. Britannialaiset 

2. Ranskalaiset 7. Saksalaiset 

3. Espanjalaiset 8. Belgialaiset 

4. Italialaiset 9. Ruotsalaiset 

5. Sveitsiläiset 10. Norjalaiset 

 

Joulupukin luona voi vierailla myös Helsingissä Linnanmäen huvipuistossa, jonne on avattu Santa Claus World. 

Kesäaikaan Joulupukin voi nähdä vilaukselta kesämökillä Espoon Korpilammella.  

 

”Olemme erittäin iloisia, että saamme auttaa Joulupukkia tehokkaassa matkan teossa ja hyvän tahdon 

välittämisessä. Annamme laajan kansainvälisen verkostomme joulumatkojen tueksi”, kertoo nettipohjaisiin 

matkavarauksiin erikoistuneen Travellinkin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. 

 

Lisätietoa: Anne-Marjut Väänänen, maajohtaja Travellink, +358 41 5222 322, anne-

marjut.vaananen@travellink.com 

Jari Ahjoharju, Joulupukin asiamies, Joulupukkisäätiö, +358 400 638 696, jari@santaclausfoundation.fi 
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