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Anne-Marjut Väänänen valittiin Suomen matkailualan liiton puheenjohtajaksi kolmannelle kaudelleen
Suomen matkailualan liitto SMAL valitsi 13.10.2022 pidetyssä vuosikokouksessa liiton puheenjohtajaksi vuosille 2023–2024 Anne-Marjut Väänäsen. Olympia Kaukomatkatoimiston toimitusjohtaja Väänänen jatkaa
luottamustoimessaan kolmannelle kaksivuotiskaudelleen. SMALin sääntöjen mukaan liiton jäsenyrityksen
edustaja voidaan valita puheenjohtajan tehtävään enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi. Väänänen on ollut
mukana SMALin hallitustyöskentelyssä vuodesta 2014 alkaen.
Anne-Marjut Väänänen on luotsannut ansiokkaasti SMALin 11-jäsenistä hallitusta läpi vaikeiden koronapandemian värittämien vuosien. Suhdanneherkän toimialan puheenjohtaja hallituksineen on toiminut aktiivisesti monella rintamalla matkailualan yritysten toimintaedellytysten säilyttämiseksi niin pandemian kurimuksesta kuin maailmanpoliittisten ja taloudellisten myllerrysten aiheuttamista haasteista.

Edunvalvonta- ja järjestötyön tärkeys on viimeistään nyt kirkastunut viime
vuosina kaikille matkailualan yrityksille. Vaikka tummia pilviä on edelleen
matkailutaivaankin yllä, näemme, että myös kansainvälinen matkustus elpyy.
On ilo jatkaa matkaa tässä luottamustehtävässä upean hallituksen ja SMALin
toimiston kollegojen kanssa. Suurella sydämellä jatkan panostusta tässä tehtävässä seuraavat kaksi vuotta, iloitsee Anne-Marjut Väänänen.

Anne-Marjut Väänäsen lisäksi SMALin syyskokous valitsi liiton hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
Peter Forsström (Milargo Oy / Elämys Group), Timo Kousa (Aurinkomatkat Oy), Olli Miettinen (Matka-Miettinen Saimaatours Oy), Timo Saranpää (Kon-Tiki Tours Oy) ja Jessica Virtanen (Tjäreborg Oy) sekä varajäseninä Jukka-Paco Halonen (Viada Oy), Merja Hart (TTE – The Travel Experience Oy), Heidi Laukas (Kouvolan
Matkatoimisto Oy), Petri Novitsky (Futurist Oy) ja Esa Talonen (Ikaalisten Matkatoimisto Oy).
LISÄTIETOJA: Anne-Marjut Väänänen puh. 041 522 2322
Suomen matkailualan liitto SMAL on noin 170 matkatoimiston, matkanjärjestäjän ja incoming-matkatoimiston yhteenliittymä, joka ajaa jäsentensä etuja suhteissa viranomaisiin, lainsäätäjiin sekä alan kotimaisiin ja
kansainvälisiin järjestöihin. SMALin jäsenyritysten kokonaismyynti vuonna 2019 oli yli 2 miljardia euroa, mikä
on noin 95 prosenttia Suomen koko matkatoimistomyynnistä.
Vuonna 1940 perustetun toimialajärjestön kansainväliseen jäsenverkostoon kuuluu nykyään myös noin 110
muuta matkailualan yritystä ja tahoa, kuten kuljetusyhtiöitä, majoitusliikkeitä, kotimaisia ja ulkomaisia matkailutoimistoja sekä matkailualan oppilaitoksia, konsultteja, medioita ja teknologiayrityksiä.
SMALin toimeksiannosta järjestetään vuosittain Pohjois-Euroopan suurin matkailutapahtuma Matkamessut
sekä Finnish Travel Gala, jossa palkitaan ansioituneita matkailutoimijoita.

