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MATKAPOJAT OSAKSI ELÄMYS GROUPIA
ALAN SUURIMMASSA KAUPASSA VUOSIIN
Tamperelaislähtöinen matkanjärjestäjä Matkapojat on liittynyt yrityskaupassa osaksi Elämys
Groupia. Matkapoikien aiemmat omistajat sekä ryhmä suomalaisia sijoittajia tekivät samalla
Elämys Groupiin merkittävät sijoitukset. Kaupan myötä Elämys Group on toimialan suurin
suomalainen yksityinen yritys. Matkatoimistojen palvelutarjonta asiakkaille laajenee jatkossa
merkittävästi ja kattaa lähes kaikki matkailun eri osa-alueet.
Elämys Group -konserniin nyt kuuluvien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ennen covidpandemiaa oli yli 55 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoite on kasvaa Suomessa useilla matkailun osaalueilla suurimmaksi toimijaksi sekä saavuttaa 100 miljoonan liikevaihto vuoteen 2025
mennessä.
Matkapoikien lisäksi muita Elämys Groupin brändejä ovat muun muassa Elämysmatkat, OKMatkat, Matka-Agentit ja liikematkatoimisto Menestys.
- Matkapoikien brändi ja osaaminen ovat ryhmä- ja lähimatkoissa vertaansa vailla.
Voimme nyt täydentää tätä yhtälöä entistä laajemmalla matkatarjonnalla sekä alan
uusimmalla teknologialla. Matkapoikien matkoilla on matkustanut vuosien varrella sadat
tuhannet suomalaiset. Pääsemme nyt tarjoamaan uusille ja vanhoille asiakkaillemme
aivan uusia elämyksiä, sanoo Elämys Groupin toimitusjohtaja Pasi Latva.

Matkapoikien omistajaperhe ja sijoittajaryhmä Elämys Groupin uusiksi omistajiksi
Kaupan yhteydessä Elämyksen osaomistajaksi tuli Penttilöiden perheyhtiö Matkaset Oy, jolta
Elämys Group osti Matkapojat. Samassa osakeannissa Elämys Groupiin sijoittivat myös
pääomasijoitusyhtiö Nordia Managementin uusi kasvurahasto Nordia Kasvu Ky, Takoa Invest
sekä yksityishenkilöitä. Elämys Groupin enemmistöomistajina jatkavat pitkäaikaiset omistajat
Jussi Viskari ja Aarni Kotilainen.
Kerätyn rahoituksen myötä Elämys Groupin tase vahvistuu merkittävästi ja palvelutarjonta
monipuolistuu kattaen lähes kaikki matkailun osa-alueet liikematkoista urheilumatkoihin ja
risteilyistä Suomeen suuntautuviin matkoihin. Elämys Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi
Viskari:
- Tämä järjestely huipentaa kaksi vuotta kestäneen rutistuksen, jonka aikana kokosimme
Elämys Groupiin alan parhaat osaajat, brändit ja teknologian. Nyt ammattilaistemme
tukena on myös entistä laajempi ja osaavampi omistajaryhmä, jolla riittää nälkää jatkaa
tätä kasvutarinaa myös kansainvälisesti.

Uudet omistajat uskovat uuden Elämys Groupin menestykseen. Nordian Kalle Lumio:
- Elämys Group on tehnyt määrätietoisesti töitä, jotta se olisi valmis kasvamaan nopeasti ja
kannattavasti kansainvälisen matkailukysynnän palatessa. Näimme mahdollisuuden olla mukana
merkittävässä toimialajärjestelyssä ja yhtiössä, jolla on kaikki edellytykset olla kasvun veturi
alallaan. Elämyksen menestystekijöihin voi nyt lukea myös vahvan taseen, mikä tekee yhtiöstä hyvin
iskukykyisen.
Matkapojat jatkaa toimintaa omalla brändillään. Kaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia. Asiakkaat
näkevät kaupan vaikutukset laajempana tuote- ja palveluvalikoimana ja kehittyneempänä
varauskokemuksena kesästä 2022 alkaen.
Yhteystiedot
Elämys Groupin toimitusjohtaja Pasi Latva:
0400 700 328, pasi.latva@elamysgroup.com
Matkapoikien toimitusjohtaja Ari Penttilä:
050 385 1110, ari.penttila@matkapojat.fi
Elämys Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari:
040 584 6425, jussi.viskari@elamysgroup.com
Nordia Managementin toimitusjohtaja Kalle Lumio:
040 737 1559, kalle.lumio@nordiamanagement.fi

Faktat: Elämys Group
Suomalainen matkailukonserni, johon kuuluu useita brändejä matkailun eri osa-alueilta
Henkilökunta noin 90 henkeä
Pääkonttori Helsingissä
Toimitusjohtaja Pasi Latva
Elämys Groupiin kuuluvat yhtiöt ja brändit:
Matkapojat
OK-Matkat – vapaa-ajan ryhmämatkat
Matka-Agentit – vapaa-ajan ryhmämatkat ja räätälöidyt matkat
Menestys Travel – liikematkat
Elämysmatkat
Elämys Sport – urheilumatkat
Elämys Cruises – risteilymatkat
Elämys Ski & Active – laskettelu- ja aktiivimatkat
Elämys Suomi – kotimaan kiertomatkat, reitit ja aktiviteetit
Elämys Live – VIP-liput ja hospitality-palvelut urheilu- ja viihdetapahtumissa
Elämys DMC – Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkustus
Elämys Tech – matkailuteknologiaratkaisut yrityksille ja matkailuorganisaatioille

Elämys Group on moderni matkailukonserni, jonka ytimessä on alan parhaiden osaajien tarjoama
huippupalvelu sekä alan uusimpien teknisten ratkaisujen tehokas hyödyntäminen. Asiakkaille tämä näkyy
laajana tuotevalikoimana, edullisina hintoina, sujuvana varauskokemuksena ja asiantuntevana palveluna.
Elämys Groupissa työskentelee 90 matkailun ammattilaista ja se on Suomen suurin yksityinen
matkanjärjestäjä ja matkatoimisto.

