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Kristina

Olemme yhteismatkailuun erikoistunut suomalainen perheyritys, joka on 
huolehtinut asiakkaidensa toiveista ja tarpeista jo seitsemän 

vuosikymmenen ajan. Suunnittelemme ja toteutamme teemallisia 
yhteismatkoja laatutietoisille suomalaisille maalla ja merellä. Palvelemme 
vuosittain tuhansia elämyksiä, kokemuksia ja mukavaa matkatunnelmaa 

arvostavia matkailijoita.

Vuonna 1953 alkanut tarinamme on kiehtova kertomus kyvystä 
uudistua muuttuvan maailman melskeissä.

Vuonna 2019 Kristina Cruises Oy valittiin 

Suomessa vuoden matkatoimistoksi / matkanjärjestäjäksi.



Kristina – Yksilöllisiä yhteismatkoja
• Kotkalainen perheyritys, jonka juuret vahvasti suomalaisessa 

matkustajamerenkulussa 1950-luvulta lähtien. 

• Vuodesta 2014 lähtien yritys on toiminut risteilylomiin erikoistuneena 
matkanjärjestäjänä

• Yksi toimipiste, joka sijaitsee Kotkan Kirkkokadulla

• Tuoteryhmät: 
Euroopan jokiristeilyt sekä risteilyt merialueilla ympäri 
maailman (Kristina Cruises )
Yhteismatkat laivalla Saksaan (Kristina Ropax ) 
Uusimpana junaristeilykonseptin mukaiset yhteismatkat 
Suomessa (Kristina Rails ) 

• Liikevaihto v. 2019 – siis ennen koronaa – 7,5 Me

• Vakituista henkilökuntaa 9 hlö, lisäksi n. 10 henkilöä osa-aikaisesti 
matkanjohtajatehtävissä 

• Asiakaskunta + 50 v. ja se on tällä hetkellä täysin suomalaista. 
( BtoC )



Kristina & pandemia
• Pandemia lamaannutti matkailuliiketoiminnan maailmanlaajuisesti. 

Lennot eivät lentäneet, matkailupalvelut eivät voineet toimia -
myös kaikki risteilylaivat jäivät laitureihin.

• Lähes puolet meriristeilylaivoista seisoo edelleen. Jokiristeilylaivat 
ovat pystyneet aloittamaan liikenteensä aikaisemmin. 
Markkinalta hävisi suuri määrä risteilylaivoja (esim. romutettiin)

• Pandemia pysäytti liiketoiminnat meidän alalla ensimmäisenä – ja ne pääsivät avautumaan viimeisenä. 
Ajanjaksona 03/2020 – 07/2021 (16 kk) Kristinan ydinliiketoiminta täysin pysähdyksissä Covid – 19 pandemian takia. Tuona aikana merkittävää 
kehitystyötä valmistautuen uuteen aikaan.

• Haastavista ajoista huolimatta Kristinalla ei ole tarvittu irtisanomisia vaan olemme selvinneet lomautuksilla. Asiakaspalvelu sekä matkatuotanto on 
ollut toiminnassa koko pandemia-ajan. 

• Asiakaskunta on osoittanut uskomatonta sitoutumista ja ymmärtämystä tässä poikkeavassa tilanteessa.

• Yhteistyökumppanuudet ulkomailla ja kotimaassa ovat erittäin tärkeässä roolissa. Varustamot, maapalvelujen tuottajat sekä lentoyhtiöt. Pandemian 
aikana kaikki samojen haasteiden edessä.

• Rokotusjärjestys on mahdollistanut Kristinan ulkomaan Yhteismatkojen toteuttamisen ensimmäisten joukossa. 

• Kristina on selvinnyt tämänkin koettelemuksen läpi. 29.7.2021 lähti ensimmäinen ryhmä ulkomaille sitten maaliskuun 2020. 
Sen jälkeen olemme päässet toteuttamaan matkoja lähes alkuperäisen suunnitelman mukaan. 





Millaiset ovat ulkomaan 
matkailun näkymät?

• Suomalaiset olivat pitkään hyvin varovaisia uusien 
matkavarausten suhteen. Alkuvuoden 2021 
matkakauppa oli erittäin hiljaista.
Loppukeväästä / alkukesästä pientä viriämistä. 

• Selvä muutos elokuun puolivälissä, kun matkustusrajoitukset 
lievenivät ja yleinen keskustelu kääntyi vihdoin matkustusmyönteiseksi. 

• Syys – lokakuussa 2021 myyntimäärät ovat Kristinalla lähes normaalilla tasolla. Tosin tämä ei ole tilanne koko 
toimialalla. 

• Matkoja varataan nyt ensisijaisesti vuoden 2022 puolelle. Loppuvuoden 2021 matkustajamäärät ja 
liiketoiminta tulevat jäämään merkittävästi tavanomaista matalammaksi. 

• Kristinan vuoden 2022 tarjonta on rakennettu lähes vuoden 2019 tasolle. Patoutunut matkustuskysyntä 
täytyy olla valmis purkamaan.



Lähde:
SMAL
Suomen 
matkailualan liitto



Matkailu lähivuosina?
• Se, että Suomessa useimmilla toimialoilla 

näyttää nyt hyvältä, kauppa käy, työvoimaa 
tarvitaan lisää ja tulevaisuuskin näyttää 
lupaavalta, heijastuu myös kuluttajien 
vapaa-ajan matkustushaluihin. 

• Laatu, yksilöllisyys ja ennen kaikkea vastuullisuus korostuvat. 

• Matkoissa tulee olla laadukasta sisältöä ja lomaan ollaan valmiita panostamaan 
enemmän kuin aikaisemmin.

• Ennen pandemiaa oli voimakas matkailun kasvu. Toimialan paluu samalle tasolle tulee viemään kuitenkin 
useamman vuoden. 

• Kristinalla ennakkovarausasteet ovat vuoden 2022 osalta yllättävänkin hyvällä tasolla. Merkittävässä roolissa 
ovat moneen kertaan siirretyt matkavaraukset, jotka vihdoin pääsevät toteutumaan. Sekä se, että Kristina on 
näkynyt ja kuulunut koko pandemia-ajan. 


