
  

Mottoni työssä:
Rakentaa sellaisia matka-
kokonaisuuksia, joille itsekin 
mielelläni lähtisin. Haluan 
myös palvella jokaista asiakas-
tani niin, että voin jatkossakin 
tervehtiä ihmisiä kadulla ja 
ystävät pysyvät ystävinä.
Omat ajatukseni matkailu-
yrittäjän arjesta Suomessa:
Töitä, töitä, töitä. Paljon riske-
jä pienellä katteella. Hauskuu-
den tuovat uuden etsiminen, 
oman luominen ja tyytyväiset 
asiakkaat.
Omat ajatukseni Ranskasta 
matkailumaana: Monipuo-
linen maa, jossa Välimeren 
ja Atlantin väliin jää paljon 
nähtävää. Meren ja rantojen 
lisäksi on valkohuippuisia 
vuoria, viinipeltoja ja hulppeita 
jokilaaksoja. Kaikki matkus-
tavat Ranskaan hyvän ruoan 
äärelle, joten me annamme 
mukaan tietoa hyvistä ruoka-
paikoista. Samoin taide ja 
kaikki ranskalaiseen elämään 
kuuluvat aistimukset nostetaan 
esille matkoillamme.
Mielikohteeni Suomessa:
Tertin kartano, kun puhutaan 
laadusta ja hyvästä ruoasta. 
Koko suomalainen saaristo,  
kun puhutaan todellisesta 
aarteesta. Säästäkää meri!
Mielikohteeni maailmalla:
Provencen viinikylät kuten 
Gigondas ja Vacqueras sekä 
Pernes la Fontaine ja sen 
lauantaitori. Atlantin puolella 
Biarritz on pieni klassinen 
helmi, jonka taso on sälilynyt. 
Normandiassa olen viettänyt 
kihlajaismatkani Honfl eurissa 
ja Saint Malossa äyriäisiä 
syöden.
Terveiseni matkailijoille:
1. Muista avoin mieli 2. 
Tutustu paikallisiin 3. Netti ei 
tiedä kaikkea. 4. Kannattaa 
miettiä, mihin omassa matkas-
saan panostaa. 

Ranskan Henni 

O espanja, ruotsi sekä heikko 
italian ja portugalin luetun  
ymmärtäminen – kuten kun-
non romanistilla tuleekin olla. 
Harrastukseni: 
Hyvä ruoka, rinnekulttuuri 
suksilla, tennis, elokuvat ja 
taide. 

Hennin 
lempilapsia 
ovat taide-
kurssit 
Provencen 
alueella,  
Colle sur 
Loup’n  
kylässä. 

kuukauden MATKAILUHENKILÖ
Henni Lieto-
Pihlajaoja on 
erikoistunut 
Ranskan 
kieleen, 
kulttuuriin ja 
matkoihin. 

kokonaispaketteja ja välitäm-
me erikoistuotteita. 
Uran valintani:
Ranska on kiinnostanut minua 
aina. Olen koulutukseltani 
ranskan maisteri ja tehnyt 
koko elämäni töitä ranskan  
kielen ja kulttuurin parissa. 
Olin pitkään freelancer-
toi mittajana ja kääntäjänä. 
Varsinainen sisällöllisten 
matkojen luominen alkoi 
käytännössä, kun huomasin 
jatkuvasti neuvovani ihmisiä 
Ranskan-matkoihin liittyvissä 
kysymyksissä.
Kielitaitoni:
Ranska, suomi, englanti, 

len Henni Lieto-
Pihlajaoja, 50.  
Kotikaupunkini on 
Espoo, mutta katson  

sellaisiksi myös Ranskan 
Marseillen ja Chamonix’n. 
Ammattini: 
Olen vetänyt viimeiset kolme 
vuotta erikoismatkatoimisto 
Pamplemoussea.
Yritykseni: 
Pamplemousse on Ranskaan
erikoistunut asiantuntija-
yritys, joka palvelee moni-
puolisesti sekä yritysasiakkai-
ta että yksityismatkustajia. 
Palvelumme kattaa koko 
Ranskan. Rakennamme 

KUKA ON SEURAAVA 
MATKAILUHENKILÖ ?
Kerro oma ehdotuksesi 
e-mail: pia.jokela@matkalehti.fi 


