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PATA FINLAND CHAPTER
Tarinamme
Lokakuussa 1951 amerikkalainen lehtimies Lorrin Thurston lähetti matkamessuilta
Pariisista sähkeen Pan Amin markkinointipäällikölle Honoluluun: "Proceed to send
invitations to governments and carriers to attend Pacific Area Travel conference for
purpose of establishing permanent Pacific Travel Association and determine most
convenient date for majority during first three months 1952."
Näin lennokkaasti Havaijilla 1951 perustettu Pacific Asia Travel Association PATA
on tänään maailman suurin matkailualan järjestö, jonka tarkoituksena on edistää
Aasian ja Tyynenmeren alueelle suuntautuvan kestävän kehityksen matkailua.
Kansainväliseen PATA:an kuuluu yli 800 matkailualan yritystä, valtiollisia ja alueellisia
matkailuorganisaatiota, lento- ja laivayhtiötä. Järjestön pääkonttori on Bangkokissa.
PATA järjestää lukuisia seminaari-, koulutus- ja osto- ja myyntitapahtumia joihin
osallistuu vuosittain yli 9,000 matkailualan ammattilaista.
Kansallisella tasolla 43 maassa toiminta tapahtuu PATA jaostoissa eli Chaptereissä
joiden toiminnassa on mukana yli 5,600 jäsentä.

PATA Finland Chapter
PATA Finland Chapter on perustettu vuonna 1987. PATA Finland Chapter on
tuottoa tavoittelematon yhdistys johon kuuluu noin 60 yritystä ja lähes 200
henkilöjäsentä. Mukana liike- ja vapaa-ajan matkatoimistoja, lentoyhtiöitä, median
edustajia, turistitoimistoja, järjestöjä, oppilaitoksia ja muita alan toimijoita.
Toiminnasta vastaa 12 henkinen hallitus eli Executive Committee. Raportoimme
toiminnastamme säännöllisesti PATA pääkonttoriin. Vaihdamme tietoa muiden
Eurooppalaisten jaostojen kanssa ja olemme yhteydessä tuottaja- ja
yhteistyökumppaneihin ympäri maailmaa. Suomessa teemme yhteistyötä Suomen
Matkatoimistoalan Liitto SMAL:n ja Discover America -yhdistyksen kanssa.
Tarkoituksemme
on ylläpitää ja lisätä jäsentemme ammattitaitoa Aasiaan, Tyynellemerelle ja
Amerikkaan suuntautuvien matkojen järjestämisessä, järjestää jäsenistölle koulutusja tiedotustilaisuuksia, workshopeja ja opintomatkoja. Järjestämme vähintään 20
tapahtumaa vuodessa joihin osallistuu yli 500 alan ammattilaista. Verkostoidumme ja
yhdistämme ja lisäämme alan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden vuorovaikutusta
ja mahdollistamme laajemman, laadukkaamman ja tuloksellisemman
liiketoimintapohjan jäsenyrityksillemme. Vaikutamme viranomaisiin ja järjestöihin ja
olemme mukana hyväntekeväisyys ja avustustoiminnassa. Myönnämme myös
opintomatkastipendejä jäsenistöllemme.
Arvomme
On olla riippumaton ja avoin kansainvälinen toimija joka edistää matkailuteollisuutta
yhteistyössä kaikkien matkailualan toimijoiden kanssa. Vihreät arvot, ympäristö,
kestävä kehitys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat koko organisaatiolle
ensisijaisen tärkeitä. Lue lisää: http://sustain.pata.org/
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Mitä hyötyä on PATA Finland Chapter jäsenyydestä
•

•
•
•
•
•

•

Tavoita kaukomatkustuksen huippuammattilaiset Suomessa
o yritykselle tavoitteellinen markkinointikanava
o jäsenelle ammattilaisverkoston hyödyntäminen
Maksuton PATA-alueisiin liittyvä koulutus ja ammattitaidon ylläpito
Liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointimahdollisuudet
PATA tapahtumat, workshopit ja seminaarit Suomessa ja ulkomailla
Mahdollisuus hyödyntää maailmanlaajuista PATA-verkostoa ja sen tarjoamia
etuja kuten osto- ja myyntitilaisuudet ja globaalit matkailualan seminaarit
Mahdollisuus hyödyntää patafinland.fi nettisivujen ”Members only” -osio jonne
pääsevät vain jäsenet. Jäsensivuilta löytyy mm. ajankohtaisia uutisia, työssä
tarpeellisia vinkkejä ja linkkejä, matkaraportteja järjestämiltämme opintomatkoilta
sekä aineistoja kursseilta ja seminaareista.
Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ammattitaitoa lisääville opintomatkoille ja
anoa matkastipendejä.

PATA Finland Chapter jäsenluokat ja hinnat 2016
Yritysjäsen / Corporate Member €75
Yritysjäseniksi voivat liittyä Suomessa toimivat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät
sekä PATA-maihin liikennöivät lentoyhtiöt. Jäsenmaksu 75 EUR sisältää yhden (1)
nimetyn yrityksen edustajan kirjautumaan jäsensivustolle, vastaanottamaan tiedotteet
ja osallistumaan PATA tapahtumiin. Yrityksen henkilökunta; katso ”Henkilöjäsen”.
Toimialajäsen / Associate Member €85
Toimialajäseniksi voivat liittyä PATA-maiden turistitoimistot ja matkailuorganisaatiot ja
muut matkailualan toimijat, alan oppilaitokset, media ja markkinointiyritykset jotka
jakavat yhteisen missiomme. Jäsenmaksu 85 EUR sisältää yhden (1) nimetyn
yrityksen edustajan kirjautumaan jäsensivustolle, vastaanottamaan tiedotteet ja
osallistumaan PATA tapahtumiin. Yrityksen henkilökunta; katso ”Henkilöjäsen”.
Henkilöjäsen / Personal Member €20
Henkilöjäseniksi voivat liittyä kaikki yritys- tai toimialajäsentemme palveluksessa
työskentelevät. Jäsenmaksu 20 EUR. Saat oman käyttäjätunnuksen jäsensivustolle,
voit osallistua PATA tapahtumiin ja saat tiedotteet sähköpostiisi.
Jäsenyydestä on hyötyä, mikäli toimit Aasian ja Tyynenmeren maihin suuntautuvien
matkojen ja matkustuksen parissa esim. kaukomatkamyyjänä, liikematkavirkailijana,
tuotanto-, ryhmä-, lentoliikenne tai markkinointitehtävissä jne. Yritys-, toimiala- ja
henkilöjäsenet saavat kutsut tuottajien/yhteistyökumppaneiden ammatti- tapahtumiin.
Kannatusjäsen / Supporting Member €25
Kannatusjäseniksi voivat siirtyä aiemmin jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat olleet
yritys- tai toimialajäsenten palveluksessa. Jäsenmaksu 25 EUR. Saat oman
käyttäjätunnuksen jäsensivustolle, jäsentiedotteita ja voit osallistua PATA tapahtumiin
ja rajoitetusti myös tuottajatilaisuuksiin.
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PATA Finland Chapter hallitus 2016
Executive Committee
Marco Simonen
Lea Simpanen
Leena Aalto
Ersin Sola
Markku Kupiainen
Katri Hujanen
Atro Kansi
Jenny Pihlström-Odrobinski
Ari Huuskonen
Tarja Koivisto
Salla Juustila
Mikaela Nieminen

Chairman
Vice Chairperson
Press, PR
Press, PR, Events
IT & Social Media
Membership, Events
Programs & Events
Events, Membership
FAM Trips & Workshops
FAM Trips & Workshops
Human Capital Development
Sustainability & Environment

MATKA the Nordic Travel Fair
Helin Matkat
Window Seat Magazine
Turkish Airlines
Suomen Matka-Agentit Oy
CWT Travel
Olympia Air Travel
SMAL / AFTA
Primera Holidays
Tourism Authority of Thailand
Haaga-Helia
SMT

Rauni Vesterinen

Secretary & Treasurer

Hanna-Leena Halsas
Soile Kylämies

International & Chapter Relations, Immediate Past Chairperson
IT&Member Communications, Honorary Member

Secretariat

Advisors

Liity jäseneksi PATA Finland Chapteriin
sähköpostitse pata@patafinland.fi kertomalla itsestäsi seuraavat tiedot:
Nimi, yritys, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite.
Otamme sinuun yhteyttä paluupostissa. Jäsenmaksun maksettuasi saat
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja pääset lukemaan ja hyödyntämään vain
jäsenillemme tarkoitettua tietoa sekä ilmoittautumaan PATA tapahtumiin.

Lisätietoja www.patafinland.fi

https://www.facebook.com/patafinland/

https://www.pata.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9AihObSqrqo&feature=youtu.be
______________________________________________________________________________

“Pacific Travel as we know it
would never have been the same
had it not been for the visionary achievements
of the Pacific Asia Travel Association”
James A Michener
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