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MATKATOIMISTO KON-TIKI TOURS OSTAA BJÖRK & BOSTRÖM FINLAND OY:N  

Kon-Tiki Tours on ostanut 17.9.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla helsinkiläisen Björk & Boström Finland 

Oy:n osakekannan ruotsalaiselta Björk & Boström Sportresor Ab:lta ja yrityksen toimitusjohtaja Kimmo 

Kannakselta. Björk & Boström Sportresor Ab:n omistaa Johan Björk. Johan on urheilumatkojen uranuurtaja 

Pohjoismaissa. Kon-Tiki ja Björk & Boström Sportresor AB ovat samalla solmineet usean vuoden kattavan 

yhteistyösopimuksen. 

”Kon-Tiki Toursilla olemme jo jonkin aikaa rakentaneet urheilumatkoista uutta matkateemaa ja mm. 

junioreiden turnausmatkat ja yleisurheilun fanimatkat kuuluvat repertuaariimme. Björk & Boströmin 

Suomen yhtiön ostolla vahvistamme po. sektorin osaamistamme ja brändiämme. Samassa yhteydessä 

solmitulla yhteistyösopimuksella olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen yhteistyöhön Björk & Boström Sport 

Resor Ab:n kanssa.”, toteaa Kon-Tiki Toursin yrittäjä-toimitusjohtaja Timo Saranpää ja jatkaa 

”näkemyksemme teemallisesta matka- ja eritoten urheilumatkatuotteesta kohtasivat. Olikin helppo tehdä 

lopullinen ostopäätös.” 

Toimitusjohtaja Kimmo Kannas jatkaa kaupan jälkeen yrityksen palveluksessa. Käytännön toiminta tullaan 

integroimaan Kon-Tikin Helsingin toimistoon. Kimmon lisäksi Björk & Boström Finland Oy työllistää yhden 

henkilön, organisaatiota tullaan jatkossa vahvistamaan lisärekrytoinnein.  

”Uutta tuulta siipien alle” linjaa Johan Björk ja jatkaa ”On hienoa päästä osaavan uuden kumppanin kanssa 

kehittämään tuotetta ja Suomen markkinointia. Kymmenien vuosien työskentely ja kokemuksemme, sekä 

hyvät suhteet maailmalla on vakaa pohja urheilumatkojen markkinoinnille Suomessa. 

”Olen innoissani, kun saamme “lisämuskeleita” Kon Tikin innovatiivisesta ja ammattitaitoisesta 

henkilöstöstä tuottamaan entistä parempia ja monipuolisempia urheilumatkoja.”, sanoo Kimmo Kannas. 



 ”Johanin ja Kimmon osaaminen, kokemus ja verkostot ovat vertaansa vailla pohjoismaisessa 

urheilumatkaliiketoiminnassa. On hieno päästä mestareiden kyytiin”, kiteyttää Timo innostuneena. 

Kon-Tiki Toursin vuoden 2017 liikevaihto oli n. 5 m€ ja Björk & Boström Finland Oy:n n. 2 m€. Kaksi viikkoa 

sitten Kon-Tiki Tours julkisti ostaneensa Lapin Lomamatkojen incoming-liiketoiminnan ja aloittavansa 

matkailupalveluiden viennin ja incoming-liiketoiminnan.  

Kon-Tiki Tours on suomalainen, yksityinen räätälöityjä teemamatkoja eri puolille maailmaa tekevä 

ryhmämatkatoimisto. Kon-Tiki Toursilla on toimistot Helsingissä, Turussa ja Kuusamossa. Yritys työllistää 

oman 11 hengen joukkueen lisäksi lukuisia yrittäjäyhteistyökumppaneita matkojen suunnittelussa, 

myynnissä, tuotannossa ja operoinnissa. Kon-Tiki Toursin tuotemerkkejä ovat myös Matkaseniorit ja Trio 

Travels.  

Björk & Boström Sportresor on pohjolan kokenein urheilumatkatoimisto. Yritys on järjestänyt matkoja 38 
kertaa jääkiekon MM-kisoihin, 8 jalkapallon MM-kisoihin ja EM-kisoihin, 16 olympialaisiin, 6 Canada & 
World Cup´iin ja lukuisiin muihin kisoihin ja sarjaotteluihin (NFL, NHL, yleisurheilu, jne.). 

Lisätietoja:  
Oy Kon-Tiki Tours Ltd, Timo Saranpää, +358-50-5236 005, www.kontiki.fi  
Björk & Boström Sportresor Ab (Umeå), Johan Björk, +46-70-594 3833, www.bjorkobostrom.se Björk & 
Boström Finland Oy, Kimmo Kannas, +358-40-900 3444, www.bjork-bostrom.fi 

Kuvassa vasemmalta Kimmo Kannas, Sari Saxman ja Timo Saranpää 
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