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Day Spa Sun on myyty Arelon Oy:lle 

 

Kalajoen Hiekkasärkillä, Kylpylä SaniFanissa toimiva Day Spa Sun on vaihtanut omistajaa. Yrityksen vuonna 

2013 perustanut Päivi Törnvall on tänään myynyt yrityksen liiketoiminnan Arelon Oy:lle, jonka yrittäjänä 

toimii Liisa Jäppinen. Liiketoimintakaupassa Day Spa Sunin henkilöstö siirtyy Arelon Oy:lle. Yrityksen 

toiminta jatkuu keskeytyksettä.  

Päivi Törnvall on hoitoalan yrittäjyyden ohella opiskellut sisustussuunnittelijaksi ja tehnyt jo muutaman 

vuoden ajan sisustussuunnittelua toiminimellä Animo Styling Oy. ”Nyt minulla on aikaa paneutua 

sisustussuunnitteluun. Teen suunnittelua sekä julkisiin tiloihin että yksityishenkilöille. Nyt voin ottaa 

vastaan enemmän toimeksiantoja ja panostaa täysillä Animoon”, kertoo Päivi uudesta yritystoiminnastaan.  

”Teen jatkossakin satunnaisia hoitoja Day Spa Sunissa, mikäli aikaa muulta työltä riittää. On ollut hienoa olla 

mukana Kylpylä SaniFanin hyvinvointikeskittymässä ja kehittää palvelutarjontaa. Jätän Day Spa Sunin 

hieman haikeana, mutta uskon vakaasti, että Liisalla riittää energiaa ja ideoita sen jatkokehittämiseen”, 

pohtii Päivi.  

Liisa Jäppinen on työskennellyt vuosina 2006-2020 Kylpylähotelli Sanissa, joten Day Spa Sunin ja 

kylpyläkiinteistön toimijat ja toimintaympäristö ovat tuttuja. ”Onhan tämä vähän niin kuin kotiin palaisi”, 

naurahtaa Liisa ja jatkaa: ”Olen saanut seurata Päivin tarmokasta ja päämäärätietoista yrittäjätaivalta Day 

Spa Sunin alkumetreiltä saakka työskennellessäni Kylpylähotelli Sanissa. On hienoa päästä jatkamaan 

yritystoimintaa Päivin luomalta vahvalta pohjalta”, iloitsee Liisa Jäppinen. ”Arvotan hyvin korkealle 

matkailualueemme palvelutarjonnan. Meillä on paljon majoituskapasiteettia jonka tasapainottamiseksi 

meillä tulee olla monipuolisesti palveluita ympäri vuoden Kalajoelle matkaaville lomailijoille ja 

työmatkalaisille, paikallisia asiakkaita unohtamatta. Tähän palvelutarjontaan haluan panostaa myös omalla 

yritystoiminnallani. Day Spa Sunin tarjoamat hyvinvointipalvelut ovat siinä tärkeässä roolissa sekä 

kylpyläkiinteistön palvelutarjonnassa että alueellisesti.”  

Arelon Oy tarjoaa jatkossakin yrittäjän resurssien puitteissa asiantuntijapalveluita matkailualan yrityksille 

sekä varausjärjestelmä Johkun valmennusta. Lisäksi Arelon Oy tulee välittämään laadukkaita loma-asuntoja 

rakentuvalla Marinan alueella aputoiminimellä Marina Chalets Kalajoki kesästä 2022 alkaen. Hoitoalalle 

Liisa ei ole kuitenkaan kouluttautumassa vaan säilyy taustahenkilönä ja omien sanojensa mukaan 

”henkilökunnan assistenttina”.  

”Olen ostanut Day Spa Sunin, koska näen siinä potentiaalia. Uskon hyvinvointimatkailun kasvuun 

alueellamme. Tavoitteena on tarjota hyvinvointialan ammattilaisille töitä ja kehittää Day Spa Sunia yhdessä 

osaavan henkilöstön kanssa yhdeksi alueen ympärivuotiseksi ja laadukkaaksi palveluntarjoajaksi.”  
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