Torsti Salonen, auktorisoitu matkailuopas vuodesta 1981
Länsi-Uusimaa & Kuninkaantie
Referenssejä, palautetta asiakkailta
16.6.2015 Helsingin Mestarikilta ry:n oltermanni Pirjo Savolainen sähköpostitse:
”Kiitos Torsti. Mestarit ovat kovasti taas kiitelleet ohjaustasi ja tiedon määrää sekä onnistunutta
retkeä.”
27.7.2015 Ekaterina Chernysheva, Center of historical and cultural studies, St Petersburg
sähköpostitse:
”Thank you so mach for the nice guided-tour and gorgeous guide!”
29.8.2015 Kirkkonummen kansallisista senioreista Irja Orava sähköpostitse:
”Erityiskiitos oppaallemme Torstille, joka sai kehuja vielä kotimatkallabussissakin. On antoisaa
kuunnella mukavaäänistä, selkää ja asiansa osaavaa opasta.”
26.9.2015 Lohjan kaupungin hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell sähköpostitse:
”Olipa kiva retki ja erinomainen selostus. Kiitos jälleen, ammattitaitosi on jotakin ainutlaatuista.”
7.3.2016 Sanomalehti Länsi-Uusimaa:

16.4.2016 Myyrmäen martat ry sähköpostitse:
”Kiitos vielä paljon mielenkiintoisesta opastuksesta ja sykähdyttävästä käynnistä Lohjan Pyhän
Laurin kirkossa. Se oli todella käymisen arvoinen paikka. Muutkin martat olivat kovin tyytyväisiä
selkeään ja mielenkiintoiseen opastukseen.”

3.5.2016 Toimittaja Marja Puisto sanomalehti Länsi-Uusimaassa:

5.5.2016 Lohjan kaupunginvaltuutettu Alfonso Parnetti sanomalehti Länsi-Uusimaassa:

13.6.2016 Lohjan kirjastotoimenjohtaja Maritta Turunen sähköpostitse:
”... kiitos sinulle loistavasti tehdystä retkien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opastuksesta ...”
17.6.2016 Sari Fagerström Etelä-Suomen Sydänpiiristä sähköpostitse:
”Luin nyt palautteet retkestä, ja kaikki olivat erittäin tyytyväisiä! Sinua kehutiin mitä upeimmilla
superlatiiveillä.”
21.6.2016 Helsingin Mestarikilta ry:n oltermanni Pirjo Savolainen sähköpostitse:
”Kiitos vielä asiantuntevasta opastuksesta, hyvistä retkikohteista ja aivan mahtavasta
ruokapaikasta. Olet saanut taas kerran kovasti kiitosta.”
12.8.2016 Matti Matinpoika Sarven sukuseura ry:stä Pekka Suojoki sähköpostitse:
”Kiitoksia hienosta reissusta ... Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä.”
13.9.2016 Ulla-Maria Luukkala Forssan seurakunnasta sähköpostitse:
”Iso KIITOS todella hyvästä ja mielenkiintoisesta opastuksesta, koko ryhmämme on ollut siitä
erityisen iloisia.”
4.10.2016 Tuula Hakonen Porkkalan martoista sähköpostitse:
"Ja sitten opas, joka on niin kertakaikkisen osaava ja omaa vielä tavattoman hienon puhetyylin.
Olimme aivan ällikällä lyötyjä Torstin opastuksesta."
30.5.2017 Päivi Nieminen Lohjan seurakunnasta sähköpostitse:
”Kiitos vielä hienosti toteutetusta reissusta ja niin mainiolla opastuksella!”
14.6.2017 Lea Söderman Aalto -yliopistosta sähköpostitse:
”Tullessamme kahdella bussilla Billnäsin ruukkiin, ei voinut olla huomaamatta kuka oli
oppaamme! Torstin aurinkoiset ja vastaanottavaiset kasvot ilmaisivat, että nyt on tulossa hyvä
turistikierros. Oikein valittu sisältö kiinnosti ulkomaalaisjoukkoamme. Paluumatkalla he kertoivat,
että heidän tietoisuutensa Suomen teollisuushistoriasta saivat uutta näkemystä ja kiinnostus
Suomen teollisuuteen lisääntyi huomattavasti. Kiitos tästä!”

6.8.2017 Soili Nevalainen Lohjanportin kyläyhdistyksestä sähköpostitse:
”Kiitos Torsti mahtavasta opastuksesta ja retkestä.”
21.8.2017 Antti Tulenheimo Stora Enson senioreista sähköpostitse:
”Kiitos vielä hienosta ja mielenkiintoisesta matkasta, kaikki olivat tosi tyytyväisiä.”
28.8.2017 Järjestösihteeri Anne von Bell Lohjan Yrittäjät ry:stä sähköpostitse:
”Kiitos erittäin mukavasta ja mielenkiintoisesta retkestä ja opastuksesta.”
20.5.2018 Inari Rauhalahti The English Schoolista sähköpostitse:
”...kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta opastuksesta!”
26.7.2018 Liisa Hirva Virkkalan Kulttuurin Ystävät ry:n retkestä sähköpostitse:
”Vielä kerran suuret kiitokset sinulle Torsti elisestä upeasta Kuninkaantien retkestä. Sinun
selostamaasi ja kertomaasi olisin mielelläni kuunnellut vielä toiset reilut kymmenen tuntia sinua
mielelläni.”

