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Mont Blancin 
huipullaHelsinkiläisen Janina 

Snell Taittingerin 
elämä muuttui, kun 

hän rakastui kuuluisan 
samppanjasuvun 

jälkeläiseen.

Camilla alfthan 
Kuvat PasCal tournaire

Levollinen kirjasto‑ 
huone kutsuu hotelli‑ 

vieraita hengähtämään.

Vaalean‑ 
harmaa 

värimaailma 
on valittu 

ympäröivien 
vuorten 
mukaan.

Janina ja Tarik ovat  
pitäneet yhtä ensi  

tapaamisestaan lähtien.

Mont‑Blanc‑hotellin 
arkkitehtuurissa 

toistuu alppikylän 
tunnelma.
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Valkoinen hotelli sijaitsee ranska-
laisen alppikylän sydämessä. Se 
on osa Chamonix’n alueen rikasta 

historiaa – samoin kuin tänne aina 1700- 
luvulta asti saapuneet vuorikiipeilijät.

Hotelli on saanut nimensä kuuluisan 
Mont Blancin vuoren mukaan. Perusteel-
lisen, 2,5 vuotta kestäneen remontin jäl-
keen siitä on sukeutunut ylellisen kodikas 
paratiisi, jota koristavat linjakkaat huone-
kalut ja hienostuneet yksityiskohdat.  
Pohjakerroksesta löytyy spa ja kattoteras-
silta uima-allas, josta käsin voi hämmäs-
tellä lumen peittämiä vuorenhuippuja.

Suomenruotsalaiselle Janina Snell 
Taittingerille, 29, Alpit ovat olleet aina 
lähellä sydäntä.

– Ajoimme joka talvi läpi Euroopan 
hiihtämään vanhempieni ja veljeni kanssa.

hotelleja ja Viiniä
Hotelli on ollut Janinan työpaikka jo nel-
jän vuoden ajan. Siihen on syynä hänen 
miehensä, ranskalainen Tarik Taittinger, 
johon Janina tutustui juhlissa Helsingissä. 
Se oli menoa kertaheitolla.

– Olemme olleet yhdessä siitä lähtien.
Janina opiskeli tuolloin Helsingin 

Handelshögskolanissa. Hän kuitenkin  
sai opinnot nopeasti pakettiin ja pääsi 
muuttamaan Tarikin luokse Pariisiin.

Ranskan kielen Janina oppi melko  
vaivattomasti, sillä hän on aina pitänyt 
kielten opiskelusta. Pariskunta päätti  
heti suhteen alussa puhua keskenään 

ranskaa, jotta Janina oppisi sen kunnolla. 
– Tarik on ollut paras mahdollinen 

opettaja! Vaikka tietysti aluksi jouduin  
tekemään kielen kanssa paljon töitä  
pysyäkseni kärryillä ja pärjätäkseni.

Taittingerin suku tunnetaan ennen 
kaikkea samppanjastaan, jota on valmis-
tettu 1700-luvulta asti. Suku on omistanut 
myös Baccarat-kristalliyrityksen, Annick 
Goutal -parfyymit sekä useita hotelleja, 
muun muassa kuuluisan art deco -tyyliä 

edustavan Lutetian. Viime vuonna siellä 
juhlittiin Janinan ja Tarikin häitä. Pariisi-
laishotelli oli ensimmäinen, jonka Tarikin 
isoisä osti vuonna 1955. 

Viisikymmentä vuotta myöhemmin 
Taittingerin nimen alle oli ehtinyt kertyä 
tuhatkunta hotellia, kun yritys päätettiin 
myydä. Perhe ei olisi halunnut luopua  
viinitiloistaan, jotka kuuluivat kauppaan. 

– Se oli Tarikille vaikeaa. Heidän piti 
luopua kaikesta, mitä isoisä oli aikanaan 
hankkinut.

Myöhemmin kuuluisat samppanjatilat 
saatiin kuitenkin ostettua takaisin. Tätä 
nykyä perhe on ylpeä, että omistaa jälleen 
viiniköynnökset, joiden ansiosta suvun 
nimi tunnetaan ympäri maailman. Mont-
Blanc-hotellin myötä Taittingerit puoles-
taan tekivät paluun hotellibisnekseen. 

alppihiihdon mekka
Historiallisesta Chamonix’sta on tullut 
alppihiihdon ystävien mekka. Lähistöllä 
siintää Mont Blancin vuori, joka on 4 811 
metrillään Euroopan korkein. Myöskään 
Mer de Glaceen ei ole pitkä matka. Siellä 
sijaitsee maanosan suurin jäätikkö. Kesäi-
sin matkailijat tulevat seudulle kiipeile-
mään ja rentoutumaan.

– Chamonix’ssa on nykyisin jopa  
pieni suomalaisyhteisö. Ilahdun joka  

kerta, kun saamme vieraita pohjoisesta. 
Taittingereille Chamonix on ollut aina 

tärkeä lomakohde. Tarikin isovanhemmat 
tapasivat kaupungissa; samoin vanhem-
mat, jotka asuivat kylässä 1970-luvulla  
Tarikin isän työskennellessä lentäjänä. 

Mont-Blanc-hotellin uudistaminen 
tarjosi täydellisen haasteen Janinalle ja 
Tarikille, joilla on kummallakin kaupalli-
nen koulutus. Niin syntyi päätös muuttaa 
Chamonix’hin.

Edessä oli vaativa remontti, sillä  
mihinkään ei ollut koskettu yli kuuteen-
kymmeneen vuoteen. Kauniissa portaissa 
ja monissa historiallisissa yksityiskohdissa 
 piili kuitenkin paljon potentiaalia. 

– Päätimme, että se on joko kaikki  
tai ei mitään. Viiden tähden hotellissa  
laadusta ei vain voi tinkiä.

”Viiden tähden hotellissa  
laadusta ei Vain Voi tinkiä.”

Hotellin ylimmässä  
kerroksessa voi pulikoida  
hulppeissa maisemissa.

Ruudutetut marmorilattiat 
 huokuvat luksusta.
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Oman haasteensa tarjosi ranskalainen 
työkulttuuri, joka eroaa hyvin organisoi-
dusta ja suoraviivaisesta skandinaavisesta 
tavasta tehdä asioita. 

– Työmoraalini ja mentaliteettini on 
yhä hyvin suomalainen. Isäni on opetta-
nut minulle kolme periaatetta, joita yritän 
noudattaa joka päivä: ole rehellinen,  
oikeudenmukainen ja luotettava. Niiden 
avulla selviää melkein mistä tahansa. 

SataVuotiaan Sielu
Sisustusarkkitehti Sibylle de Margerie, 
Tarikin serkku, otti suunnittelu-urakan 
hoitaakseen. Työtä oli valtavasti, mutta 
lopputulos oli vaivan arvoinen. 

Sisustuksessa modernit lamput ja 
harkitut väriläikät yhdistyvät harmaan-
valkoiseen värimaailmaan, joka toistaa 
ympäröivien vuorten uljautta. Maanlähei-
syyttä kokonaisuuteen tuovat paikallisesta 
puusta tehty lattia ja ravintolan seinä. 

Muualla asiakkaat saavat astella ele-
gantilla marmorilattialla ja hypistellä läm-
pimänsävyisiä tekstiilejä, jotka on tilattu 
ranskalaiselta Arpin-merkiltä – samalta, 
joka vaatettaa hotellin työntekijät. Myös 
hotellihuoneissa vallitsee levollinen  
tunnelma, jota alleviivaavat perinteiden 
mukaan veistetyt puiset yksityiskohdat.

Vaikeinta oli muuntaa 115-vuotias  
rakennus luksushotelliksi paikan alku- 
peräistä sielua ja historiaa kunnioittaen.

– Esimerkiksi rappaus, mosaiikkilattia 
ja parvekkeet uusittiin menetelmin, jotka 
eivät olleet edullisimmasta päästä. Kaiken 
olisi tietysti voinut repiä alas ja rakentaa 
päälle uutta, mutta se olisi ollut rikos  
tällaista paikkaa kohtaan. 

Janina on silmin nähden ylpeä siitä, 
millä tavalla eilinen ja nykypäivä lyövät 
hotellissa kättä. Hänen mukaansa mikään 
ei ole motivoivampaa kuin tehdä töitä  
suvun perinnön parissa.

Vaikka pariskunta tuskin jää Chamo- 
nix’hin loppuiäkseen, on hotellista tullut 
heille hyvin tärkeä. 

– Se tulee aina olemaan meidän ensim-
mäinen beibimme.

150-proSenttiSeSti läSnä
Janinalle on vaikea kuvitella Chamonix’ta 
osuvampaa asuinpaikkaa, sillä alppihiihto 

on kuulunut hänen elämäänsä lapsesta 
saakka. Hän aloitti kilpailemisen pujotte-
lussa seitsemän vanhana ja voitti juniorien 
suomenmestaruuden 15-vuotiaana. 

– Mietin vakavasti ammattilaisuraa. 
Sitä varten olisi kuitenkin pitänyt keskeyt-
tää koulunkäynti ja muuttaa Itävaltaan tai 
muualle Keski-Eurooppaan, jotta harjoitte-
lu olisi onnistunut ympäri vuoden. Kipinä 
ei riittänyt niin pitkälle, Janina sanoo.  

Myös muut epävarmuustekijät, kuten 
loukkaantumiset, puolsivat ratkaisua 
keskittyä alppihiihtouran sijaan opiske-
luun. Silti urheilun parissa vietetyistä 
vuosista on ollut paljon hyötyä: Janina 

on oppinut esimerkiksi keskittymistä ja 
organisointikykyä. Pujottelussa pienikin 
virhe voi johtaa ulosajoon tai kaatumi-
seen, ja Janina ottaa riskejä vain harvoin. 
Luonteeltaan hän on kuitenkin hyvin  
kilpailuhenkinen.

– Voitontahto periytyy isältäni. On  
oltava 150-prosenttisesti läsnä. 

Taipumuksesta on epäilemättä apua 
myös hotellibisneksessä. 

– Olen varmaan omaksunut liike- 
elämän toimintatavat jo äidinmaidossa, 
sillä myös vanhempani ovat yrittäjiä. 

tehokakSikko
Perheyrityksessä työskentely vaatii  
joskus veronsa, sillä työaikaa on vaikea 
erottaa vapaa-ajasta. Lisäksi luksukseen 
tottuneet asiakkaat voivat olla vaativia: 
kaiken on oltava täydellistä. Viiden täh-
den lomakohteessa pitää olla koko ajan 
askelen edellä.

– Toisaalta esimiesasemassa on osat-
tava myös antaa tilaa muille. Yritämme 

kuunnella työntekijöitämme ja delegoida 
heille osan vastuusta. Silloin myös heidän 
työmotivaationsa pysyy hyvänä.

Pieni välimatka työhön on silti toisi-
naan tarpeen. Tarikilla onkin tapana  
järjestää silloin tällöin romanttisia viikon-
loppureissuja. Ja jos toinen on väsynyt, 
toinen tsemppaa.

– Kun Tarik on stressaantunut ja uupu-
nut, teen hänelle ruokaa ja halaan häntä 
oikein kunnolla. Toinen voi antaa toiselle 
energiaa, kun voimat ovat vähissä.

Pariskunta matkustaa usein myös  
Suomeen, sillä se on yhä Janinan toinen 
koti. Parhaillaan he etsivät Helsingistä 

kakkosasuntoa. Tarik viihtyy Suomessa, 
koska täällä saa olla rauhassa. Suomen- 
loma merkitsee aina pientä pakoa arjesta. 

Myös Janinan perhe vierailee usein 
Chamonix’ssa. Silloin koko porukka läh-
tee yhdessä laskemaan komeisiin maise-
miin. Kesäisin Janina ja Tarik puolestaan 
karkaavat purjehtimaan Turun saaristoon. 

– Saaristo on parasta, mitä tiedän.  
Vapaudentunne on uskomaton.

Tulevaisuudessa purjehduksiin on  
tulossa uutta väriä, sillä jatkossa niille 
osallistuu uusi perheenjäsen. Janina ja  
Tarik nimittäin odottavat ensimmäistä 
lastaan; laskettu aika on kesäkuussa. n

Janina Snell taittinger
l Janina on syntynyt Helsingissä vuonna 1985.
l Hän voitti 15-vuotiaana pujottelussa juniorien suomenmestaruuden.
l Janina on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt 
muun muassa Silja Linellä, Efva Attlingilla ja UPM Kymmenellä.
l Janina on naimisissa ranskalaisen Tarik Taittingerin kanssa. Taittingerin 
suku omistaa kuuluisan samppanjatilan lisäksi useita luksushotelleja.

”Hotelli tulee aina olemaan meidän 
enSimmäinen beibimme.”

Janina on  
ylpeä saades‑
saan työsken‑
nellä Tarikin 
sukuperinnön 

parissa.


