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Eckerö Line har utnämnt Taru Keronen till VD 
 
Taru Keronen, ekonom, eMBA har utnämnts till Eckerö Line Ab Oy:s verkställande direktör. 
 
Taru Keronen har lång erfarenhet inom turistnäringen på ledningsnivå. Hon har arbetat inom S-
gruppens hotell- och restaurangsektor bl.a. som hotellchef och försäljnings- och marknadschef, som 
VD för Eckerö Line (2004-2007) och som affärsresebyrån Areas verkställande direktör (2007-2013). 
 
”Vi är mycket nöjda över att kunna hälsa Taru Keronen välkommen till vårt företag” – säger Björn 
Blomqvist, VD för Rederi Ab Eckerö. 
 
”Under de senaste 10 åren av konsekvent utvecklingsarbete har Eckerö Line etablerat sig som det 
finländska alternativet i Tallinn-trafiken.  
Förra årets tillskott, M/S Finlandia, som nu trafikerar med 2 dagliga rundturer, har möjliggjort att vi 
kan erbjuda en helt ny produkt. 
 
Eckerökoncernens finländska ägande och värderingar erbjuder en utmärkt utgångspunkt för 
utveckling av tjänster i dessa vatten.  
 
Det är ett nöje att återvända till ett företag som verkligen är kundorienterat och serviceinriktat. Vi vill 
vara en föregångare inom turism och transport.” – säger Taru Keronen. 
 
Taru Keronen tillträder sin befattning den första mars. 
 
 
På eventuella frågor svarar VD Björn Blomqvist, telefon 018-28 030 eller 
Taru Keronen, telefon 050-66209. 
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Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som består av fem 
affärsområden. Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i Eckerö Linjen och på Finska 
viken i Eckerö Line, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn i Birka Cruises samt sköter transporter 
för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping. Totalt ingår 10 fartyg i flottan. 
Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.  
Eckerökoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 240 miljoner euro. 
Koncernen transporterar årligen ca 2,8 miljoner passagerare och ca 60 000 fraktenheter på de egna linjerna 
 


