
JOHDA YRITYKSESI 
KESTÄVÄLLE POLULLE

Lähde mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja 
kehitä yrityksesi kestävyyttä!
Kaksiosaisessa työpajassa käydään läpi vastuullisuuden viestimistä ja johtamista sekä kuullaan 
esimerkkejä pienten yrityksien Sustainable Travel Finland sertifiointiprosesseista. Kannattaa tulla 
kuulolle, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei olisi vielä aloitettu. STF-ohjelma 
tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän matkailun edistämiseen.

Ohjelma keskiviikkona 11.11.2020 klo 9.00–12.00
• Miten vastuullisuutta johdetaan? Vastuullisuuden osa-alueet, kestävän matkailun strategian 

eri tasot kansainvälisestä yritystasolle sekä työkaluja vastuullisempaan toimintaan.
• Millainen on kestävän matkailun kehityspolku Sustainable Travel Finland -onlinealustalla ja 

miten se käytännössä tapahtuu. 
• Kokemuksia mikroyrityksen sertifiointiprosessista. Mood of Finland mikroyrityksen 

käytännön kokemuksia ja oppeja STF-merkin hakemisesta. 
• Miten Green Activities -sertfiointi vaikutti pienen ohjelmapalveluyrityksen toimintaan? 

Anette Latva-Piikkilä jakaa kokemuksiaan Discover Lapland -yrityksen saamasta 
tunnustuksesta, joka oli ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Ohjelma maanantaina 30.11.2020 klo 12.00–14.30
• Miten matkailuyritysten ja matkailijoiden jätteiden lajittelun järjestään? Hanna-Leena 

Pesonen Lapin Liitosta perehdyttää lainsäädäntöön, kierrätyksen järjestämiseen eri 
käyttäjien näkökulmasta sekä herättää keskustelua paikallisista kipukohdista. (30 min)

• Vastuullisen toiminnan näkyväksi tekeminen. Vastuullisen viestinnän esimerkkejä meiltä ja 
muualta sekä vinkkejä omaan tekemiseen.

• Sustainable Travel Finland ja avoimet kysymykset. Työpajan jälkimmäisellä puolikkaalla voi 
esittää kysymyksiä mistä tahansa sertifiointipolun vaiheesta.
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Työpajan kouluttajana toimii 
vastuullisen matkailun 

asiantuntija ja Mood of Finland 
-yrityksen perustaja ja omistaja 

Anu Nylund 

www.moodoffinland.fi 

Tervetuloa mukaan!
Heidi Siira

Projektikoordinaattori
Pallas-Ylläs TOBE 1 -hanke

heidi.siira@metsa.fi
040 673 7583

Varaa heti paikkasi osoitteessa
https://www.lyyti.fi/reg/
kestavallepolulle 

Voit ilmoittautua työpajoihin 
erikseen. Työpajat ovat 
maksuttomia.

Osallistujien on hyvä kirjautua 
Sustainable Travel Finland 
hakemuksen tekijäksi ennen 
valmennusta, jolloin saa kattavan 
e-oppaan sähköpostiin.

Osallistumislinkki tilaisuuteen 
lähetetään myöhemmin.
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