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Tervetuloa yhteiselle vastuullisen kehittämisen ja toiminnan matkalle
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Yhteisen tekemisen tavoite: 

• Tavoitteena on tuottaa vastuullisen 

toiminnan kehittämissuunnitelma, 

johon on tarjolla sparrausta ja 

haluttaessa  käytössä yhteinen 

suunnitelmapohja. 

• Yhteistä aikaa on maaliskuun 2023 

loppuun saakka ja jokaiselle 

mukana olevalle yritykselle on 

tarjolla 2-3 kappaletta 

sparraustapaamista (yhteensä 6h).

• Konsultointia voi käyttää myös 

yleisemmin vastuullisuuden 

kehittämiseen, jos yrityksellä 

kehittämissuunnitelman sijaan on 

muita tarpeita. 

Aloituswebinaari 16.1.2023 klo 12.30-15.30
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Aikataulu

Aihe Mitä Aika ja paikka Huomioitavaa/tulokset

Aloitusinfo Yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi tavoitteet, 

työkalut, aikataulut ja sisällöt yritysten kanssa. 

16.1.2023 klo 12.30-

15.30. Verkossa

Käydään läpi hankkeen tavoitteet.

Hyödyt yrityksille

Työkalujen esittely (varauskalenteri ja mallipohja) 

Konsultointitapaamisten tavoite

Yrityskohtaiset 

konsultaatio-

tapaamiset.

Yritykset varaavat kalenterista 2-3 konsultaatiota. 

Yrityksellä on käytettävissään 6h konsultaatiota ja sen 

voi jakaa kahteen tai kolmeen tapaamiseen. Yrityksille 

toimitetaan hyvin yksinkertainen sähköinen 

kyselylomake, jossa kertovat tapaamisten sisällöstä 

(valintatehtävä + tarkentava kysymys)

Tammi – maaliskuu 2023

6h / yritys paikan päällä 

tai verkossa yrityksen 

toiveen mukaan.

Sparraukset vievät yrityksen vastuullisuustyötä konkreettisesti 

eteenpäin. Tavoitteena on, että maaliskuun lopussa 2023 

yrityksen kehittämissuunnitelma on valmis. 

Lopetuswebinaari Kiitokset, tsemppaukset ja jatkovinkit yrityksille Maaliskuun loppu 

/huhtikuun alku 2023 

Verkossa, 2-3h  

Yhteinen tapaaminen, jossa jaetaan onnistumisia! 
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Ehdotus sparraustapaamisten sisällöistä

1. Kartoittava tapaaminen, tehtävä 
seuraavaan kertaan

2. Edistävä tapaaminen, tilannekatsaus, 
palautteet ja mahdollisesti seuraava 
tehtävä

3. Kokoava tapaaminen, palautteet ja 
vinkit jatkoon

Varaa sparrausaika kalenterista:

Löydät kaikki aikataulut ja materiaalit 
täältä: KOVA - Pirkanmaa

Kurssille ei tarvitse kirjautua. 
Password/salasana: Pirkanmaa, 
ensimmäinen isolla, muut pienellä

• Toiminut matkailutoimialalla monipuolisissa 

tehtävissä yli 25 vuodan ajan

• Erikoistunut kestävään kehitykseen ja edelleen 

vastuulliseen matkailuun 1990-luvun lopulta 

lähtien sekä täydennyskouluttautunut ja 

soveltanut teoriaa käytäntöön kaiken aikaa.

• Vuosina 2021-22 opiskellut Uudistavaa 

matkailua kansainvälisessä verkostossa ja 

chileläisen Turismo Regenerativo –organisaation 

ohjaamana

• Mood of  Finlandille on myönnetty Biosphere-

sertifikaatti ja Sustainable Travel Finland merkki 

osoituksena vastuullisesta toiminnasta. 

CV Anu Nylund

Mood of  Finland Oy
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Valitse vastuullisemmin -palvelu

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi 
ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 
• Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa 

tekemään kestävää kehitystä tukevia 
valintoja Tampereella.

Palvelukategoriat ja minimikriteerit
Nähtävyydet/ käyntikohteet: 9/25
Ostokset, liikkeet: 11/23
Ravintolat, kahvilat ja baarit 13/25
Majoitus: 13/25
Tapahtumat: 11/23
Tapahtumatilat: 11/22

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://visittampere.fi/valitse-vastuullisemmin/


| Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | FB - Mood of Finland

Sustainable Travel Finland - ohjelma
Sustainable Travel Finland on sateenvarjo-
ohjelma, joka kokoaa alleen matkailutoimialan 
yritykset, organisaatiot ja destinaatiot. 

• Ohjelma ohjaa käymään läpi yrityksen 
toiminnot, johtamisen ja viestinnän 
vastuullisuuden näkökulmasta. 

• Ohjelma on keino pysyä aktiivisena 
kehittäjänä, saada päivitettyjä uutisia aiheesta 
ja sitouttaa mukaan myös henkilöstö ja 
yhteistyökumppanit.

• 7 askeleen ohjelma; vastuullisuus todennetaan 
sähköiselle online-alustalle

• Edellytyksenä auditoitu sertifikaatti

Askel 3. Kehittämissuunnitelma

• Kestävän matkailun kehittämissuunnitelman 

laatiminen

• Kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen lähtötilan 

kuvauksen ja toimenpidesuunnitelman.

• Kehittämissuunnitelman tulee huomioida kaikki 

yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee 

koskemaan.

• Lisäksi toimenpidesuunnitelmassa tulee huomioida 

kaikki kestävyyden ulottuvuudet (taloudellinen, 

ekologinen, sosio-kulttuurinen).

Toimenpidesuunnitelma päivitetään aina STF-merkin 

uusimisen yhteydessä
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Anu Nylund
Mood of  Finland Oy
www.moodoffinland.fi

+358 40 96 22006
anu.nylund@moodoffinland.fi

Y-tunnus: 2952230-4

Twitter @AnuNy 
Instagram @mood_of_finland  
FB @Mood of  Finland
LinkedIn: Anu Nylund
Youtube: Mood of  Finland
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