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Hankkeen taustoja: miksi matkailun vastuullisuus?
➢ Maailman matkailutrendi, elinehto, kilpailuetu

➢ Alueen aito vahvuus ja motivaatio
➢ Yksi Sustainable Travel Finlandin seitsemästä pilottikohteesta 2019
➢ Nyt sitoutuneesti STF–ohjelmassa
➢ yli 30 yritystä valmennuspolulla
➢ yli 70 yritystä valmennettu

➢ Keski-Suomen matkailustrategian 2021-2025 läpileikkaava teema

➢ Vaatii selkeää ja suunnitelmallista alueorganisaation aktivointia.

Kuva: Julia Kivelä

Keski-Suomen matkailustrategia 2021-2025
VISIO
Esimerkillisen vastuullinen ja kansainvälisesti menestyvä
Järvi-Suomen luonto-, elämys- ja kulttuurimatkailualue,
joka tunnetaan hyvästä saavutettavuudesta ja
aktiivisesta yhteistyöstään.

➢ Strategian läpileikkaava teema, joka jatkuu koko strategiakauden ajan.
➢ Rakennettu viiden vuoden toimenpideohjelma, jossa jokaiselle vuodelle useita kehitystoimenpiteitä.

Hankehakua ohjanneet ajatukset:
➢ Miten sitoa hanketyö osaksi olemassa olevia strategioita ja
alueen luontaisia pyrkimyksiä, mutta ei mennä
alueorganisaation perustyön alueelle?
➢ Miten tuottaa alueellisesti mallinnettavaa tietoa, jota
voidaan monistaa ja hyödyntää myös valtakunnallisesti?
➢ Lopullinen kysymys: Miten saada alueen vastuullisuustyö
näkyväksi ja kilpailueduksi?
Kuva: Milla Kyllönen

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa
▪ Hankkeen hallinnointi: Visit Jyväskylä/ Jyväskylän kaupunki,
Keski-Suomessa
osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu
▪ Yhteistyössä: Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Metsähallitus ja yhdeksän yhteistyökuntaa Keski-Suomen alueelta:
Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Keuruu, Konnevesi,
Muurame, Saarijärvi, Witaksen alue
▪ Hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti vastuullisuuden
näkyväksi tekeminen Keski-Suomen matkailualueella
(destinaatiotaso), matkailuyrityksissä ja luontokohteissa
ensisijaisesti matkailijoille ja matkanjärjestäjille ja toissijaisesti
paikallisille ja medialle matkailualueen elinvoiman varmistamiseksi.

▪ Budjetti 240 000€
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Toiminta-aika 12/2020-12/2021

▪ Projektipäällikkönä aloittanut 1.12.2020 YTM Mari Holopainen,
Jamkilta projektitiimissä 4 henkilöä kyber-, luonto- ja
matkailuosaamisalueilta.

Hankkeen osa-alueet:
1.vastuullisen ja kestävän matkailualueen identiteetti ja viestintätyyli
Miten viestiä vastuullisista teoista ja vastuullisuudesta asiakkaille ja
matkanjärjestäjille? Yhteistyössä pilottiyritysten kanssa,
ammattilaisten ohjaamana, luodaan ja testataan viestintätyyli ja
vastuullisuuden tarina a)pilottiyrityksille ja b) yleisemmin destinaatiolle
Työn tulokset jalkautetaan kunnissa laajemminkin yritysten hyödyksi.
Tuotetut mallinnukset/käsikirjat jakavat tietoa valtakunnallisesti.

2. luontokohteiden kestävyys ja kilpailukyky
Mitä ja miten vastuullisuudesta voisi upeissa kansallispuistoissamme
viestiä? Tyyli yhteydessä destinaation viestintätyyliin. Pilotissa on
mukana yksi kansallispuisto Keski-Suomesta ja tavoitteena viestiä
asiakkaalle myös uudella ”rikastetulla” tavalla. Tuotoksina mm. AR
toteutukset, tarinat ja kyltit.
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3. yritysten ja matkailualueen kyberturvallisuus.
Mitä matkailuyrityksen tulisi tietää kyberturvallisuudesta? Mitkä
toimenpiteet ainakin tulee löytyä To Do listalta? Valmennusten ja
opastusvideoiden avulla tulokset levitetään laajemmin koko
maakunnan käyttöön. Käsikirjamainen ’Matkailuyritysten
kyberturvallisuuden Checklist’ myös valtakunnalliseen käyttöön.
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Kiitos!

#visitjyvaskyla #jyvaskylaregion # sustainabledestination #lakelandfinland

