Infokirje turismiyrityksille Sustainable Travel projektista

Mistä on kyse?
Projektin tavoite on kehittää turismialaa Pohjanmaalla nostamalla esille luontoa ja kestäviä
ratkaisuja.
Projektin tavoite on saada turismiyrittäjiä saada Visit Finlandin STF-merkintä. Näin ollen
yritys ja myös koko alue tulee näkymään Visit Finlandin markkinointikamppanjoissa.
Tämä antaa yrityksille paljon enemmän näkyvyyttä.
Mitä on STF-merintä?
STF-merkintä on osoitus siitä että yritys tekee työtä kestävien ratkaisujen puolelta. Jotta voi
saada STF-merkinnän (joka mm. Hotel Red and Green närpiössä ovat jo saaneet) yrityksen
tulee läpäistä seitsemän-askeleen ohjelman missä sitoudutaan tekemään töitä juuri tällaisten
asioiden kanssa.
Ohjelma tehdään verkossa, ja täten yrittäjä voi itse määrittää koska tekee tämän työn ja työn
voi tehdä omassa tahdissa silloin kuin yrittäjälle sopii parhaiten.
Ketkä tekee töitä tässä projektissa?
Täällä rannikolla se on Janne Smeds (Kristiinankaupungin elinkeinokeskus), Maria-Filippa
Sundlin (Dynamo), Sara Liback-Sandin (Concordia), Peter Källberg (Vasek) ja Laila
Schauman (Visit Vaasa). Meidän tehtävämme on auttaa ja tukea yrityksiä tässä projektissa.
Miksi yrittäjä kannattaa olla mukana tässä projektissa?
Kestävä matkailu on kasvava trendi Euroopassa ja myös Suomessa juuri nyt. Mikäli yritys
haluaa olla mukana tässä kehityksessä, olisi tärkeätä olla mukana juuri nyt.
Yrityksen hyöty tulee olemaan enemmän asiakkaita, varsinkin ulkomaan asiakkaita.
Hotel Krepelin on jo startannut oman projektin muutama kuukausi sitten ja yrittäjä Harri
Alatalo sanoo näin:

- Jos me emme mene mukaan tähän niin ulkomaiset turistit tulee ajamaan
Kristiinankaupungin ohi tulevaisuudessa. Tämän projektin myötä säästetään myös rahaa.
Hotel Red and Green närpiössä ovat jo saaneet ympäristösertifikaatin ja STF-merkinnän.
Toimitusjohtaja Cisse Grönholm:
Ympäristötyö Hotel Red and Greenissä on vasta aloitettu.
Me saatiin Green Key sertifikaatti lokakuussa 2020 ja helmikuussa 2021 saatiin STF-merkintä
On ollut prosessi missä ollaan käyty läpi oma toimintamme, ulkoisesta näkökulmasta. Työ on
tehty jotta voidaan kehittää omaa toimintaa, parantaa meidän päivittäistä työtä ja samalla
vahvistaa yrityksemme markkina-arvoa kestävämpää matkailua silmällä pitäen.
Jotta saisit sertifikaatin yritys ei tarvitse olla täydellinen kun katsoo ympäristöarvoja. Mutta se
vaatii että yrität parantaa näitä arvoja matkan varrella. Meidän Green Key seritfikaatti sekä
STF-polku on hyviä työkaluja jotka tullaan käyttämään myös tulevaisuudessa.
Mitä yrittäjältä vaaditaan?
Jotta saa STF-merkinnän pitää tehdä vähän töitä, mutta se on sellaista työtä, että se tulee
maksamaan itsensä takaisin. Projektin myötä yrittäjä tulee huomaamaan monta asiaa missä
voi säästää rahaa.
Kuinka menetellä?
Ennen kuin lähtee hakemaan STF-merkintää yrityksellä tulee olla ympäristösertifikaatti. Tällä
hetkellä löytyy kymmeniä eri ympäristösertifikaatteja mistä voi valita.
Kuinka kauan kestää ennen kuin yrityksellä on STF-merkintä?
Se riippuu paljon yrityksestä. Jos löytyy ympäristösertifikaattia ennestään niin parhaimmassa
tapauksessa merkinnän voi saada parissa viikossa, niin kuin Red and Green sai. Jos lähdetään
nollatasosta koko ohjelma voi kestää jopa vuoden.
Mitä tämä maksaa?
STF-merkintä on ilmainen. Halvimmat ympäristösertifikaatit maksaa noin 200 euroa plus 80
euroa vuodessa. Löytyy myös sertifikaatteja joka maksaa noin 1000 euroa.
Mutta on tärkeätä muistaa että me projektinvetäjät auttavat teitä kaikessa – ja meidän apu on
teille ilmainen. Me autamme, tuemme ja koulutamme teitä matkan varrella.
Save the dates!
Ensimmäiset infotilaisuudet järjestetään maanantaina 29.3 klo 9-12 ja keskiviikkona 31.3 klo
12-15, eli merkatkaa se kalenteriin jo nyt! Erillinen kutsu saapuu pian.

