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Kuva: Harri Taskinen

• Opastuspalvelut
• Majoituspalvelut
• Kokouspalvelut
• Juhlapalvelut
• Tapahtumapalvelut
• Alvar Aalto Shop
• Residenssitoiminta
• Toimisto- ja työtilavuokraus

Säynätsalon kunnantalo on 
yksi arkkitehti Alvar Aallon 
merkittävimmistä töistä, 
jolla on kansainvälisesti 
tunnettu asema modernin 
arkkitehtuurin historiassa.
Aalto itsekin ihastui 
Säynätsaloon ja nimesi 
saaret Päijänteen Tahitiksi.
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EKOLOGINEN

TALOUDELLINEN SOSIOKULTTUURINEN

Vastuullinen

Vastuullinen matkailu ei 
ole pelkästään 
ekologisten asioiden 
huomioimista ja 
kehittämistä parempaan 
suuntaan, vaan kestävä 
yritys huomioi myös 
taloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja eettiset 
tavoitteet sekä 
turvallisuuteen ja 
yhteiskuntavastuulli-
suuteen liittyvät asiat. 

matkailu
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• Kestävä matkaulu
• Uudistava matkailu
• Mikä on matkailun 

tarkoitus?
• Ei voi olla kyse pelkästään 

turistien viihdyttämisestä.
• Mitä matkailu voisi antaa 

kohteelle, jotta kohde ja 
siellä elävät ihmiset 
voisivat paremmin?

Aiheesta löytyy erinomainen Valpas 
Median artikkeli, joka on syntynyt 
yhteistyössä vastuullisen matkailun 
kouluttajan ja konsultin Anu 
Nylundin kanssa. Suosittelen 
lukemaan!

https://valpas.media/artikkelit/ymparisto-ja-ilmasto/vastuullisuus-on-saanut-rinnalleen-uudistavan-termin-mita-uudistava-matkailu-tarkoittaa/


Kuva: Harri Taskinen

• Yhteistyö, jossa 
toivottavasti kaikki 
mukana

• Ympäristökasvatus 
oivallinen lähtökohta

• Kuinka palautetaan 
tunnetasolla lasten ja nuorten 
ymmärrys kestävään 
luontosuhteeseen.

• Matkailijan kokemus siitä, 
että he jättävät jälkeensä 
paremman kohteen kuin se, 
johon tulivat.

Kaikki osapuolet ymmärtävät, että on 
keskeistä kysyä, miten me näemme 
Päijänteen alueen ja millaisena 
haluamme sen säilyvän. Mitä 
haluamme vierailijoille elämästämme 
jakaa? Mistä olemme ylpeitä, miksi 
halumme elää juuri täällä? Ja lopuksi, 
millaisia vieraita haluamme kotiimme 
kutsua?
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• Kuinka moni metsänomistaja 
suosii matkailijoiden toiveesta - ja 
sponsoroimana - luontoa 
säästäviä menetelmiä?

• Ovatko paikallisten asukkaiden 
palvelut parantuneet?

• Onko alueen vetovoima 
lisääntynyt?

• Onko yhteisöllisyys tuonut uusia 
harrastusmahdollisuuksia?

• Ovatko yritykset toimineet 
yhteiskuntavastuullisesti?

• …

• Pieni, varakas ja motivoitunut 
kävijäryhmä voi korvata 
massaturismin. 

• Uusien teknologioiden avulla 
virtuaalisesti? 

• Vieraille jää hyvä mieli ja he kokevat 
rauhoittavia järvi- ja metsäluonto-
tai arkkitehtuurielämyksiä 

• Tietävät olevansa vastuullisia ja 
uudistavia matkailijoita. 

• Mahdollistavat omalta osaltaan 
Unescon Biosfääri-alueen statuksen 
ja sen tavoitteiden toteutumisen 
Päijänteellä. 
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Nyt meillä on tilausuus ja 
resurssit perustella itsellemme ja 
yhteisölle toimintamme tavoitteet 
ja välttämättömyys.

mailto:harri.taskinen@tavolobianco.com
http://www.tavolobianco.com/
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