
Närpiöläinen Hotel Red & Green toimii
vastuullisuuden veturina
Närpiön sydämessä, keskellä kaupunkia sijaitseva Hotel Red & Green on saanut Visit
Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin. Viime vuonna
lanseeratun vastuullisen matkailun ohjelman yritysmerkkejä on myönnetty jo 78
kappaletta, mutta pienessä Närpiön kaupungissa sijaitseva hotelli on rannikon
ensimmäinen Sustainable Travel Finland -kohde Turun ja Tornion välillä.

Sustainable Travel Finland -merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa,
viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja
matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan
ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä. Merkin saadakseen
yrityksen täytyy täyttää Visit Finlandin luoma kriteeristö, joka huomio niin taloudellisen,
ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

- Hotel Red & Green on Pohjanmaan ensimmäinen STF –merkin saanut yritys ja todellinen
tiennäyttäjä. Majoitusyritys on omaksunut alueellisen veturiyrityksen roolin, ja mielenkiinnolla
odotan, millaista liikehdintää tulemme lähiaikoina Länsi-Suomen kestävän matkailun
kehittymisessä näkemään.  Aivan yllätyksenä ei kuitenkaan tullut, että alueen ensimmäinen
STF –merkin saanut ponnisti juuri Närpiöstä. Onhan tuo ydinvoimavapaaksi julistautunut
kunta aiemmin tullut tutuksi onnistuneesta pakolaispolitiikasta ja paikallisten kasvisviljelijöiden
yhteistyöstä, eli kestävän kehityksen mukaisesta tavoitteellisesta toiminnasta, Business
Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmapäällikkö Liisa Kokkarinen
kertoo.

Vajaan 10 000 asukkaan Närpiössä sijaitsevan hotellin toiminnassa vastuullisuus näkyy
konkreettisina tekoina, kuten kierrätyksenä, ruokahävikin vähentämisenä, esteettöminä
palveluina ja paikallisuuden tukemisena. Hotellilla pyritään vähentämään sähkön- ja
vedenkulutusta, viime vuonna hotellin hanat vaihdettiin vettä säästäviin malleihin ja kuluvan
kevään aikana hotellille asennetaan aurinkopaneeleita. Hotellivieraita kannustetaan
ekologiseen liikkumiseen ja tarjolla on vieraiden käyttöön ilmaiseksi lainattavia polkupyöriä.
Hotel Red & Greenin koko henkilökunta on mukana vastuullisuustyössä ja heillä on aito halu
kehittää toimintaa eteenpäin.

- Halusimme saada Sustainable Travel Finland –vastuullisuusmerkinnän, koska teemme jo
vakiintunutta työtä kestävän matkailun eteen, ja haluamme myös jatkossa kehittyä sekä
parantaa entisestään toiminnastamme viestimistä. Haluamme myös saada inspiraatiota ja
uusia keinoja vastuullisuuskysymysten huomioimiseen toiminnassamme, hotellin
toimitusjohtaja Ann-Christine ”Cisse” Grönholm kertoo.

Vastuullisuustyö jatkuu koko Vaasan alueella suurella innolla Hotel Red & Greenin innostavan
esimerkin myötä.

- Olen erittäin iloinen, että ensimmäinen matkailuyritys Vaasan alueella on saanut Sustainable
Travel Finland -merkin. Nyt keskitymme yhdessä Vaasan alueen, Pietarsaaren ja
Kristiinankaupungin kanssa auttamaan ja kouluttamaan paikallisia matkailuyrityksiä sekä
kehittämään vastuullisuusasioita yhä eteenpäin. Työ vie aikansa, mutta lopputulos palkitsee,
Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson iloitsee.
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cisse@hotelredgreen.fi 050 036 2804
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Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta
Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä
kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit
Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja
kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa
työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa.
Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
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