
Kannonkosken Piispalaan sadas
vastuullisuusmerkki
Keski-Suomen kirkasvetisen Kivijärven rannalla sijaitseva Nuorisokeskus Piispala on sadas Visit
Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin saanut yritys Suomessa. Merkin
saadakseen yrityksen täytyy täyttää kriteeristö, joka huomio niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen
kuin kulttuurisen kestävyyden.

Visit Finlandin luoman 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.

- STF-merkin hakeminen tuli mahdolliseksi vuosi sitten ja olemme erittäin iloisia kestävän
matkailun ohjelman suosiosta kotimaisen matkailuelinkeinon keskuudessa. Vuodessa 100
STF-merkin saanutta yritystä on hieno saavutus ja täyttää kaikki meidänkin odotukset,
Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin luontoaktiviteettien tuotepäällikkö Virpi
Aittokoski kertoo.

Vuonna 1982 perustetun valtakunnallisen Nuorisokeskus Piispalan tehtävänä on tukea nuorten
hyvää elämää. Keskuksen toiminnan yksi tärkeimmistä arvoista on elämän ja ympäristön
kunnioittaminen. Piispalassa on jo vuosia tehty kestäviä ratkaisuja.

- Piispalaan palkataan paikallisia työntekijöitä aina kun on mahdollista sekä hyödynnämme
paikallisia tuotteita. Hinnoittelemme tuotteemme myös kestävästi. Lapsille ja nuorille on
alemmat hinnat ja kerromme asiakkaillemme, kuten yrityksille, että ostamalla palvelujamme
he tukevat suomalaista nuorisotyötä, markkinointipäällikkö Marja Vilander Nuorisokeskus
Piispalasta kertoo.

Piispala on toiminnassaan pyrkinyt jo vuosia ympärivuotisuuteen ja sesongin pituutta on eri
keinoin pyritty kasvattamaan. Ympärivuotisuus on edelleen iso kehityskohta, mikäli halutaan
esimerkiksi vähentää määräaikaisten työsuhteiden määrää.

- Pyrimme monipuolistamaan tuotteitamme, jotta ne tukisivat matkailun ympärivuotisuutta.
Tätä varten on rakennettu erilaisia sesonkituotteita kaikkia kohderyhmiämme ajatellen ja
vaihtuvia vuodenaikoja hyödyntäen. Tuotteisiin kuuluu olennaisena osana luonnon
monimuotoisuuden arvostaminen sekä esimerkiksi jokamiehenoikeuksista kertominen
varsinkin ulkomaalaisille matkailijoille, Vilander jatkaa.

Kehittäessään uusia tuotteita ja palveluita Piispala ei vie paikallisilta liiketoimintaa, vaan tarjoaa
tuotteita ja palveluita, joita ei alueella vielä tarjota.

- Haluamme myös osallistaa paikalliset ja lähikuntien asukkaat siihen, millaisia palveluita
tuotamme ja mille on tarve. Haluaisimme tehdä myös enemmän oppilaitostyötä tarjoamalla
mm. aiheita opinnäytetöihin sekä harjoittelupaikkoja, Vilander kertoo.

Kaikkien STF-merkin saaneiden esittelyt.

STF-merkin tilastoja.

Lisätietoja medialle:

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/sustainable-travel-destinations/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/sustainable-travel-finland-tilastot


Virpi Aittokoski, Manager, Outdoor activities. Visit Finland | Business Finland
Virpi.aittokoski@businessfinland.fi 050 4725 443

Marja Vilander, Markkinointipäällikkö. Nuorisokeskus Piispala
Marja.vilander@piispala.fi 044 438 8387

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

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 noin
700 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team
Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
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