HELMI
ON VASTUULLISUUTTA

MIKÄ HELMI ON?
MAASEUTUMATKAILUYRITTÄJÄN
VASTUULLINEN TOIMINTATAPA.

Helmen on tarkoitus ilmentää laadukasta ja
luonnon kanssa sopusoinnussa olevaa
matkailuyrittäjyyttä ja toimintatapaa, jossa
kannustetaan omaksumaan kannattavampia
toimintatapoja ja olemaan osa muiden
maaseutumatkailuyrittäjien verkostoa.
Helmi antaa yrittäjälle eväitä, kuinka
hyödyntää omaa vastuullista toimintaansa
omassa markkinoinnissaan.
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TIESITKÖ, ETTÄ...?
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46%
matkailijoista pitää itseään

VASTUULLISINA MATKAILIJOINA

68%

matkailijoista valitsee mieluiten
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN
MAJOITUKSEN

KASVISRUOAN kysyntä

ja
suosio ravintoloissa kasvaa

kestävästi vastuullisesti toimivilla
yrityksillä on tutkimusten mukaan
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PAREMPI ASIAKASTYYTYVÄISYYS

HELMEN PERIAATE
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HELMEN SISÄLLÖT OHJAAVAT YRITTÄJÄÄ

vastuulliseen toimintaan
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Hae apua ja tukea Helmestä
ja kysy lisää alueesi yritysneuvojilta.
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HELMEN Kriteerit koskevat

MAJOITUSTA

RAVINTOLAA

JUHLIA &
KOKOUKSIA
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MUUTA
OHJELMAA

TUOTEMYYNTIÄ
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VASTUULLISUUDEN TASOA

KULTA — erinomainen taso

Yrityksen toiminta on läpinäkyvää –
vastuullinen tapa on se ainoa
toimintapa. Yritys tietää, miksi toimii,
miten toimii. Yrityksellä on vain
muutama vastuullisuuden kehityskohde.

Hopea — kiitettävä taso
Yritys on sisäistänyt vastuullisen
toimintatavan ja tietää miten
toimitaan vastuullisesti. Yrityksellä
on joitain kehityskohteita, joihin on
suunnitelmat.

PRONSSI — hyvä perustaso
Yritys tiedostaa vastuullisuuden
merkityksen ja pyrkii toimimaan
vastuullisesti. Kaikki asiat eivät ole vielä
kunnossa, mutta suunta on oikea. Yritys
sitoutuu Helmen kriteereihin.
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Kuinka helmessä edetään?
Olet pieni
matkailuyritys
maalla?

Varmista, että matkailutoiminnan
peruslaatu on kunnossa:
palvelun laatu, ympäristön laatu ja
visuaalisuus, viestintä ja jakelukanavat.
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Haluat toimia vastuullisesti eli: edistät
paikallista kulttuuria, toimit ympäristöä
säästävästi, viestit vastuullisesti
vastuullisesta toiminnastasi.
Hyödynnät Helmen ohjeistuksia.

Saitko
Saitkokultaa,
kultaa,hopeaa
hopeaa
vai
vaipronssia
pronssia
– vai jäitkö vielä kalkkiviivoille?
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Päätät, mitä haluat muuttaa.
Hyödynnät Helmi-oppaan käytännöllisiä
ja vastuullisen tarjonnan esimerkkejä
matkailutoiminnassasi.

Helmi-opas on verkossa – voit tehdä
itsearviointia ja hakea vinkkejä toimintaan.
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MUISTA VASTATA SAMALLA KYSELYYN JA
ANTAA PALAUTETTA SEKÄ OMA
KEHITTÄMISEHDOTUKSESI.

Palautteesta riippuu, laajennetaanko Helmi
yritysneuvojalta saatavaksi palveluohjaukseksi tai
kenties Helmi-merkiksi, joka voisi toimia
maaseutumatkailuyrittäjien tunnisteena.
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Toimi vastuullisesti
Hyödynnä Helmeä ja muita
vastuullisuuden työkaluja.

Helmi-opas mm. Maa-ja kotitalousnaisten verkossa.
Kysy tukea vastuullisuuden arviointiin alueesi yritysasiantuntijoilta.

www.maajakotitalousnaiset.fi/helmi

helmi
V A S T U U L L I S T A
M A T K A I L U A M A A L L A

