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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) on kevään 2020 aikana MAYKO-hankkeessa selvittänyt ympäristösertifikaattien ja esteettömyyden ominaispiirteitä ja merkityksiä matkailuyritysten näkökulmasta. Osana hanketta yliopistokeskus järjestää ti 21.4.–ke 29.4.2020 Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksille suunnatun työpajatyöskentelyn, jossa esitellään selvitysten tuloksia ja keskustellaan ympäristösertifikaattien ja esteettömyyden hyödyntämismahdollisuuksista maakunnassa.
Ajankohtaisten kokoontumisrajoitusten takia työpajatyöskentely toteutetaan verkkovälitteisesti
Zoom-etäkokouspalvelun ja sähköpostin avulla. Työskentely koostuu kolmesta etätyöpajasta ja niiden välissä tapahtuvasta sähköpostikeskustelusta. Etäkokousistunnot tallennetaan ja tallenteet viedään nettiin niin, että ne ovat ilmoittautuneiden käytettävissä koko työpajatyöskentelyn ajan.

Järjestelyjen sujuvuuden varmistamiseksi ilmoittaudu työskentelyyn sähköpostitse viimeistään
maanantaina 20.4.2020 klo 12:00 osoitteeseen olli.rosenqvist@chydenius.fi.
Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse linkit etäkokouksiin (työpajat 1–3) sekä työpajatyöskentelyssä tarvittavaa materiaalia. Työpajatyöskentely on maksutonta.

Työpaja 1: Ympäristösertifikaatit ja niiden hyödyntäminen matkailuyrityksissä, ti 21.4.2020, klo 9–
10:30, puheenjohtajina Mari Harald & Olli Rosenqvist, KYC.
• Klo 9:00–9:45 Ympäristösertifikaatteja koskevien selvitysten esittely
• Klo 9:45–10:30 Keskustelu ympäristösertifikaattien hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotoimenpiteiden avainkysymyksistä, jotka toimitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille etukäteen pohdittaviksi
Työpaja 2: Esteettömyys ja sen hyödyntäminen matkailuyrityksissä, ti 21.4.2020, klo 13–14:30, puheenjohtajina Olli Rosenqvist & Mari Harald, KYC.
• Klo 13:00–13:45 Esteettömyyttä koskevien selvitysten esittely
• Klo 13:45–14:30 Keskustelu esteettömyyden hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotoimenpiteiden
avainkysymyksistä, jotka toimitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille etukäteen pohdittaviksi
Sähköpostikeskustelu työpajojen 2 ja 3 välissä: Työpajapäivän ti 21.4.2020 jälkeen ilmoittautuneilla
on noin viikon ajan mahdollisuus katsella työpajojen 1 ja 2 tallenteita ja kommentoida työpajojen
teemoja sähköpostiosoitteeseen olli.rosenqvist@chydenius.fi. Olli Rosenqvist ja Mari Harald tekevät
kommentoinneista yhteenvedot, joista keskustellaan työpajassa 3.
Työpaja 3: Yhteenvedot ympäristösertifikaattien ja esteettömyyden hyödyntämistä koskevista keskusteluista, ke 29.4.2020 klo 14–15:45, puheenjohtajina Olli Rosenqvist & Mari Harald.
• Klo 14:00–14:45 Ympäristösertifikaattien hyödyntämistä koskeva keskustelu
• Klo 14:45–15:30 Esteettömyyden hyödyntämistä koskeva keskustelu
• Klo 15:30–15:45 Yhteenveto työpajatyöskentelystä
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Olli Rosenqvist
Yliopistotutkija
Jyväskylän yliopisto,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
E-mail: olli.rosenqvist@chydenius.fi
Puh. 040 805 4429

Mari Harald
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
E-mail: mari.harald@chydenius.fi
Puh. 040 837 2368

Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla (MAYKO) -hankkeen ovat
mahdollistaneet:

Hankkeen kotisivut: https://www.chydenius.fi/mayko-fi/.

