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Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta 

”Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta” 

 

Mitä olemme saaneet aikaan 

 

Tiimi on ollut kiireinen viime kuukausina levittäessään sanaa projektista lukuisille organisaatioille ja 

ihmisille. Etsimme ihmisiä ja organisaatioita, joille saavutettavuus ja inklusiivinen turismi ovat yhtä tärkeitä 

kuin meille. Olemme järjestäneet Multiplier-tapahtuman San Sebastianissa Espanjassa ja Mariborissa 

Sloveniassa sekä pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden EfVET-konferenssissa Thessalonikissa Kreikassa.  

 

Olemme päättäneet kutsua tulevaa viestintäämme ja koulutustamme nimellä Inklusiivinen turismi (vaikka 

emme voi muuttaa varsinaisen projektin nimeä). 
 

Tauntonissa Isossa-Britanniassa järjestetyn yhteisen henkilöstökoulutuksemme jälkeen olemme 

suunnitelleet koulutusta, kirjoittaneet oppimateriaaleja ja suunnitelleet kaksi kurssia. Kohderyhmämme 

ovat toiminnassa olevat yritykset ja opiskelijat – kaksi hyvin erilaista ryhmää, joille olemme luoneet kaksi 

hieman erilaista kurssia ottaen huomioon ryhmien tarpeet. Aiomme myös suunnitella peruskurssin tason 

2/3 opiskelijoille, mutta se suunnitellaan sopimaan myös korkeamman luokka-asteen (5/6) opetuksen 

fasilitointiin. 

 
GROWMAT:in kumppanit 
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Multiplier-tapahtuma Sloveniassa 

 

Lokakuussa järjestettiin monia tapahtumia 

Mariborissa Old Vine Festivalin yhteydessä. 
Srednja šola za gostinstvo in turizem  Maribor on 

myös ollut hyvin aktiivinen näissä projekteissa. 

Kahdestoista lokakuuta 2017 koulu järjesti 
seminaarin  'Turismin modernit trendit'. 

Seminaarin vetivät koulun opettajat ja 

matkatoimistojen edustajat. 

 

 
 

Seminaariin osallistuivat matkatoimistojen ja 

hotellien edustajat alueelta, opiskelijat SŠGT 

Mariborista ja myös opiskelijat Kroatiasta ja 

FYROM:ista, jotka olivat sillä hetkellä koulun 

vieraina. 

 

Seminaarissa matkailualan opettaja ja 

projektikoordinaattori Janko Štruc ja 

kansainvälisissä projekteissa aktiivinen 

opiskelija Kim Neubauer esittelivät 
GROWMAT-projektia. 

 

 

Toinen tapahtuma San Sebastianissa 

 

 
 

31. lokakuuta 2017 kolme GROWMAT-

kumppania  (CDEA, Errotu (terapeuttisten 

yksilöllisten ympäristöjen arkkitehtuurin 

suunnittelija) ja Hotel Advisor Consulting 

(johtamisen, markkinoinnin ja hotellien 

neuvonnan yritys) järjestivät konferenssin 

saavutettavasta turismista CDEA:n tiloissa.  

 

Tällä tapahtumalla halusimme kasvattaa 

tietoisuutta työntekijöiden ja tulevien hotelli- 

ja turismialan yrittäjien keskuudessa 

tarpeesta luoda uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia saavutettavan 

turismin alueella, laajentaa kausiajattelua ja 

saavuttaa kaikkien tarpeet. 

 

Saavutettava turismi tarkoittaa inklusiivista 

turismia, joka palvelee kaikkia ihmisiä 

riippumatta iästä ja väliaikaisista tai pysyvistä 

toiminnallisista eroista liikkuvuuden, kuulon, 

näön, kognitiivisten, intellektuaalisten tai 

psykososiaalisten toimintojen alueilla. 

 

GROWMAT-projekti pyrkii osaltaan luomaan 

kursseja saavutettavan turismin alueella, 

luomaan vaihtoehtoja turismin 

laajentamiseen sesonkien ulkopuolella ja 

luomaan yhteistyöverkostoja koulutus- ja 

liiketoimintaorganisaatioiden sekä voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden  ja 

sosiaalisten organisaatioiden välille. 
 

Päivän aikana kumppanien lisäksi myös muut 

organisaatiot ottivat osaa toimintaan:  Bask 

for all ("Tourism for all"), Iddeas Foundation 

for Inclusive Marketing, SECOT (Association of 

Seniors for Technical Cooperation),  AFAGI 

(Association of Relatives and Friends of 

People with Alzheimer's and other dementias 

of Gipuzkoa), ELKARTU (Coordinator of People 

with Physical Disability of Gipuzkoa), 

Diputación de Gipuzkoa,  City Council of 

Donostia - San Sebastián,  Zenit-hotelli ja 

Hospitality Association of San Sebastián. 
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Yritykset, organisaatiot ja järjestöt 
keskustelivat saavutettavan turismin 

tilanteesta Gipuzkoassa ja todenneet, että 

vaikka tilanne on paljon parempi kuin muilla 

alueilla, parantamisen ja tietoisuuden 

lisäämisen varaa on vielä paljon. On myös 
tärkeää tehdä näkyviksi kaikki aloitteet, joita 

on tehty, muttei vielä raportoitu. Lisäksi, 
kuten Zuriñe de Anzola of Bask For All 

huomautti, "vaikka hallinto monesti pyrkii 

tukemaan toiminnallisesti erilaisia ihmisiä, 
ihmisten on tärkeää oppia olemaan 

vuorovaikutuksessa toiminnallisesti erilaisten 

kanssa." 

 

    
 

Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja paikalla oli 

juuri sellaista yleisöä kuin toivottiinkin - 

GROWMAT-projektista kiinnostuneita 

ihmisiä. 
 

EfVET-konferenssi – Lokakuu 2017 

Tulevaisuuteen suuntautunut työ ja 

koulutus 

EfVET-kansainvälinen konferenssi järjestettiin 

lokakuussa Thessalonikissa Kreikassa. 

Konferenssiin osallistui yli 200 osanottajaa 

enimmäkseen eurooppalaisista maista, mutta 

myös Venäjältä, Hong Kongista ja USA:sta.  

Tapahtumassa järjestettiin pyöreän pöydän 

keskustelutilaisuus, johon osallistui 14 

projektista kiinnostunutta ihmistä. Keskustelu 

kiinnosti erityisesti kahta suomalaista 

organisaatiota, jotka ilmaisivat 

kiinnostuksensa yhteistyöhön Haaga-Helia 

ammattikorkeakoulun kanssa.  

 

 

Tapasimme myös Mariborissa 

Toinen kansainvälisen projektitiimin 

tapaaminen järjestettiin marraskuussa 

Slovenian Mariborissa. 

 

 
 

Käy verkkosivuillamme 

 

Liity osaksi GROWMAT-yhteisöä, jossa tosielämä 

alkaa. Nähdään siellä! 

 

www.growmat.eu 

 

 

http://www.growmat.eu/

