
 

 
 
 
 

”Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta” 

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin 

Erasmus+ -ohjelmasta 

Lokakuun lopussa Kreikan Thessalonikissa järjestetyn ja hyvin onnistuneen 

26:n EfVET:in vuosittaisen kansainvälisen konferenssin pyöreän pöydän 

tapahtuman jälkeen projektin kumppanit tapaavat Slovenian Mariborissa 

GROWMAT:in saavutettavan turismin markkinoiden kasvattamiseen 

tähtäävien opinto-ohjelmien kehittämisen merkeissä. 
 

 

 

GROWMAT on Erasmus Plus-kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on suunnitella saavutettavan 

turismin tärkeyttä korostava ja tietoisuutta saavutettavasta turismista lisäävä opiskeluohjelma. 

Projekti tunnistaa turismin alan uuden, väestön ikääntymisestä kumpuavan markkinapotentiaalin ja 

pyrkii kartoittamaan lisääntyviä mahdollisuuksia turismin kasvattamiseen. Yhtä tärkeä tavoite on 

varmistaa, että nuorilla työmarkkinoille tulevilla matkailualan osaajilla on ikääntyneiden ryhmän 

palvelemisessa tarvittavat taidot ja kompetenssit. Kurssia kutsutaan nimellä Inklusiivinen turismi ja se 

koostuu neljästä moduulista: 

Moduuli 1 - Saavutettavuustietoisuus 

Moduuli 2 – Inklusiivinen turismi 

Moduuli 3 - Yrittäjyys 
Moduuli 4 – Markkinointi – erityinen työkalupakki 
 

Alemman tason ammattikoulutuksessa oleville opiskelijoille suunnatun kurssin lisäksi suunnitellaan 

erillinen kurssi käytettäväksi SME:issä, start upeissa ja turismin alan, kuten hotelli-, catering-, 

turistinähtävyys-, majoitusalan jne yrityksissä. 

 

Projektin kumppanit ovat rakentaneet kansainvälistä saavutettavan turismin parhaimmiston 

verkostoa. Kumppanit ovat aktiivisesti osallistaneet alan organisaatioita ja ihmisiä verkostoon. Yksi 

tällaisista organisaatioista, Iso-Britanniasta kotoisin oleva Visit Guildford on osoittanut todellista 

kiinnostusta mukaan tulemiseen kumppanien vierailun jälkeen. Ohessa käydään läpi keskustelua ja 

Visit Guildfordin tulevia yhteistyömahdollisuuksia GROWMAT:in kanssa. 

 

Visit Guildford 

Visit Guildfordin innokkaat työntekijät ovat pitäneet meidät kiireisinä. Kiitos Turismin markkinointi- ja 

kehitysjohtaja Diana Robertsille GROWMAT-kumppani T2 Consultingin Tracey Torblen kutsumisesta 

keskustelemaan projektista Robertsin kesäkuun kvartaalitapaamiseen Ison-Britannian Guildfordin 

alueen turistikohteiden ja muiden tapahtumapaikkojen edustajien kanssa. 
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Surreyn alueella Guildford on suosittu kohde, joka houkuttelee matkailijoita sekä hiljaisella ja 

rauhallisella maaseutumaisemallaan että nopeilla ja helpoilla liikenneyhteyksillä Lontooseen. Ryhmän 

lähestymistapa saavutettavuuteen on jo vakiintunut, mutta ryhmän jäsenet haluavat kehittää 

toimintaansa ja hyödyntää jatkuvasti monimuotoistuvien markkinoiden tarjoamat uudet 

mahdollisuudet. 

 

He tiedostavat, että matkailun kentällä liikkuvat sekä isovanhemmat, vanhemmat, että lapset, ja siksi 

he ovat huomanneet, että kaikkien sukupolvien toivottaminen tervetulleeksi edellyttää laajempaa 

ymmärrystä saavutettavuudesta ja erilaisten ihmisten tarpeiden huomioon ottamisesta. Meitä 

ilahdutti kuulla tosielämän esimerkkejä monimutkaisesta suunnittelusta, jolla varmistetaan niiden 

matkailijoiden onnistunut vierailu, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä erityistarpeita. Oli myös rohkaisevaa 

saada tietää myös melko yksinkertaisista, mutta toimivista parannus- ja kehitysratkaisuista. 

Tätä GROWMAT juuri on – out of the box -ajattelua, jolla toivotetaan mahdollisimman moni 

tervetulleeksi ja tarjotaan inklusiivinen, tasa-arvoinen ja miellyttävä kokemus kaikille. Ei ole kyse vain 

pyörätuolin käyttäjille suunnatusta esteettömästä suunnittelusta. 

Odotamme innolla pääsevämme työskentelemään Visit Guildford -tiimin kanssa projektin edetessä, 
ammentaen heidän asiantuntemuksestaan ja jakaen vastavuoroisesti omia löydöksiämme ja 

kehittämiämme tuotteita. 
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Lisätietoa: Käy GROWMAT:in verkkosivuilla: www.growmat.eu. 

 

Kumppanit 

 

Cdea, Espanja 

 

Age UK, Iso-Britannia 

 

pConsulting, Kreikka 

 

T2 Consulting, Iso-Britannia 

 

Errotu, Espanja 

 

SSGT, Slovenia 

 

Haaga-Helia, Suomi 

 

EfVET, Eurooppa (B) 


