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1. TAVOITTEET

Vuonna 2020 Reilun matkailun yhdistyksen (RMY) tavoitteena on:
1) Täsmentää yhdistyksen tavoitteita ja roolia 
2) Kirkastaa yhdistyksen keskeistä sanomaa
3) Organisoida toimintaansa tehokkaammaksi ja toimivammaksi

1. Täsmentää yhdistyksen tavoitteita ja roolia 
Reilun matkailun yhdistys on perustettu vuonna 2003, ja matkailuala on muuttunut hyvin paljon 17 
vuoden aikana. Vuonna 2021 matkailualalla toimitaan jo monella tapaa vastuullisemmin kuin 2000-luvun 
alussa, ja alalla on aina vain enemmän ja enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka osaavat ottaa 
kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun periaatteet huomioon. Myös matkailualan koulutuksessa 
keskitytään jo huomattavasti enemmän kyseisiin teemoihin. On siis korkea aika pohtia, mikä Reilun 
matkailun yhdistyksen tavoitteet ja rooli vuonna 2021 ja siitä eteenpäin. 

2. Kirkastaa yhdistyksen keskeistä sanomaa
Reilun matkailun yhdistyksen ydinsanomana toimii Reilun matkailijan ohjeet. Aloitimme ohjeiden 
päivittämisen marraskuussa 2020 ja tulemme jatkamaan päivitystyötä vuonna 2021. 

3. Organisoida toimintaansa tehokkaammaksi ja toimivammaksi
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus ja yhdistyksen aktiivit. Tulemme vuoden 2021 kehittämään 
yhdistyksen sisäistä organisoitumista siten, että toiminta olisi jatkossa tehokasta ja linjassa yhdistyksen 
uusien tavoitteiden kanssa. Rooleja tullaan kirkastamaan esim. luomalla selkeät aktiiviprofiilit. 

2. JÄSENISTÖ

Henkilöjäsenmäärää pyritään lisäämään. Messu- ja muu tapahtumanäkyvyys on hyväksi osoittautunut 
tapa jäsenhankinnalle, mutta koronatilanteen vuoksi on epävarmaa missä vaiheessa suurtapahtumia taas 
järjestetään. 

Uusien aktiivien perehdyttämistä tullaan tehostamaan, ja aktiivien rooleja kirkastamaan. Alkuvuodesta 
2020 käytössä ollut konsepti säännöllisistä ”epävirallisista” tapaamisista ja yhteisöllisestä tekemisestä 
osoittautui toimivaksi, mutta keskeytyi koronaepidemian vuoksi. Konsepti on mahdollista ottaa uudelleen 
käyttöön, myös etänä, jos tämä koetaan tarpeelliseksi ja kiinnostusta riittää.  

Tavoitteena on pitää kannatusjäsenmäärä vähintään ennallaan. Uusia yhteistyömahdollisuuksia 
kannatusjäsenten kanssa tullaan kartoittamaan. 

3. TOIMINTA

Toiminnan kehittäminen



Yhdistykselle määritetään kehittämistiimi, joka vastaa yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Työ 
aloitetaan heti alkuvuodesta. Tavoitteena on määritellä mm. yhdistyksen tavoitteet, rooli, kohderyhmä ja 
ydinsanoma. Lisäksi pyritään kirkastamaan aktiivien rooleja, esim. kehittämällä selkeämmät 
aktiiviprofiilit ja selkeät prosessit perehdyttämiseen. 

Vaikuttamistyö

Alkuvuodesta 2021 järjestetään toiminnan suunnittelu workshop, jossa käsitellään mm. yhdistyksen 
tavoitteita, roolia ja keskeistä sanomaa. Näiden kirkastuttua yhdistys päättää vaikuttamistyön muodoista.

Lähettiläskoulutus

Lähettiläskoulutuksen järjestämistä harkitaan.

Messut ja tapahtumat

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin, mikäli koronatilanne sallii tapahtumien 
järjestämisen. Matkamessuilla 2021 yhdistyksellä on sovittuna puheenvuoro. 

Kouluttaminen

Yhdistys jatkaa vierailuja ja luentojen pitämistä mm. oppilaitoksissa, seminaareissa, järjestöissä ja muissa
tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Alkuvuonna 2021 prioriteettina on kuitenkin sisäinen toiminnan 
kehittäminen.  

Oppilaitosyhteistyö

RMY on solminut yhteistyösopimuksen Lapin yliopiston Master’s Degree Programme in Tourism, 
Culture and International Management – maisteriohjelman kanssa. Yhteistyössä RMY sitoutuu kerran 
vuodessa osallistumaan asiantuntijana maisteriohjelman puitteissa järjestettäville kursseille, 
workshopeihin tai seminaareihin. Lapin yliopisto maksaa asiantuntijalle matkakulut, majoituksen sekä 
ennalta sovittavan luentopalkkion. RMY sitoutuu myös toimimaan asiantuntijan tai mentorin roolissa 
opiskelijoiden tutkimustöissä, ja yhdistyksen tarpeiden mukaan mahdollisesti toimeksiantajana 
lopputöissä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta kirjoittaa tutkimuksestaan tiivistelmä RMYn blogiin.  

Uusia yhteistyömuotoja eri matkailualan oppilaitosten kanssa kartoitetaan ja pyritään kehittämään. 

Opinnäytetyöt

RMY jatkaa toimimista matkailualan opinnäytetöiden toimeksiantajana ja ohjaajana yhdistyksen 
tarpeiden ja resurssien puitteissa. Valmistuneet opinnäytetyöt laitetaan yhdistyksen www-sivuille ja 
kirjoittajilta pyydetään blogi-kirjoitus omasta työstään. 

Verkostoituminen ja yhteistyö

RMY:llä on vuonna 2021 edustaja seuraavissa hankkeissa ja verkostoissa: 
 Green Key Finlandin tuomaristo (Mia)
 ICRT Finland (International Centre for Responsible Tourism) Kaikki halukkaat tervetulleita 

verkostoon

Verkostoitumista ja osallistumista vastuullista matkailua edistäviin hankkeisiin pyritään lisäämään. 

Muu toiminta



Kartoitamme tarvetta ottaa yhdistykselle matkailualan harjoittelija/ harjoittelijoita.

4. VIESTINTÄ

Alkuvuodesta luodaan vuodelle 2021 viestintästrategia, jonka noudattamisesta vastaa viestintävastaava, 
yhdessä viestintätiimin kanssa. 

Pääasiallisena tiedotuskanavana yhdistys käyttää sosiaalisen median kanavia (Twitter, Facebook & 
Instagram). Näkyvyyden takaamiseksi some-markkinointiin tullaan budjetoimaan myös rahaa. RMY:n 
verkkosivustolle www.reilumatkailu.fi keskitetään tärkein yhdistystä koskeva tieto. Sivuston sisältöjen 
päivittämistyötä jatketaan. 

Yhdistys vastaa mediaedustajien haastattelupyyntöihin mahdollisuuksien mukaan, asiantuntijatason 
huomioiden.

5. TALOUS

Yhdistys rahoittaa jatkossakin toimintaansa asiantuntijatyön ja jäsenmaksujen avulla. RMY on jäänyt 
useampana vuonna taloudellisesi voitolle. Lisääntynyt omavaraisuus helpottaa rahoituksen hakemista 
mahdollisiin tuleviin hankkeisiin, mutta tällä toimintamallilla yhdistyksen varallisuutta ei ole tarvetta 
kasvattaa. Uusien hankerahoitusten hakemista harkitaan.

6.  ALUSTAVA VUOSIKELLO

Kuukausi Tehtävää
Tammikuu Reilun matkailijan ohjeet- workshop

Viestintätiimi järjestäytyy

Kehittämistiimi järjestäytyy

Helmikuu Toiminnan suunnittelu- workshop
 Vision ja mission kirkastaminen
 Kohderyhmän määrittely
 Toiminnan pääpainopisteet
 Aktiiviprofiilien suunnittelu

Tilinpäätös & tilintarkastus
Laskut kannatusjäsenille

Maaliskuu Toiminnan suunnittelu jatkuu
Huhtikuu Toiminnan suunnittelu jatkuu
Toukokuu Reilun matkailijan ohjeet valmiit
Kesä-Heinäkuu Loma
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu Vuosikokoukseen valmistautuminen 

aktiiviprofiileja hyödyntäen
Joulukuu Vuosikokous

http://www.reilumatkailu.fi/
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