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Sappeen matkailukeskus

Sappeen matkailukeskus sijaitsee Pälkäneellä, Salmentakana (Sappeenvuorella), eteläisen Suomen
laajimman yhtenäisen metsäalueen Laipanmaan reunalla. Paikalliset laskettelivat Sappeenvuoren
rinteillä jo ennen kuin alueella oli kaupallista toimintaa.
Keskus on aloittanut toimintansa vuonna 1989. Nykyiset omistajat ovat toimineet yrittäjinä
alueella vuodesta 1992 alkaen. Matkailukeskuksen palvelutarjontaan kuuluvat majoitus- ja
ravintolapalvelut, rinnepalvelut (jotka jakautuvat talvisin laskettelupalveluihin sekä kesäisin bike
park-palveluihin), rinneyhtiö tuottaa myös seikkailupuistopalveluita. Alueella on myös
ohjelmapalveluyritys, joka tarjoaa palveluitaan ympärivuoden sekä koneita ja laitteita omistava
yritys. Kaikkien yritysten pääomistajina toimivat samat henkilöt.
Alueelle kertyy noin 250 000 vierailua vuositasolla, näistä 150 000 laskettelukaudella ja loput
100 000 laskettelukauden ulkopuolella. Majoitusvuorokausia alueelle kertyy noin 65 000/vuosi.
Keskus työllistää vilkkaimman sesongin aikana noin 100 henkilöä.
Sappeen hiihtokeskus (Deltarec Oy) on toiminnassaan huomioinut energiankulutuksen jo
vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2009 Sappee ilmoittautui mukaan Motivan
energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sappeella on kiinnitetty huomiota energian käyttöön mm.
uusimalla valaistusta energiatahokkaisiin led-valaisimiin, uusimalla hissien käyttölaitteistot
energian käytöltään tehokkaimpiin taajuusmuuttaja käyttöisiin käyttölaitteisiin. Uusimalla
rinnekoneet säännöllisesti. Muuttamalla lumetusjärjestelmää energiatehokkaammaksi. Sappeen
hiihtokeskus (Deltarec Oy) on hyväksytty vuonna 2021 STF (Sustainable Travel Finland) ohjelmaan. Tavoitteena on saada STF merkki vuoden 2022 aikana.
Sappeen hiihtokeskuksen (Deltarec Oy) tavoite on olla hiilineutraali hiihtokeskus vuoteen 2026
mennessä. Tämän tavoitteen eteen on aloitettu työt jo vuonna 2009, kun keskus ilmoittautui
mukaan Motivan energiatehokkuussopimukseen. Isommat konkreettiset työt kohti
hiilineutraaliutta aloitettiin vuonna 2021. Keskus on lähtenyt selvittämään todellisia toiminnasta
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä sekä kuinka päästöjä vähennetään ja kuinka kompensointi voidaan
toteuttaa oikeamuotoisesti.
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Ympäristövastuu

Vastuullinen toiminta ympäristöön nähden tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta
aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Sen tavoitteena on vastuullinen toiminta
ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen.
2.1

Energian käyttö

Hiihtokeskuksen palveluiden rakentaminen ja tuottaminen, infra ja infran ylläpitäminen vaativat
paljon sähköenergiaa. Sappeen hiihtokeskus on käyttänyt vuodesta 2016 Suomen
luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa. Ekoenergia on nollapäästöistä bioenergiaa. Sähkön
käytön osalta keskus on jo nollapäästöinen.

Keskuksessa käytetään polttomoottorilla varustettuja koneita ja laitteita (rinnekoneet,
moottorikelkat, mönkijät sekä muut työkoneet). Keskuksen kaikki kaksitahtiset moottorikelkat
ovat vaihdettu vähäpäästöisimpiin nelitahtikoneisiin. Laitteistoa uusitaan säännöllisesti. Keskus on
selvittänyt myös sähkökäyttöisten moottorikelkkojen soveltuvuutta ja harkitsee siirtymistä
sähkökäyttöisiin moottorikelkkoihin, kun ne ovat soveltuvia keskuksen käyttötarpeisiin.

Polttoaineen käytön osalta on selvityksessä siirtyminen biopolttoaineisiin sekä todellisten
hiilidioksidipäästöjen mittaaminen. Päästöjen selvittämisen jälkeen keskus voi tehdä
kompensaatioita. Tavoitteena on tehdä kompensaatiot kotimaisiin kompensaatiokohteisiin ja
kompensoida aiheutuneet päästöt täysimääräisesti.

Valaistuksen osalta keskus on vaihtanut alueen yleisvalaistuksen energiatehokkaampiin ledvaloihin sekä vaihtaa myös rinnevaloja energiatehokkaampiin LED valoihin uusimistarpeen
mukaan.

Keskuksen kaikki rinteet ovat keinolumetettuja. Keskus on investoinut lumetusjärjestelmän
tehostamiseen viimeisen 10 vuoden aikana noin miljoona euroa. Investoinnin päämääränä on
ollut järjestelmän tehostaminen, niin tuoton, kuin energiatehokkuuden näkökulmasta.
Investointien myötä keskuksen käyttämä sähköenergian tarve on pudonnut tehtyyn kuutio
määrään verrattuna.

Keskus kehottaa asiakkaitaan huomioimaan energiankulutuksen loma-asunnoissa. Kun kierrätys
saadaan laajemmaksi, ohjeistetaan asiakkaat kierrättämään oikein.
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2.2

Ympäristön huomioiminen

Keskus toimii Laipanmaan reunalla. Luonto ja ympäristö ovat keskeisessä roolissa keskuksen
tarjoamiin palveluihin. Toiminnassa nähdään tärkeänä luonnon monimuotoisuus, ympäristön tila
sekä ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa.
Keskuksen laskettelurinteet ovat rakennettu yrityksen omistamille maille. Yrityksen asiakasmäärät
ovat kasvaneet ja tarve rakentaa lisää rinteitä on olemassa. Uusia rinnealueita on suunniteltu.
Suunnittelussa on otettu huomioon maaomistajat, ympäristö sekä luonnon kulumisen minimointi.
Mikäli uusia rinteitä rakennetaan, niin rinteet rakennettaisiin alueelle, jossa on puustoa.
Mahdollisen uuden rinnealan alueelta puusto kaadetaan. Kaadettu puusto kompensoidaan
ekologista kompensointia käyttäen eli Sappee korvaa kaadetun puuston istuttamalla vastaavan
alueen kokoisen metsän.
Keskuksen kaikki rinteet ovat keinolumetettuja. Rinteiden lumettaminen vaatii vettä, energiaa,
työvoimaa sekä koneita.
Rinteiden lumettamiseen tarvittava vesi pumpataan rinteiden pohjoispäässä olevasta Iso
Arajärvestä. Järven pinta-ala on 44 hehtaaria, se on 1,6 kilometriä pitkä ja 700 metriä leveä.
Järvellä on neljään suuntaan työntyvät lahdet. Luoteeseen osoittaa Soukonlahti, itään
Hyyrätinlahti, kaakkoon Pitkälahti ja neljäs lahti on mutkallaan lounaaseen. Järven oma laskuoja,
jonka luusuassa alkaa Arakoski, laskee Sappeenjärveen, joka vuorostaan laskee suoraan
Pälkäneveteen. Järvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön.
Veden pumppaaminen Iso Arajärvestä on luvanvaraista. Keskus seuraa pumpattavan veden
määrää sekä järven pinnan korkeutta säännöllisesti. Keskus tekee tiivistä yhteistyötä
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Kvvy Ry tekee lupamääräyksissä
sovitun ohjelman mukaisesti vesistövaikutusten tarkkailua Iso Arajärvessä ja Sappeenjärvessä,
sekä määrävuosittain kalataloudellisen tarkkailuraportin, sekä toimittaa raportit Ely-keskuksen
lupaviranomaiselle, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Sappeen osakaskunnalle
ja Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalueen edustajalle. Nykyinen vedenottolupa on
riittävä tämänhetkiseen rinnepinta-alaan nähden.
Keskus tukee Sappeen osakaskunnan (635–432–876–1) toimintaa, tuen voimin osuuskunta
toteuttaa kalaistutuksia Iso Arajärveen ja Sappeenjärveen.
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Bike park-reittien suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan maanomistajat, ympäristö
olosuhteet sekä vältetään ympäristön kuluttamista. Käytettävät maa-ainekset on ympäristöön
soveltuvia. Käytetyille maa-aineille on haettu ympäristölupa, mikäli maa-aineen käyttö on
vaatinut ympäristöluvan tai tehty maa-aineen käytöstä on ELY-keskukselle MARA-ilmoitus.
Sappee sijaitsee Laipanmaan reunalla, luonnon keskellä, mutta lähellä isoja asutuskeskuksia.
Sappeelle ei kulje julkisia kulkuvälineitä, joka luo haasteen ympäristöystävällisen liikennöinnin
keskukseen. Sappee on luonut omia kimppakyytiryhmiä Facebookin, omat ryhmät eri alueille sekä
omat ryhmä lasketteluun sekä bike parkkiin.
Tämä mahdollistaa ympäristö ystävällisemmän liikennöinnin eri alueilta Sappeelle. Ryhmistä
informoidaan Sappeen nettisivuilla ja Sappeen Facebook-kanavissa.
Sappee tekee yhteistyötä pirkanmaalaisen linja-autoyrittäjän kanssa liikennöinnin parantamiseksi.
Sappee suosittelee työntekijöille kimppakyytejä sekä mahdollistaa henkilökunnalle
yhteisasumisen alueella.
Sappee on lopettanut ilotulitteiden käytön jo vuonna 2000. Ilotulitteet eivät kuulu ympäristöön,
jossa Sappee sijaitsee ja niillä on häiritsevä vaikutus alueen eläimiin. Sappee ei suosittele
iloitulitteiden käyttöä alueella.

2.3

Kierrättäminen

Keskus pyrkii käyttämään materiaaleja mahdollisimman pitkään materiaalin elinkaaren ajan.
Keskus purki vuonna 2005 alueella pääravintola toimineen Urjanlinna hirsirakennuksen. Puretun
rakennuksen hirret uusiokäytettiin ja niistä rakennettiin kaksi erillistä rakennusta
(karavanhuoltorakennus sekä Vohvelikahvila). Keskuksen kahdeksasta hissistä kaksi hissiä on
poistettu käytöstä toisesta keskuksesta ja otettu uusiokäyttöön Sappeella (hissit on huollettu
täydellisesti ennen uusiokäyttöä). Talvikaudella 2022 suunnitellaan hissikapasiteetin lisäämistä ja
kapasiteetin kasvattamiseen pyritään löytämään toisaalla käytöstä poistettu hissi. Toiminnallaan
keskus jatkaa jo kertaalleen käytöstä poistettujen laitteiden elinkaarta.
Keskuksen talousjätteen jätehuollosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto. Alueelle järjestetty
jätehuolto on ollut vielä rajoitettua laajan kierrätyksen näkökulmasta. Talousjätteen
kierrättäminen on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Tilanne on nyt muuttunut ja keskuksella
on mahdollista kierrättää bio-, paperi-, metalli- sekä lasijäte, jota tulee talousjätteen mukana.
Keskuksessa aloitetaan talousjätteen kierrättäminen keskuksen hallinnoimissa majoituskohteissa
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sekä omissa tiloissa vuoden 2022 aikana. Samalla aloitetaan asiakkaiden ohjeistaminen
kierrätyksen tärkeydestä sekä viestitään, kuinka he voivat viettää Sappeen vierailun
mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.
Keskus kierrättää toiminnasta tulevan metallijätteen, metallijäte noudetaan metallinkerääjän
toimesta säännöllisesti. Jäteöljyt kerätään omiin säiliöihin ja ne noudetaan kierrätykseen
valtuutetun jäteöljyn käsittelijän toimesta. Sähkölaitteet kierrätetään sähkölaitteiden
kierrätyspisteeseen.
Keskuksen talousjätteen keräyksestä vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Pirkanmaan jätehuolto Oy
toimittaa jätettä Tammervoiman hyötyjätelaitokseen, jossa sekajätteestä tehdään lämpö- ja
sähköenergiaa.
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Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu sisältää sekä organisaation henkilöstöön liittyvät asiat, mutta laajemmin myös
vaikutukset yhteiskuntaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös muut välilliset vaikutukset eri
ihmisryhmiin muissa maissa. Tärkeä näkökohta on myös organisaation tuotteiden turvallisuus.
3.1

Henkilöstö

Sappeella työskentelee vilkkaimman sesongin aikana noin 100 henkilöä, kun otetaan huomioon
keskuksen kaikki toiminnot. Työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisuus periaatteiden mukaisesti.
Työntekijät valitaan eri keskuksen tehtäviin henkilön ja työn sopivuuden mukaan. Merkitsevää ei
ole henkilön ikä, sukupuoli, uskonnollinen tausta, seksuaalinen suuntautuminen tai kansallisuus
vaan merkitsevää on, että henkilö on sopiva tekemään annettua työtehtävää. Sappeella
työskenteleekin erittäin nuoria henkilöitä, Sappee voi olla osalle heistä ensimmäinen työpaikka.
Sappeella työskentelee myös henkilöitä, jotka ovat jo jääneet eläkkeelle omista ammateistaan.
Sappeella nähdään rikkautena eri ikäisten työntekijöiden kirjo.
Sappee noudattaa oman toimialansa työehtosopimuksia sekä työlakia. Samaa työtä tekevillä on
sama palkkaus, oli henkilön sukupuoli, ikä tai kansallisuus mikä tahansa. Kaikilla työntekijöillä on
sama vakuutusturva sekä työterveysoikeus.
Henkilökunnan perehdyttämiseen on tehty kattava prosessi ja prosessia kehitetään leanajattelumallia käyttäen. Kattava perehdytys on turvallisen sekä asiakasystävällisen työskentelyn
perusta.
Keskuksessa on nollatolerannsi työpaikkakiusaamisen sekä -häirinnän suhteen. Perehdytyksessä
käydään läpi, miten toimia mahdollisessa kiusaamis- tai häirintätapauksessa.
Sappee tekee yhteistyötä paikallisen Aitoon koulutuskeskuksen kanssa, joka on erityisoppilaitos.
Koulutuskeskuksessa opiskelee mm. eritysopiskelijoita kiinteistönhoitajiksi. Sappee tarjoaa
opiskelijoille työssäoppimispaikkoja.
Sappee tarjoaa mahdollisuuksien mukaan peruskoulun työssäoppimispaikkoja sekä muille
opiskelijoille harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja.
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3.2

Asiakkaat

Sappeen matkailukeskuksen alueella kertyy vuositasolla noin 250 000 vierailua. On tärkeää, että
tarjotut palvelut ovat turvallisia ja tuottavat palveluiden käyttäjille mielihyvää. Sappeen kaikki
palvelut ja palveluissa käytettävä laitteet on tarkistettu viranomaisten toimesta määräajoin, jolla
taataan palvelun turvallisuus.
Sappeen edustaja on mukana toimialan kehittämisryhmissä, joissa kehitetään mm. palveluiden
turvallisuutta yhteistyössä valvovien viranomaisten kanssa.
Sappeen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja palveluista kerätään palautetta säännöllisesti.
Palveluita kehitetään asiakkaita kuunnellen.
Sappee tarvitsee toimintaansa asiakkaiden yhteistietoja mm. verkkokaupassa asioimiseen,
vuokraustoimintaan sekä kausikorttien yksilöimiseen. Sappee toimii voimassa olevien
tietosuojalakien mukaisesti (GDPR). Kaikki asiakastiedot ovat vain niiden henkilöiden
saavutettavissa, joilla on työnsä vuoksi tarve käyttää asiakastietoja. Tietojen keräämisestä
kerrotaan aina keräyksen yhteydessä erillisellä rekisteriselosteella. Tiedot ovat sähköisessä
muodossa ja turvattu salasanalla.
Kaikkia asiakkaita kohdellaan saman arvoisesti, pyrkimyksenä on antaa samanlaiset
mahdollisuudet harrastaa sekä kokeilla palveluita. Liikuntaesteisille on tarjolla mahdollisuus
kelkalla laskemiseen. Henkilöt, jotka tarvitsevat avustusta annamme avustajalipun veloituksetta.
Kaikille on pyrittävä antamaan samanlaiset mahdollisuudet palveluiden käyttämiseen.
3.3

Yhteiskunnallinen vastuu

Sappee ostaa tuotteita ja palveluita vuositasolla merkittävillä summilla. Noudatamme
tilaajavastuulakia ja huomioimme palveluiden ostoissa, että palveluita myyvä yritys on
tilaajavastuun piirissä.
Sappee suosii hankinnoissaan tuotevalmistajia ja palveluntarjoajia, joilla on huomioitu
toiminnassaan vastuullisuus sekä dokumentoitu se esim. vastuullisuusraportin muodossa tai
sertifikaatein. Vuodesta 2026 eteenpäin Sappee vaatii, että sen yhteistyökumppaneilla on
vastuullisuusraportti laadittu.
Sappee on onnistunut kehittämään palveluitaan niin, että yritys voi työllistää työntekijöitä
ympärivuotisesti. Tämä tuottaa verotuloja valtiolle sekä työntekijöiden asuinkunnille. Sappee
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(Deltarec oy) työnantajana maksaa työeläkemaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja,
sairausvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja henkivakuutuksia noin 200 000 eurolla vuodessa.
Sappee tuottaa liikunnallisia- sekä vapaa-ajanpalveluita. Palvelut ylläpitävät palvelua käyttävien
fyysistä kuntoa sekä tuottavat mielihyvää.
Matkailu lisää alueellisesti työpaikkoja sekä tuottoja. Sappeen positiivinen vaikutus ei kohdistu
pelkästään omaan toimintaan vaan vaikutus on positiivinen Sydän-Hämeen alueelle.
Keskus on tukenut paikallista Sappee-Ohvenon kyläyhdistystä. Yhdistys on tuen voimin
kunnostanut mm. kirkkovene talasta sekä Sappeen kylän entistä kyläkoulu. Yhdistyksen silmäterä
on kirkkovene Ulla, joka on veistetty vuonna 1902. Yhdistys pitää yllä tärkeää suomalaista
kulttuuriperintöä.
Sappee haluaa tukea koululaisten virkistys- ja ulkoilupäiviä. Sappee tarjoaa kakkosluokkalaisille
veloituksetta hissilipun sekä välineet ja rajoitetulle henkilömäärälle myös hiihtokoulun, kun
kakkosluokkalaiset tulevat muun koulunsa mukana viettämään ulkoilupäivää.
Vastuullisella tekemisellä ja siitä viestimällä Sappee toimii esimerkillisesti, joka kannustaa myös
muita toimijoita sekä Sappeen asiakkaita toimimaan vastuullisesti. Tämä edistää vastuullista
elämäntapaa.
3.4

Jäsen- ja yhdistystoiminta

Sappee (Deltarec Oy) seuraavien yhdistysten jäsen. Jäsenenä Sappee sitoutuu noudattamaan
yhdistysten sääntöjä sekä edistämään toimialaa yhdistysten arvojen mukaisesti.
Suomen Lumilautaliiton tukijäsen. Suomen Lumilautaliiton (FSA) tehtävänä on edistää maamme
lumilautailua. FSA:n tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri, joka sisältää
vahvan harrastus- ja laajan kilpailutoiminnan nuorten ja aikuisten parissa. FSA toimii suomalaisten
lumilautailijoiden ja seurojen kattojärjestönä ja vastaa lumilautailun maajoukkuetoiminnasta.
Suomen hiihtokeskusyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä välisenä
toiminnallisena yhdyssiteenä. Kehittää osaltaan jäsenkeskusten ja -koulujen
liiketoimintaympäristöä ja -mahdollisuuksia. Kehittää laskettelu- ja muiden alamäkiharrastusten
toimintaedellytyksiä yhdistyksen toiminta-alueella.
Matkailu ja ravintolapalvelut MaRa Ry:n jäsen. Liiton tarkoituksena on majoitus-, ravitsemis- ja
matkailuelinkeinon harjoittajien järjestönä valvoa jäsenyritysten yleisiä ja yhteisiä talous- ja
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elinkeinopoliittisia etuja, valvoa jäsentensä yhteisiä etuja työnantajaliittona työsuhteita
koskevissa asioissa, edistää alan yleistä kannattavuutta, kilpailukykyä ja muita
toimintaedellytyksiä, edistää alan kulttuuria sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
Tampereen kauppakamarin jäsen. Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva
elinkeinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kauppakamari edistää Pirkanmaalla
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kuten mm. yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä.
Kauppakamari valvoo elinkeinoelämän etuja olemalla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa
ja järjestää mm. verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia sekä tarjoaa muita liiketoimintaan
liittyviä palveluita
Suomen seikkailupuisto Ry:n perustajajäsen. Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä
välisenä toiminnallisena yhdyssiteenä. Kehittää osaltaan jäsenpuistojen liiketoimintaympäristöä ja
-mahdollisuuksia. Kehittää seikkailupuistojen toimintaedellytyksiä yhdistyksen toiminta-alueella.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa, järjestää erilaisia
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä kokouksia, järjestää yhteisiä kilpailu-, juhla-, esitelmä-, ja
huvitilaisuuksia, kiinnittää päättäjien ja yleisön huomiota seikkailupuistojen toiminnan
kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja, pyrkii seikkailupuistojen
turvallisuuden kasvattamiseen.
Suomen Yrittäjät Ry:n jäsen. Suomen yrittäjien tehtävän on auttaa yrittäjiä liiketoimintaan
liittyvissä asioissa sekä toimia yrittäjien edunvalvojana.
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4

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu kattaa sekä liiketoiminnan kestävyyden, että organisaation ulkopuolelle
kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Niiden läpinäkyvyys on tärkeä niin paikallisessa, kuin
laajemmassakin mittakaavassa.
4.1

Kestävä liiketoiminta

Sappeella taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että liiketoimintamme on kannattavaa.
Toimintaympäristömme on sellainen, ettemme aina voi vaikuttaa palveluiden haluttavuuteen.
Sääolot ja etenkin talven merkitys ovat toimintamme kannalta merkittäviä. Sappee on kehittänyt
toimintatapaansa niin, että merkittävä osa myynnistä tehdään ennen kauden alkua, joka takaa
hyvän taloudellisen puskurin toiminnan takaamiseksi. Liiketoimintamme on kannattavaa sekä
kestävällä tasolla, joka vastaavasti mahdollistaa toiminnan kehittämisen sekä sen myötä
paremmat työllistämismahdollisuudet.
Investointien suhteen yritys tekee riskikartoituksen, jonka perusteella tarkastellaan investoinnin
suhdetta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämän toimintamallin perusteella investoinnit
ovat oikean suhtaisia sekä taataan kestävän liiketoiminnan jatkuminen.
4.2

Ulkopuolelle kohdistuvat vaikutukset

Yrityksen toimintamalli on jatkuvat kehittyminen. Yritys onkin kehittynyt hiihtokeskuksesta
ympärivuoden toimivaksi matkailukeskukseksi. Jatkuva kehittyminen vaatii investointeja.
Investointeja tehdessä yritys pyrkii tekemään kehitystyötä paljon oman henkilökunnan voimin,
mutta usein kehittäminen vaatii yrityksen ulkopuolista osaamista. Tämä osaaminen ”ostetaan” jos
mahdollista alueella toimivilta yrityksiltä tai suomalaisilta yrityksiltä. Mikäli osaamista tai tuotteita
ei löydy Suomesta, pyritään nämä hankkimaan EU:n alueelta. Aktiivinen kehittäminen luo myyntiä
ja hyvinvointia myös yrityksen ulkopuolelle.
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Yhteenveto
Sappeella on huomioitu vastuullisuus useissa eri toiminnoissa ja useat vastuulliset teot tulevat
luonnostaan kestävän liiketoiminnan myötä. Vastuullisuus on kuitenkin asia, joka pitää pystyä
huomioimaan muuttuvat liiketoiminnan ja ympäristön tarpeista sekä niiden näkökulmista.
Tiedostamme, että meillä on parannettavaa vastuullisen toiminnan näkökulmasta. Vastuullinen
toiminta on otettu yrityksessämme tavaksi toimia ja sitä kehitetään jatkuvasti.
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Lisätietoja
EKOenergia: https://www.ekoenergy.org/fi/
Matakailu- ja ravintolapalveut MaRa Ry: https://www.mara.fi/
Motiva energiatehokkuussopimus: https://www.motiva.fi/yritykset/energiatehokkuussopimukset
Sappeen matkailukeskus: https://www.sappee.fi
Sappee Ohvenon kyläyhdistys: http://www.sappeeohveno.fi/sappeen_ja_ohvenon_kylayhdistys_.htm
Suomen hiihtokeskusyhdistys: https://www.ski.fi/
Suomen lumilautaliitto: https://www.ski.fi/lumilautaliitto/
Suomen Yrittäjät Ry: https://www.yrittajat.fi/
Sustainable Travel Finland -ohjelma (STF): https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
Tampereen Kauppakamari: https://tampere.chamber.fi/
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