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HUOLEHDI
PARHAASTA
LAADUSTA

Asetamme riman entistäkin korkeammalle!
YRITTÄJÄ
Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi tai esittele muilla tavoin ne asiakkaillesi.
Peilaa toimintaasi, tuotteitasi ja palveluitasi arvoihisi. Käytä niitä ohjenuorana ja inspiraationlähteenä!
Haasta itsesi tavoittelemaan yhä korkeampaa laatua.
Auta ja kannusta yhteistyökumppaneitasi sekä muita toimijoita panostamaan laatuun.
Pohdi aktiivisesti, mikä on yrityksesi strategia ja ole valmis uusiutumaan. Tunnista heikot lenkkisi ja virheelliset
olettamukset. Tullaanko Kolille maiseman takia vai yrityksesi tai palvelusi vuoksi?
Tutki kohderyhmiäsi entistäkin paremmin ja tunnista uudet mahdollisuudet.

ASUKAS
Koe Koli kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti kokemus ei ole vain matkailijaa varten!
Muista, että olet kaikissa toimissasi näkyvä osa
Suomen tunnetuinta kansallismaisemaa!
Kerro alueen vahvuuksista, jaa tietoa.
Houkuttele tutustumaan ja herätä mielenkiinto!
Kerro tarinasi. Kutsu kylään. Kutsu kahville.

Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.

VIRANOMAINEN JA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ
Opiskele joka kuukausi vähintään yksi uusi asia Kolista; sen historiasta ja nykypäivästä.
Osallistu paikalliseen toimintaan, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Rakennustapaohjeistus on tärkeä kokonaisuus. Sen avulla voidaan ohjata rakentamisen laatua ja varmistaa, että
uusi rakentaminen on maisemansa ja ympäristönsä arvoista!
Ota vastuu rakentamisen laadusta ja luo selkeät pelisäännöt.
Varmista palveluiden ja infrastruktuurin taso kasvussa.
Varmista, että se palvelee myös asukkaita ja paikallisia toimijoita eikä pelkästään matkailijoita.

MATKAILIJA JA MUUT VIERAAT
Arvosta ja kunnioita Kolin luontoa sekä paikallista
kulttuuria ja tapoja. Ota selvää etukäteen, tutustu
paikan päällä.
Käytä kylän palveluita. Osta paikallisia tuotteita.
Kiinnitä huomiota tuotteiden alkuperään.
Koe Suomen tunnetuin kansallismaisema vastuullisesti.
Vieraillessasi Kolilla myös sinä olet osa maisemaa.
Älä jätä roskia jälkeesi.

Kunnioitamme
kokonaisuutta.
Koli on enemmän kuin
osiensa summa.

Olemme osa Kolin tarinaa.
Olemme ylpeitä kansallismaisemasta,
ja teemme sen näkyväksi!
Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.
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OTA VASTUU
HYVINVOINNISTASI

YRITTÄJÄ

ASUKAS

Kehitä toimintaasi ympärivuotisemmaksi.
Kurssit, koulutus ja etätyömahdollisuudet ovat
hyviä esimerkkejä tilaisuuksista, jotka eivät ole
kävijämääriin, säähän tai vuodenaikaan sidottuja!
Ota vastuu omasta toiminnastasi.
Tunnista arvopohjasi ja noudata sitä päätöksissäsi
ja valinnoissasi.

Ota vastuu itsestäsi sekä kylien elinvoimaisuudesta
ja kehittämisestä. Nauti elämästä.
Osallistu päätöksentekoon ja yhdistystoimintaan.
Tee aloitteita, jaa ideoita. Kerro arvoistasi ja
näistä ohjeista työpaikallasi.
Rakenna ihmiselle ja maisemaan.
Käytä puhtaita ja vastuullisia rakennusmateriaaleja.
Pohdi, mistä haluaisit, että Koli ja kolilaiset
tunnetaan. Entä miten voit itse vaikuttaa siihen?
Onko sinulla taito, jonka haluaisit opettaa muille?
Mieti, miten voisit näyttää osaamisesi ja
jakaa tietotaitoasi.
Jaa ideasi ja ehdota yhteistyötä esimerkiksi
yrittäjien kanssa.

Tuemme omilla toimillamme kylien paikallistaloutta.
Rakennamme itse hyvinvointiamme.
Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.

VIRANOMAINEN JA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ
Tee ainoastaan sellaisia päätöksiä, joiden takana voit
seistä. Kolin vaikutukset ulottuvat kauas. Kutsu koolle
lähikuntien edustajia keskustelemaan ennen päätöksiä.
Pohdi minkälaiset tekijät kuuluvat edelläkävijyyteen.
Mitä se edellyttää: mitä osaamista, minkälaisia päätöksiä?
Tee lista.
Vie eteenpäin nykyaikaisia energiaratkaisuja.
Voisiko tavoitteena olla omavarainen Koli, esimerkiksi
energiaratkaisujen ja -osaamisen suhteen?
Kysy itseltäsi ja muilta riittävän usein: mikä on Kolin ja
tulevien sukupolvien parhaaksi?
Jos oma asiantuntijuus ei riitä, kysy muilta. Opi samalla itse!

Tullaan edelläkävijöiksi.
Tehdään Koli tunnetuksi
osaamisestaan!

Pohdimme aktiivisesti,
mitä kylä ja yhteisö tarvitsee voidakseen hyvin.

MATKAILIJA JA MUUT VIERAAT
Viivy, nauti, käytä aikaa. Koe Koli monipuolisesti. Ole utelias.
Anna Kolin opettaa uutta, niin menneestä kuin tulevasta. Anna paikan kertoa omaa tarinansa.
Kerro paikallisille asukkaille ja yrittäjille, mitä haluaisit oppia tai opettaa Kolilla!

Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.

3

KUUNTELE
JA
KUULE MUITA
ASUKAS

YRITTÄJÄ
Pohdi, mitä lisäarvoa, taloudellista tai muuta,
toimintasi tuottaa paikallisille ihmisille.
Miten oma toimintasi lisää kylän ja yhteisön
hyvinvointia ja elinvoimaisuutta?
Miten voit tätä parantaa?

Kylä tarvitsee uutta verta, ota se vastaan avoimesti.
Opasta eksynyttä matkailijaa,
se palvelee koko kylää.
Tervehdi kaikkia. Pidä huolta myös naapurista!

Luota erilaistumiseen. Etsi keinoja erottautua.
Tulevaisuudessa ihmisillä on yhä enemmän
aikaa, rahaa ja halua panostaa eksklusiiviseen
lomailuun sekä ympäristövastuullisiin valintoihin
ja palveluihin.
Tuotteista ja markkinoi älykkäästi.
Tee itsesi tunnetuksi muillekin kuin asiakkaille.

Astu metsään.
Hiljenny. Kuuntele.
Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.

VIRANOMAINEN JA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ
Tutustu Koliin ja kolilaisiin. Kasvata luottamusta ja
molemminpuolista ymmärrystä. Arvosta ja kunnioita
paikallista yhteisöä.
Tee kaavasuunnittelu yhdessä paikallisyhteisön ja
edunvalvontajärjestöjen kanssa.
Kokeile uudenlaisia menetelmiä yhteistyön tekemiseen ja
luottamuksen kasvattamiseen.
Älä anna valitusten olla ainoa kanava vaikuttaa!
Uskalla kysyä neuvoa. Hyppää tarvittaessa muiden
saappaisiin.

Luomme Koli etiketin:
tervehdimme kaikkia,
autamme kaikkia!

Seuraa tehtyjen päätösten vaikutuksia. Ennakoi ja laadi
vaihtoehtoisia suunnitelmia ennen päätöksentekoa.
Tutki niiden vaikutukset huolellisesti etukäteen.

MATKAILIJA JA MUUT VIERAAT
Astu kansallismaisemaan, antaudu eheytykselle, anna hiljaisuuden ja maiseman puhutella. Liiku lihasvoimin.
Anna palautetta. Kerro, kuinka Koli ja kolilaiset ovat onnistuneet sinua sykähdyttämään. Kerro, mitä jäit kaipaamaan.
Tapaa paikallisia Kolin kahviloissa, poluilla ja kylillä.

Rakennamme yhteistä tulevaisuutta:
kuuntelemalla, ymmärtämällä ja kunnioittamalla muita.
Kolin arvoisesti. Nyt ja tulevaisuudessa.

