
  
 
 
 

 

VASTUULLISUUSLUPAUKSET 
MATKAILUALA 

 

Vastuullisuussitoumuksemme sisällöt perustuvat Visit Finlandin 
julkaisemaan valtakunnalliseen kestävän matkailun sitoumukseen.   
  

1 Teemme reilua yhteistyötä  
 

Oppilaitoksemme on alueen matkailuyhdistyksen Tuusulanjärven Matkailu ry:n jäsen. 
Toimimme myös alueen kumppanuusverkostossa ja yhteistyössä Järvenpään 

matkailutoimen ja alueen yritysten kanssa. 
• Opiskelijamme vierailevat yrityksissä ja hankkivat osaamista 

työelämäympäristöissä. 
• Opiskelijamme harjoittelevat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja läpi 

opintojen. 
 

2 Huolehdimme luonnosta ja huomioimme ilmastovaikutukset  
 

Keuda Sibeliuksenväylän kampus sijaitsee Tuusulanjärven rannalla. Hyödynnämme 
järveä opinnoissa mm. matkailupalvelujen toteuttamisessa sekä virkistyskäytössä. 

Järven rannalla on eräkeittiö ja sauna, laiturilta pääsee talvella avantoon.   
Alueella sijaitsee Järvenpään kartanon historiallinen puutarha, josta huolehtii 
ympärivuotisesti puutarhuri. Puutarha toimii myös oppimisympäristönä ja inspiraation 

ja viihtyisyyden lähteenä. Siellä on myös pieni yrttitarha.  
Koulurakennuksissa on huomioitu energiatehokkuus, ja materiaalien kierrätys on 

uudistettu 2022. 
• Opetuksessa ja ohjelmapalveluissa painotetaan omalla lihasvoimalla 

liikkumista.   

• Lisäämme vähähiilisiä retkiä opiskelijoiden kanssa lähiympäristöön. 
• Vahvistamme opiskelijoidemme luontosuhdetta. 

  
  
3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä  
 

Kampusalueemme kulttuuriperinnön vaaliminen ja säilyttäminen ovat meille tärkeitä. 
Koulumme on syntynyt Järvenpään eli Westermarckin kartanon alueelle. Alueella on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu Paatela-rakennus, entinen Järvenpään 

kotitalousopettajaopisto.  
• Opiskelijat tutustuvat Suomen matkailualueiden historiaan ja 

kulttuuriperintöön, ja oppivat kunnioittamaan niitä. 

• Opiskelijat perehtyvät Tuusulanjärven ja lähialueen kulttuurikohteisiin. 
Vierailemme kohteissa ja teemme niissä opastusharjoituksia ja esittelyitä.  
 

 
 
 

 
 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland


  
 
 
 

 

 
4 Edistämme hyvinvointia ja kannatamme yhdenvertaisuutta  
 

Tavoitteemme on lisätä alueen vierailijoiden, paikallisten asukkaiden, opiskelijoiden ja 

henkilökunnan sekä alueemme luonnon hyvinvointia. Hyvinvointia lisääviä 
palveluitamme ovat esimerkiksi kaikille avoin opiskelijaravintola Ateriakeidas sekä 

Paatelan ravintola ja myymälä-kahvila Paatela. 
• Opiskelijamme harjoittelevat asiakaspalvelutaitoja ja huomioimaan asiakkaiden 

monipuolisia tarpeita. 
• Huolehdimme ympäristöstämme ja valmistamme vastuullisesti ruokaa luoden 

hyvinvointia kaikille kävijöille, opiskelijoille ja henkilökunnalle.  

• Keudassa toimimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä 
kiusaamisen ja häirinnän vastaisen suunnitelman mukaisesti.  

• Esteettömiin rakennuksiimme ovat kaikki opiskelijat ja asiakkaat tervetulleita.  
  
5 Suosimme paikallista 

  
Paikallisuuden voi kokea monin aistein. Sen maistaa itse tehdyssä ruuassa ja sen 

näkee vanhojen rakennusten sisustusratkaisuissa, sen kuulee opastustarinoissa ja sen 
kokee paikallisen kulttuurin arvostuksena. Koulusta on tehty historiikkeja, joista 
tarinoita voi ammentaa.  

• Opiskelijamme harjoittelevat erä- ja retkiruokien valmistamista luonnossa 
luontoa kunnioittaen. 

• Opiskelijamme oppivat tuntemaan paikallista historiaa ja lähialueen yrityksiä ja 
hyödyntämään niitä matkailussa. 

 

Vinkki vierailijalle: tiedustele ohjattua kävelykierrosta tai ohjattua ohjelmaa 

puistoomme yritysasiakkaat@keuda.fi 
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