Kuva: Lap i n mat e ri aal i p ank k i
''Tartun jokaiseen mahdollisuuteen tavata samanhenkisiä matkailualan työntekijöitä.
Kielimuurin luomista haasteista huolimatta odotan toisten matkailualan
ammattilaisten tapaamista. Lapin Matkailuparlamentin suurin anti minulle on
sosiaalisen verkoston kasvattaminen.
Olemme voineet todeta jo vuosia sitten, että vastuullisuus on alan tärkeimpiä aiheita.
Vastuulisuuden merkitys onkin vain kasvanut ajan kuluessa. On olennaista, että kaikki
vastuullisen matkailun saralla työskentelevät tekevät yhteistyötä – tämä on mielestäni
juuri nyt matkailualan tärkein projekti.

Sveinn
Guðmundsson

Ympäristöjohtaja ja laadun valvoja
yrityksessä Elding Whale
Watching. Jokapäiväiseen työhön
kuuluu johtaa sertifikaatteja
EarthCheck, Blueflag ja Vakinn.
Sveinn Guðmundsson is the
environment and quality manager
for Elding Whale Watching. Day
to day job is to manage
certifications EarthCheck, Blueflag
and Vakinn. Guðmundsson also
makes sure employees are
following company’s guidelines
and policy.

Unohtumattomin matkakokemukseni oli vierailu Latinalaiseen Amerikkaan,
Columbiaan, El Salvadoriin sekä Kuubaan. En koskaan unohda näissä maissa soinutta
musiikkia. Enkä sitä tunnelmaa, joka niistä välittyi huolimatta levottomuuksista, joita
maiden kansalaiset ovat joutuneet kokemaan.
Lapin osalta toivon, että siellä pystyttäisiin tulevaisuudessakin ylläpitämään sekä
säilyttämään upea imago sekä mystiikka, joka Lapilla on. ''
Summary in English: ''I embrace every single opportunity to meet like-minded people in

the field. Even tough language barrier is causing difficulties, I am looking forward
meeting all these professionals and having casual conversations with them. One huge
point the parliament is giving to a foreign speaker is a chance to develop a bigger
network.

Responsibility is becoming bigger and more important subject for more and more
people. It is important that everyone who is working on responsible tourism cooperates
and that is our main project today.
The most unforgettable travel experience I have had was visiting Latin America,
Colombia and El Salvador and Cuba. All of them are so unique in their own way. I'll
never forget the music and the atmosphere despite everything the people had been
going through.
I sure hope Lapland will be able to maintain the beautiful image it already has and this
kind of "mystique" that pops up in at least my mind when I think of Lapland.''
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