BESÖKSCENTRET METEORIA SÖDERFJÄRDEN – EN GRÖN FÖREGÅNGARE
Meteorian deltar i Sustainable Travel Finland STF som en aktiv, klimatsmart turistaktör.
Sedan centrets start år 2008 har hållbar utveckling varit Meteorians övergripande mål –
centret har i 15 år konsekvent drivit en hållbar verksamhet. Meteorian erhöll år 2011
det Nordiska miljöpriset Nordens Gröna Bälte och år 2022 STF-märket och status som
föregångare för hållbar utveckling av Visit Finland.
Centret är en grön föregångare för
hållbar utveckling vid en mindre
besökspunkt.
Centrets hållbara profil uppdateras
kontinuerligt i samarbete med
Meteoriaguider, Sundom bys
föreningsaktiva och besökare.
Uppdateringen sker utgående från en
egen utvecklingsplan och från FN:s
globala mål för hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet har från Meteorians
start varit en övergripande ledstjärna för
centret. Förnybar energiproduktion –
OffGrid – med solpaneler, ett vindkraftverk
och batterier för energilagring som ger en
trygg elförsörjning under 9-10 månader av
året. Med backup av en biodieseldriven
generator och temperaturregleringar har
enstaka evenemang varit möjliga även under
årets mörkaste och kallaste månader i den
uppvärmbara utställningsdelen. Under de
senaste åren har tillägg av värme erhållits ur
en biomeiler, d.v.s. en stor kompost av färsk
flis och hästdynga.
Lågenergilampor och energisparande
styrning av installationer används
genomgående.
Meteorians åskådliga energiproduktion
presenteras också i vårt visningsprogram.
Anläggningen kan således vara en förebild
för småskalig uppbyggnad av grön energi.
Speciellt har besökande skolgrupper och
studerande genom åren fått lättfattliga
lektioner i hållbar energialstring och
energisparande.

Social och kulturell hållbarhet
I Meteorians verksamhet är social och
kulturell hållbarhet en given utgångspunkt. I
all aktivitet främjar vi FN:s globala
hållbarhetsmål för mänskliga rättigheter,
allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet och
social rättvisa.

Vi möter besökare med vänlighet och
respekt. Våra guider och platsvärdar
kommunicerar på det språk gästerna väljer:
alltid finska, svenska eller engelska och
ibland andra språk eller österbottniska
dialekter. Vår strävan är att föra en
jämbördig dialog med de besökande. I
samtalet föds ofta berikande aspekter, då
besökare bidrar med sina insikter och
erfarenheter.
Då frivilligarbete är en väsentlig del i
Meteorians skötsel och utveckling, betyder
återkommande föreningsmöten och
talkotillfällen samhörighet och berikande
social samvaro för många deltagare. Tillit
och social kompetens stärks i lokalsamhället,
då beslut fattas gemensamt och då den
samfällda insatsen ger synliga resultat.
Kontinuerlig information till och tankeutbyte
med invånarna i närområdet om
verksamheten och om centrets
framtidsplaner är viktig.

Ekonomisk hållbarhet
Miljöförbättrande åtgärder genomförs hela tiden
enligt tillgängliga resurser.
Hållbar utveckling ingår i Meteorians
marknadsföring - centrets tydliga miljöprofil
betonas för besökarna – allt från skolgrupper till
seniorer.
Vid alla anskaffningar prövas varor och tjänster
utgående från hållbarhetskriterier.

