
 Visit Muonio 2025 uutiskirje 2   
 13.1.2020 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hyvä matkailuvuosi 2019! 

Muonion matkailuvuosi 2019 näyttää alustavien tulosten perusteella hyvältä. Rekisteröidyt 

majoitusvuorokaudet marraskuun loppuun mennessä osoittavat lähes 3 %:n kasvua. Kotimaiset 

yöpymiset kasvoivat 4,7 % ja ulkomaalaisista määrällisesti eniten kasvoivat saksalaisten 

yöpymiset. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan myös joulukuu oli vilkas. Kiitos teille tehdystä 

työstä! 

 

Visit Muonio 2025 -hankkeen toimenpiteitä 

Kevään aikana mm. päivitetään Muonion matkailustrategia vuoteen 2025, laaditaan yhteinen 

markkinointisuunnitelma, päivitetään tunturi-lappi.fi nettisivut sekä käynnistetään uusien 

ympärivuotista kasvua tukevien verkostomaisten tuotteiden kehittäminen. 

Matkailustrategiatyö käynnistetään hankkeen aloitustilaisuuden yhteydessä 4.2.2020. Lisäksi 

strategiaa työstetään työryhmässä, joka kokoontuu helmi-huhtikuun aikana kaksi kertaa. 

Halukkaat voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle! Työ jatkuu yhteisessä työpajassa 22.4.2020 klo 

12.30. 

Facebookiin on perustettu alueen toimijoille Visit Muonio 2025 -tiedotusryhmä, josta löytyy 

ajankohtaista tietoa mm. toimenpiteistä, tilaisuuksista ja tutkimuksista. Sivustolla voivat myös 

jäsenet esimerkiksi herätellä keskustelua tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Ryhmässä on nyt 

31 jäsentä. Jos et ole vielä mukana, käy klikkaamassa pyyntö oheisesta linkistä Visit Muonio 

2025 tiedotus  

Lisäksi Muonion Matkailu ry:n nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa, linkkejä strategioihin, 

tilastoihin, työkaluihin ja tapahtumiin. Sivuja päivitystyö on työnalla. Visit Muonio 2025  

 

Uusi Lapin matkailustrategia julkaistu 

Viime viikolla julkaistiin uusi Lapin matkailustrategia 2020-2023. Strategian tavoitteena on, että 

Lapin matkailu kasvaa viisaasti, vastuullisesti, aidosti ja yhdessä.  

 

https://www.facebook.com/groups/2697865920301958/
https://www.facebook.com/groups/2697865920301958/
https://yhdistys.tunturi-lappi.fi/visit-muonio-2025/
http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=18283&name=DLFE-35916.pdf
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Tulevia tapahtumia 

21.1.2020 klo 17-19: Muonion Master Plan -hankkeen työpaja, Kyläpirtti (Pirkantie 

4B, 99300 Muonio) 

Muonion Master Plan –hankkeessa tehtiin loppuvuonna mm. asukaskysely ja yrityshaastatteluja 

sekä analyyseja keskustaajaman & Oloksen alueen kehittämissuunnitelman pohjaksi.  

Muonion Master Plan -hankkeen ensimmäisen työpajan ensisijaisena tavoitteena on määritellä 

kehittämisen tahtotilaa ja tulevaisuuden kärkiä Muonion kunnan elinvoimaisuuden ja 

liiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Visit Muonio 2025 – 

hankkeessa. Osallistumalla vaikutat! 

Toivomme, että ilmoittaudut tilaisuuteen 16.1. mennessä, jotta osaamme varautua 

työpajatyöskentelyyn tarkoituksenmukaisin menetelmin. Ilmoittautuminen sähköisen lomakkeen 

kautta Ilmoittaudu tai suoraan kaisa.kyla-kaila(at)muonio.fi. Lisätietoja Kaisa Kylä-Kaila, Muonion 

kunta, elinkeinokoordinaattori, puh. 040 489 5153. 

  

28.1.2020 klo 18: Reittitilaisuus, yhtenäiskoulun auditorio (Opintie 8, 99300 Muonio) 

Reittikyselyn tuloksia ja siitä juontuvia tulevaisuuden toimenpiteitä käsitellään avoimessa 

reittitilaisuudessa. Matkailun kehittymisen kannalta hyvät ja hoidetut reitit ovat elintärkeitä eli 

kannattaa osallistua! 

 

4.2.2020 klo 10-12: Visit Muonio 2025 -aloitustilaisuus ja tulevaisuustyöpaja, 

Kyläpirtti (Pirkantie 4B, 99300 Muonio) 

Muonion yrittäjien aamukahvien (klo 9-10) jälkeen käynnistetään Visit Muonio 2025-

kehittämistyö. Lyhyen esittelyn jälkeen työstämme yhdessä Muonion matkailun tulevaisuuden 

visiota ja strategisia tavoitteita. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.2020 nina.vesterinen(at)tunturi-lappi.fi  

  

22.4.2020 klo 12.30-15: Muonion matkailustrategia -työpaja 2, Kyläpirtti, (Pirkantie 

4B, 99300 Muonio). Lisätietoa myöhemmin. 

 

10.6.2020 klo 12.30-16: Ympärivuotiset verkostotuotteet -työpaja 

 

 Lopuksi 

Matkamessut 2020 alkavat keskiviikkona Helsingissä ja lähden käymään Muonion matkailun 

kehittämistä edistäviä keskusteluja eri tahojen kanssa. Näistä lisää 4.2.2020 aloitustilaisuudessa. 

Hyvää alkutalven sesonkia! 

terveisin  

 Nina Vesterinen 

 Visit Muonio 2025 -hanke, Muonion Matkailu ry 

 puh. 044 235 0421 

 nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi 

https://webropol.com/s/muonionmasterplan
mailto:nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi

