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3. Ulkoilukarttatarve 
4. Tulevaa 

 

1. Muonion matkailukesä 2020 – vastaa viimeistään 29.3. 
 

• Kartoitamme ja kokoamme yhteen tietoja Muonion kesän 2020 tapahtumista, palveluiden 

aukioloista ja saatavilla olevista aktiviteeteista. Tiedot kootaan mm. kunnan kesäesitteeseen, 

Tunturi-Lapin/Visit Muonion "Kesän ohjelma" -osioon, Muonion kunnan tapahtumakalenteriin 

tapahtumien osalta sekä muihin mahdollisiin kesän materiaaleihin, kampanjoihin, someen ja 

matkailuinfon käyttöön asiakasneuvontatilanteissa. Lisäksi Muonion kunta ja matkailu ry ovat 

lähdössä mukaan Suoman kotimaanmatkailukampanjaan 100-syytä. Kampanjasivusto 

https://100syyta.fi/ 

• Pitkin kesää kaivataan mm. some-nostoja. Lisätietoa luvassa. 

 

• Mikäli haluat olla mukana Muonion kesän näkymisessä ja kuulumisessa, ilmoitathan tietosi 

tämän linkin LINKKI KESÄKYSELYYN kautta, sähköpostitse tai puhelimitse 29.3.2020 

mennessä. 

 

• Mikäli et vielä tiedä tarkalleen kesän tarjontaasi, voit ilmoittaa tietosi meille myöhemminkin 

nettisivuilla ja somessa julkaistaviksi. Jos sinulla on valmis materiaali kesän ohjelmasta, niin 

voit lähettää koko ohjelman suoraan sähköpostiin. 

 

Lisätiedot ja materiaalien toimitukset: 

Nina Vesterinen, Visit Muonio 2025, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi, puh.044 235 0421 

Kaisa Kylä-Kaila, Muonion kunta, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, puh.040 489 5153 

Puthaanrannantie 15 B, 99300 Muonio 

 

 

 

 

 

 

2. Koronavirukseen liittyvää tietoa 

https://100syyta.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/2063F7AC5043057D
mailto:nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
mailto:kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
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Niin kuin tiedätte koronavirukseen liittyvät tapaukset ovat lisääntyneet myös Suomessa. Kannattaa 

tutustua THL:n päivittyviin uutisiin sekä huolehtia omasta käsi- ja yskimishygieniasta. Myös oman 

yrityksen varautumissuunnitelma kannattaa pitää ajantasalla. 

 

THL 

Mikä on koronavirus ja miten ehkäistään sen leviäminen 

Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota 

 

Business Finland ja Visit Finland 

Business Finlandin selvitys koronaviruksen vaikutuksista yrityksille 

 

Visit Finland peruuttaa tälle vuodelle suunnitellun kansainvälisen markkinointikampanjansa Happiness 

School of Finlandin. Peruutuksen syynä on koronaviruksen (Covid-19) aiheuttama epävarmuus ihmisten 

halussa ja mahdollisuuksissa matkustaa. Visit Finland ei koe vastuulliseksi käynnistää isoja kampanjoita 

nykytilanteessa. Selvitämme kampanjan toteuttamista toisena ajankohtana koronavirustilanteen 

muuttuessa. 

 

Visit Finland vähentää kevään 2020 markkinointitoimenpiteitä Kiinassa ja siirtää maaliskuulle 

suunnitellun Sales Missioniin Hangzhoussa toiseen ajankohtaan globaalin koronavirustilanteen 

selkiydyttyä. Lisäksi ITB China -tapahtuman järjestäjä on siirtänyt toukokuulle Shanghaissa suunnitellun 

tapahtuman myös toiseen ajankohtaan. Myös Italian BeNordic –workshopit on siirretty myöhemmin 

päätettävään ajankohtaan. 

 

Visit Finland seuraa tarkasti koronavirusepidemian kehittymistä ja teemme tarvittavia korjaavia 

toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Suunnittelemme parhaillamme webinaaria koronan 

vaikutuksesta Kiinan matkailuteollisuuteen. Lisätietoa webinaarista tulossa lähiaikoina.  

Vastaa kyselyyn 

 

Mara ry:n ohjeistus liittyen koronavirukseen 

 

3. Ulkoilukarttatarve 
 

Joillakin yrityksillä ovat ulkoilukartat loppuneet. Laittakaa meille tietoa paluupostissa kuinka monelle 

kartalle teillä olisi vielä tälle keväälle-kesälle tarvetta. 

 

4. Tulevaa 
Merkitsethän kalenteriin seuraavat tulevat tilaisuudet: 

• 21.4.2020 klo 12-16: Match making -tapahtuma työnantajille ja työnhakijoille: Rekrytointia ja 

opiskelumahdollisuuksia ”perinteiseen rekrymessutyyliin”. Lappia Tunturi-Lapin osaamiskeskus 

(Koulutie 8 Muonio) 

• 22.4.2020 klo 12.30-15: Muonion matkailustrategia -työpaja 2, Kyläpirtti, (Pirkantie 4B, 99300 

Muonio).  

• 10.6.2020 klo 12.30-16: Ympärivuotiset verkostotuotteet -työpaja 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/business-finland-selvittaa-koronaviruksen-vaikutusta-suomalaisyrityksille/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/koronaviruksen-vaikutus-matkailualaan---vastaa-kyselyyn/
https://www.mara.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/ohjeistus-koronaviruksen-varalta
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PS 1: Muistathan vastata yrityskyselyyn 

Osana Visit Muonio 2025-hanketta laaditaan nykytila-analyysi Muonion matkailusta. Koska mm. 

viralliset tilastot eivät anna kattavaa kokonaiskuvaa alueen matkailusta, tarvitsen apua!! Myös muiden 

kuin varsinaisten matkailuyrityksen vastaukset ovat tervetulleita. Kiitos kaikille niille yhdelletoista, jotka 

ovat jo vastanneet! Löydät kyselyn oheisesta linkistä Kysely. 

 

PS2: Hyvistä kuvista, joita voisimme eri kanavissa käyttää, on pulaa eli niitäkin otamme mielellämme vastaan! 

 

terveisin Nina 

 

Nina Vesterinen 

Matkailupäällikkö/Projektipäällikkö 

Visit Muonio 2025 

Muonion Matkailu ry 

puh. 044 235 0421 

nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/3230CCA99307A8AE
mailto:nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi

