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Vaikka elämmekin nyt poikkeuksellista aikaa ja selvitämme itse kukin ajankohtaisia muuttuneita tilanteitamme ja 

tulevasta ei ole kenelläkään tällä hetkellä varmaa tietoa, on meidän käännettävä katseemme pikkuhiljaa jo tulevaan, mm. 

suunnittelemaan ja tuottamaan kesä- ja syysajan markkinointimateriaaleja ja kampanjoita. Teemme parhaamme, jotta 

osaltamme olemme mukana tukemassa kesäajan matkailun piristymistä, jonka merkitys varmasti nyt korostuu 

vallitsevasta tilanteesta johtuen. 

 

Viestintä 

• Viestejä mm. poikkeustilaan ja sen vaikutuksiin on tullut monesta kanavasta. Pahoittelen omalta osaltani 
päällekkäistä postitusta. Tulemme tiedottamaan jatkossakin, kun jotakin uutta huomioitavaa ilmenee. 

• Jotta sähköpostinne eivät tukkeutuisi ja tärkeät viestit hukkuisi sähköpostivirtaan, käytän ns. 

nopeaan tiedottamiseen ”Visit Muonio 2025 -tiedotus” -Facebook-ryhmää.  

• Jos et ole vielä jäsenenä, käy pyytämässä ryhmään pääsyä, niin saat ajankohtaisen viestin heti sen 

ilmestyttyä. Jos et ole vielä Facebookissa, nyt on aika liittyä       

• https://www.facebook.com/groups/2697865920301958/ 

•  

• www.tunturi-lappi.fi -nettisivut tullaan uudistamaan, tarjouspyyntö on valmistelussa. Lisäksi Muonion matkailu 
ry:n on rekisteröinyt discovermuonio.fi/com -domainit. Nämä otetaan rinnakkain tunturi-lappi.fi:n kanssa 
käyttöön, erityisesti kv-markkinaa ajatellen. 

 

• Muistutuksena, pyydän ystävällisesti täyttämään tiedot kesä- ja syysajan palveluistanne, aukioloajoista ja 
tuotteistanne oheiseen lomakkeeseen  TAI toimittamaan tuotekortit/tiedot suoraa sähköpostilla osoitteeseen 
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi 29.3.2020 mennessä. Kiitos teille neljälle, jotka olette jo toimittaneet aineiston. 
Myös kuvia ja videoita kaivataan. 

 

• Visit Muonio -instagram-tili on avattu. Käykää liittymässä seuraajaksi. Kuvia on vasta vähän, mutta lisään niitä 
pikku hiljaa. Mielellään jaan myös teidän kuvianne. 

 

• Kaikessa some-viestinnässä, myös omassanne, käyttäkää seuraavia yhteisiä hastagejä # 
➢ #visitmuonio #happybynature #purestairintheworld  - Nämä myös eri kieliversioina. 
Lisäksi käyttäkää  

➢ @visitmuonio @onlyinlapland @ourfinland  - Näiden avulla, esim. Visit Muonio, House of Lapland ja Visit 
Finland pystyvät tunnistamaan ja jakamaan julkaisujanne. 

Julkaisustanne riippuen käyttäkää myös aiheeseen liittyviä hastagejä, esim. jos kuva on hiihtämisestä Pallaksella 

lisää #skiing @pallas ja tietysti oman yrityksenne #hastag 
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• Lisää oppia sosiaalisen median käytöstä pääsiäisen jälkeen pidettävässä, todennäköisesti virtuaalisessa, some-
koulutuksessa. Lisätietoa lähipäivinä. 

 

• Kesäkampanja 100-syytä käynnistyy toukokuun alussa. 
 

Muistutuksena Muonion kunnan tarjouspyyntö matkailuneuvontapalveluiden tuottamisesta, dl. 23.3.2020 klo 13 

• Kunta pyytää tarjouksia matkailuneuvontapalveluiden tuottamisesta 1+1 vuoden sopimuksella 1.6.2020 alkaen. 
Vielä ehdit jättää tarjouksen 23.3.2020 klo 13:00 mennessä! Tutustu tarjouspyyntöön ja jätä tarjous: 
https://pienhankintapalvelu.fi/muonio/HankintaYksikonPienHankinnat/PienHankintaLista  

 
Kysely poikkeustilanteen vaikutuksista ja saatavilla olevista palveluista 

• Koronaviruksen vaikutukset Muonion yritysten toimintaan ja palveluiden saatavuus poikkeustilanteen aikana. 
Jotta osaamme välittää viestiä yritysten tilanteesta mm. ELY-keskuksen ja päättäjien suuntaan, sekä 
resursoimaan myös omia neuvonta- ja tukipalveluita, pyydämme teitä lyhyesti kertomaan tämän hetken 
koronavaikutuksista yrityksessänne. Tilannekartoituksen pohjalta voimme räätälöidä mm. virtuaalitietoiskuja 
yrityksille ja kohdentaa apua esimerkiksi rahoitushakemusten kanssa sinne, missä apua tarvitaan. Vastauksia 
käsitellään luottamuksellisesti ja olemme tarpeen mukaan myös suoraa yhteydessä yrityksiin. 

• Keräämme samalla lomakkeella tietoa Muoniossa kotiinkuljetusta tarjottavista palveluista ja 

asiakkaan kotona tarjottavia palveluita tässä poikkeustilanteessa. Yritämme viestiä näistä 

kanaviemme kautta asukkaille, vierailijoille ja muille esim. ruokakuljetuksia tarvitseville. Kiitos jo 

vastanneille. Kysely 

Poikkeustilanteen vaikutus lentoliikenteeseen https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2020/miten-koronavirus-vaikuttaa-

lentomatkustukseen-ja-finavian-lentoasemiin 

 

• Kyselyjä kohteiden aukioloajoista tulee minulle koko ajan, eli pitäkää ystävällisesti minut ajantasalla, vähintään päivittäkää 

omiin some-kanaviinne muuttuneet tiedot. Seuraan niitä. 

 

• Tulevia tapahtumia (todennäköisesti virtuaalisesti fasilitoituina) 

• 22.4.2020 klo 12.30-15: Muonion matkailustrategia -työpaja 2 

• 10.6.2020 klo 12.30-16: Ympärivuotiset verkostotuotteet -työpaja 
 

Muistetaan pitää omasta hyvinvoinnistamme huolta tänä haastavana aikana! 
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