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Visit Muonio 2025 ajankohtaista 
 

Hyvät yhteistyökumppanit,  
 

Viides koronapandemian värittämä kuukausi on käynnissä. Osalle kesä on ollut kotimaisten matkailijoiden myötä hyvä, toisille se on 
merkinnyt lomautuksen jatkumista ja työttömyyttä. Syksy, epävarmuutensa takia, vaatiikin kaikilta meiltä voimia, rohkeutta ja myönteisiä 
ajatuksia. Yritetään selvitä siitä yhdessä, toisiamme tukien. 
 
Kesälomakausi on vielä meneillään. Tilastokeskuksen kesäkuun majoitustilastojen mukaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 
vähenivät koko Suomen majoitusliikkeissä 37,7 % viime vuodesta (julkaistu 30.7.2020). Muoniossa kotimaisia rekisteröityjä yöpymisiä oli 
41,5 % vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Jos verrataan Muoniota esim. Kolariin, yöpymisten määrä oli siellä korkeampi, mutta 
Muoniossa sekä keskihinta että käyttöaste olivat Kolaria yli kaksi kertaa korkeammat. 
 
Rajat ovat auenneet Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Baltian maihin, Alankomaihin, Belgiaan, Italiaan, Kreikkaan, Liechtensteiniin, Maltalle, 
Saksaan, Slovakiaan, Unkariin, Andorraan, Kyprokselle, Irlantiin, San Marinoon ja Vatikaaniin. Myös Suomen ja Etelä-Korean, Georgian, 
Japanin, Kiinan, Ruandan, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Uuden-Seelannin välinen liikenne sallittiin rajoituksitta 27.7. alkaen. Hallitus 
tarkastelee kaikkien maiden tilannetta kahden viikon välein. 
 

Kustannustukea haettavana Valtiokonttorista 31.8.2020 asti 
 
Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voi saada tukea, 
pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi.  Ehtoina ovat: 1) Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin mm. 
majoitus, ravintola, varaus- ja matkaoppaiden palvelut ovat mukana, 2) Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % 
vertailuajankohtaan nähden, 3) Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Kustannustuki ei ole 
riippuvainen yhtiömuodosta. Kustannustuen hakeminen alkoi 7.7.2020 ja hakemus tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. 
Valtiokonttori tekee tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. 
Lisätietoa 
  
 

Uusi verkkosivu www.discovermuonio.fi ja www.discovermuonio.fi/en  
 

• Muistutuksena, että Discover Muonio -sivustolla on myös tapahtuma -työkalu, jonka avulla jokaisen tulee lisätä itse omat 
tapahtumansa verkkosivuille (vaatii kertaluonteisen kirjautumisen https://discovermuonio.fi/lisaa-oma-tapahtuma/)  

• Muonion Matkailu ry:n tiedot löytyvät sivuston alalaidan linkistä tai suoraan https://discovermuonio.fi/muonion-matkailu-ry/ 

• Samoin Visit Muonio 2025-hankkeen uutiset, tapahtumat, tilaisuuksien esitykset ja muut aineistot löytyvät 
https://discovermuonio.fi/visit-muonio-2025/  

• Työ verkkosivujen sisältöjen ja toiminnallisuuksien kehittämisessä jatkuu edelleen. Laittakaa viestiä, palautetta ja 

kehittämisideoita verkkosivuista minulle, oikein mielellään       

• Muistattehan omassa viestinnässänne 

• linkittää uudet discovermuonio.fi -verkkosivut omiin kanaviinne 

• tarkistaa ja vaihtaa omien nettisivujenne olemassa olevat tunturi-lappi.fi-sivujen linkitykset 

• käyttää yhteisiä avainsanoja 
o Vähintään @discovermuonio #visitdiscovermuonio #visitmuonio 
o Mielellään myös  

▪ #Finland #Finlandia #Finlande #Finnland #Lappi #Lapland #Laponia #Laponie #Lappland 
▪ #muonio #visitlapland #visitfinland 
▪ #happybynature #purestairintheworld #onnellisialuonnostaan #maailmanpuhtainilma 
▪ @onlyinlapland @ourfinland, jolloin julkaisujen edelleen jakaminen onnistuu tällä merkinnällä House 

of Laplandin ja Visit Finlandin kanavissa  
▪ sekä käyttää omassa kotimaanmatkailijoille suunnatussa markkinoinnissa tämän kesän 100-syytä -

kampanjan avainsanoja #100syytä #100syytämatkaillasuomessa @100syytamatkaillasuomessa 
 

 

 

https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta/#310a412d
http://www.discovermuonio.fi/
http://www.discovermuonio.fi/en
https://discovermuonio.fi/lisaa-oma-tapahtuma/
https://discovermuonio.fi/muonion-matkailu-ry/
https://discovermuonio.fi/visit-muonio-2025/
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Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia 
 

• 20.8.2020 klo 10–13, Sosiaalisen median suunnittelun ja sisällöntuotannon tukityökalut - työpaja, Terhi Tuovinen, House of 

Lapland. Paikkana Kyläpirtti, Pirkantie 4, Muonio.  

Sosiaalisen median avulla tavoitat, ja saat mahdollisuuden vaikuttaa sinulle potentiaaliseen asiakasryhmään. Työpajassa 

käydään läpi erilaisia suunnittelun ja sisällöntuotannon työkaluja ja niiden käyttömahdollisuutta. Ilmoittaudu työpajaan 

viimeistään 14.8. https://webropol.com/ep/sometyokalut  

• 23.9.2020 klo 9–12, Kestävän matkailun työpaja – kohti Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Paikkana Kyläpirtti, Pirkantie 

4, Muonio.  

Työpajassa käydään yhdessä Sustainable Travel Finland -ohjelman itsearviointi läpi, luodaan tiekartta yhteiselle työlle, jonka 

rinnalle jokainen luo omat askelmerkkinsä. Lisäksi mm. Välkky-hankkeen vinkit biojätteen keräykseen/kompostointiin. 

Mukaan oma kannettava/tabletti. Ilmoittaudu viimeistään 17.9. https://webropol.com/ep/kestavamatkailu2  

• 14.10.2020 klo 9–12 Matkailun alueorganisaatio? – tahtotila ja tavoite. Paikkana Kyläpirtti, Pirkantie 4, Muonio. 

• Muut syksyn työpajat vahvistuvat elokuun lopulla. 

Alueen yhteinen koulutuskalenteri www.yrityskoulutuskalenteri.fi on avattu ja sieltä löytyvät yrityksille suunnatut pidemmät ja 
lyhyemmät koulutukset ja työpajat, myös Visit Muonio 20025-hankkeen järjestämät. 

 

Muita hankkeen toimenpiteitä mm. 

• Syksyllä käynnistyy laajempi matkailun digitaalisen kehittämisen kokonaisuus, joka sisältää analyysin nykytilasta, 
tulevaisuuden vaateista, kehittämisen tiekartan ml. ehdotuksen Muonion online- ostettavuudesta, päämarkkinoiden 
jakelukanavastrategiat sekä työpajoja löydettävyydestä, asiakaskokemuksesta, online-tuotteistamisesta ja ostettavuuden 
kehittämisestä. Lisätietoa elokuussa, kun kokonaisuuden toteuttaja on valittu. 

• Lokakuussa aloitetaan keskustelu siitä, millä toimintamallilla Muonion matkailun edistäminen ja kehittäminen toteutetaan 
tulevaisuudessa. Työ on ollut viime vuosina hankkeiden varassa ja tavoitteena olisikin pysyvän toimintamallin luominen. Mikä 
on meidän yhteinen tahtotilamme asian suhteen, mitkä ovat mahdollisen organisaation päätehtävät, onko se vain Muonion vai 
laajemman alueen yhteinen, miten se toimisi ja millä resursseilla, ovat kysymyksiä, joihin tulee seuraavan vuoden aikana löytää 
vastaukset.  

• Kolmas laajempi kokonaisuus on kestävän matkailun edistäminen toukokuussa sovitun mukaisesti eli Muonio on yksi 
Sustainable Travel Finland -matkailualueista vuonna 2022. 

 

Liikenteen kuulumisia 

• Yö – ja autojunat Kolariin 10.8.-12.12.2020 

Liput ovat myynnissä syksyn juniin. Helsingistä juna lähtee ke ja pe klo 20.28 (saapuu Kolariin seuraavana päivänä klo 12.17) 
sekä Kolarista lähdöt to ja la klo 17.40. Poikkeuksellisesti juna ei kulje 4. ja 5.9. 

• Uusitalon taksit kulkevat linjatakseina Kolarin rautatieasemalta Muonioon, meno-paluu, 13.08 - 26.09.2020. Tarkempi aikataulu 
https://www.uusitalontaksit.fi/aikataulut/ 

• Finnair käynnistää elokuussa kolmiolennot Helsingistä Kittilään viisi kertaa viikossa. Kolmiolennot lisääntyvät lokakuussa. 
Suorat päivittäiset lennot alkavat Helsingistä Kittilään 26.10.2020. Rovaniemelle lentojen määrä kasvoi jo heinäkuussa. Suorat 
viikoittaiset lennot Pariisista (ma), Brysselistä (la), Zürichistä (la) ja Lontoosta (su) Kittilään käynnistyvät joulukuussa. Lufthansan 
suorat lennot Kittilään käynnistyvät joulukuussa Münchenistä. Huom.! Aikataulut saattavat kuitenkin muuttua 
koronapandemian etenemisen ja rajoitusten mukaisesti. 

• Kutsutaksi kulkee lentojen mukaisesti Muonion ja Kittilän lentoaseman välillä. 

• Enontekiön lentoaseman kohtalosta on käyty koko kesä neuvotteluja. Lisätietoja luvassa lähipäivinä. 
 
 

 
 
 

https://webropol.com/ep/sometyokalut
https://webropol.com/ep/kestavamatkailu2
http://www.yrityskoulutuskalenteri.fi/
https://www.uusitalontaksit.fi/aikataulut/
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Vinkkipankki 100+: 100- syytä sivustolle yrityskortti 
 
Muonio on mukana 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjassa matkailualueena (syy #82), niin kuin tiedättekin, mutta nyt 
kampanjasivustoon on rakennettu työ- ja elinkeinoministeriön tuella Vinkkipankki 100+ hakuelementti, jossa kuluttaja voi etsiä, 
suodattaa ja tutustua yksittäisten matkailuyritysten monipuoliseen tarjontaan ympäri Suomen. Jos haluatte lähteä mukaan itsenäisenä 
yrityksenä, kampanjasivustolle saa oman pienen “kohdekortin”, jonka tiedot haetaan automaattisesti verkosta, Googlesta ja yrityksen 
Instagram -tililtä eli nämä kanavat tulee olla käytössä, jotta "kortti" toimii. Vinkkipankki on auki lokakuun loppuun saakka ja mukaan voi 
ilmoittautua syyskuun loppuun asti. Osallistumismaksu on 300€+alv. Yksityiskohtaiset tiedot ja vaatimukset löydät 
https://yrityksille.100syyta.fi/ 
 

 
Visit Finland – matkailun elpyminen  
 
Matkailun elpyminen -sivustolle on kerätty ja se päivittyy viranomaismääräyksistä, matkailun elpymisestä sekä maakohtaista 
markkinatiedolla. Lisätietoa 
 
 
Pidättehän minut ja matkailuneuvonnan info@muonio.fi omista aukioloajoistanne ja toiminnan muutoksista. 
 
 

kesäterveisin Nina 

Nina Vesterinen 
Visit Muonio 2025 -hanke, Muonion Matkailu ry 
puh. 044 235 0421 
nina.vesterinen@discovermuonio.fi 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyrityksille.100syyta.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KvQhs0guIwp6f1EmA3Z_CjLrt1pR0d-yWjOIuTx6xXw4y52hSAZBbhDI&h=AT36DgPn15AwUBQ1gFcVObQXBax0mOfLUa61caDT7NOXyq_tx8gre48FRT4HN7bL1bT_v3B_ut518gu62_tO7wGWAf1jL6AgOVBmGPRNLcHrnafaZPsNHN_OvqcrFa-GkEGGYgTbYDCFRRisHw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT00fiWn7mTIg1doDE3rBfw13IdgsYAAOmEA5glEyH36SQSOsD24dwMStEG23NjAanPRthD6GkBPzezrh9oNSS4m8hNaXEcq_5tOj5DnLGpQNdTP3nrXtR9FJBBZGhIenlk73HuaVQ9JNIcDUbKrYdC9yz9M6I2-gGTAUqbMpLP-_YzE7RhvHDm_93AcubCtT5ybvOZ6WfcLAw3f
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-elpyminen/matkailun-elpyminen/

