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klo 12 Kohti valoa!

Tervetuloa, kunnanjohtaja Laura 

Enbuska-Mäki

Nina Vesterinen, Visit 

Muonio 2025-hanke, Muonion 

Matkailu ry

klo 12.30 Muoniosta maailmalle - tapoja 

kehittää matkailutuotteiden 

näkyvyyttä ja löydettävyyttä 

Anne Kaakkuriniemi, FlowHouse

klo 13 Miltä Muonio maistuu?

Kristiina Havas, Hungry for 

Finland, Haaga-Helia amk

klo 13.30   Virkistäytymistä ja verkostoitumista

klo 13.50 Yritysten energiakatselmus ja muita 

energiavinkkejä, Tuuli Pohjola, Feasib

Consulting, energianeuvonta

klo 14.10 Yhessä kasvamma -paneelikeskustelu

Mukana keskustelemassa Tuomas 

Hietala, KTH North Oy, Jari Rossi, 

Keimiön Koukkaus ja Pyry Talvensaari, 

Harriniva

klo 14.40 Yrittäjän oma hyvinvointi on avainasia!

Mari Pennanen, Quality To Life Naturally 

Oy/SaimaaLife Media

klo 15.15 Arctic Sauna Worldin esittely, Antti 

Pietikäinen

Vapaata yhdessä oloa, saunomista…



Missä Muonion matkailu makaa?
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Muonio kiinnostaa

• Kv-matkanjärjestäjät

+ pienuus, rauhallisuus

+ pienille ryhmille tarkoitetut paikallisuuteen 
perustuvat ohjelmat

+ Erityismajoitus ja hyvätasoinen majoitus

– Palvelun laatuun ja toimitilojen kuntoon 
kiinnitettävä huomiota

• Kotimaiset

+ Luonto, rauhallisuus, upeat maisemat, 
harrastusmahdollisuudet

– Ravintolapalvelut, erityisesti aukiolot

– Saavutettavuus ja kulkeminen ilman omaa 
autoa kylällä
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HE esitysluonnos 
maahantulosta

• Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin (2008 tai aikaisemmin syntyneet) 

luotettava todistus

1. vähintään 14 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta covid-19-

rokotussarjasta;

2. enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin 

negatiivisesta tuloksesta sekä toisessa covid-19-testissä 72-120 tunnin 

kuluessa Suomeen saapumisesta tai

3. enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta 

laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista

• Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-testitodistusta

• hänen tulisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan 

• ei olisi esittää rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, tulisi 

käydä toisessa covid-19-testissä 72-120 tunnin kuluessa Suomeen 

saapumisesta. 

• Lait voimaan mahdollisimman pian ja voimassa 31.5.2022 asti



Visit Muonio 2025-
hankkeen toimenpiteitä 
mm.

• Muonion matkailuohjelma 2020-2025
• Discover Muonio –brändi
• www.discovermuonio.fi –verkkosivut ja 

some-kanavat
• Kestävän matkailun suunnitelma

• osana sitä käynnistyy matkailun 
turvallisuussuunnitelman laadinta

• Digitiekartta jakelutiestrategioineen
• SoMe-strategia ja suunnitelma 
• Virtuaalinen matkanjärjestäjien 

tutustumismatkakokonaisuus
• Tulossa ensimmäinen matka

• Digimarkkinointipilotti 15.5.-31.12.2021

• Matkailun tulevaisuuden organisoitumisen 
toimintamalli – luonnos – jatketaan 
syksyllä

• Saavutettavuus mm.
• Junataksi Kolarista
• Yhteistyön tiivistäminen Finnair, VR, 

Matkahuolto ja Onnibussi
• Tunturi-Lapin 8-reitti

• Yhteistuotteistaminen tulevaisuuden 
matkailijalle – kehitteillä ja pilotoidaan 
huhtikuussa 2022 mm. puhdas ilma

• Alihankintaketjut ja verkosto – analyysi ja 
työpaja elokuussa

• Viestintää….
• Yhteistyötä eri tahojen kanssa

http://www.discovermuonio.fi/


Vapaa-ajan asukaskyselystä



Vapaa-ajan asukaskyselystä (2/3)



Kehitettävää vapaa-ajan asukkaiden 
näkökulmasta (3/3)

• Palveluista ja tapahtumista enemmän 
informaatiota

• Palveluita laajemmin auki (mm.kesä ja 
syksy), kuten ravintolapalvelut

• Koirien kanssa matkustavien 
huomioiminen (mm.ravintolat)

• Ympärivuotisuuden tavoittelu: 
Hiljaisimmat kuukaudet toukokuu ja 
lokakuu -> palveluita enemmän auki/ 
toimintaa

• Etätyöntekijöiden huomioiminen 
palvelutarjonnassa

• Yhteiskuljetus tai taksivaihtoehtojen 
kehitys, myös Muonion sisällä

• Kalastusmatkailun ja vesistöillä 
tapahtuvien ohjelmien kehittäminen 

• Paikallisen kulttuurin lisääminen 
palvelutarjontaan

• Vastuullisuusviestinnän kehittäminen -> 
kilpailuvaltti



Markkinointitoimenpiteitä kunnan kanssa

• Matka 2022-messut

• Kesäkampanja osana Visit Muonio 

2025 – digikokonaisuutta

• 100-syytä –kampanja Väylä-

yhteistyönä #100syytä

– #168

• Vaikuttajamarkkinointi

– Iines viikko 26 ja Veera viikko 29

• Muistattehan #

#discovermuonio #muonio 

#maailmanpuhtainilma 

#onnellisialuonnostaan 

#pallasyllästunturinkansallispuisto

#100syytämatkaillasuomessa



Ninan toiveita



Kohti valoa!
Kesä näyttää hyvältä kotimaan osalta

Yhdessä selviämme 



Yhteistyö

15


