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Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros päättyy 23.6. klo 16.15. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille mm. matkatoimistot ja järjestäjät, messujen ja kongressien järjestäjät, hotellit ja muu majoitustoiminta, ravintolat sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta, joiden
liikevaihto on koronan vuoksi laskenut yli 30 prosenttia 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina
2019–2020. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tutustu tuen saamisen ehtoihin sekä hakemusohjeisiin
tästä.

Visit Muonio 2025 -hankkeen toimenpiteitä
Digimarkkinointikampanja - pilotti
Toukokuun puolivälissä käynnistyi Muonion matkailun tunnettuuden ja mielikuvan edistämiskampanjapilotti digimarkkinoinnin keinoin,
kohdemaina Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ja sitä tukeva some-viestintäkampanja, kohdemaina Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat ja Norja.
Muonion kunnan ja matkailuyhdistyksen tuella digikampanjan toimenpiteitä kohdennetaan myös kotimaahan. Kampanja jatkuu
loppuvuoden, kuitenkin niin että elokuussa tehdään välitarkastelu saavutetuista tuloksista. Suomenkielinen sivusto on jo kerännyt
kävijöitä ja hakusanamainontakin on purrut. Alankomaista on jopa tullut suoranainen piikki, ns. ländärille ja sivulle on palattu
myöhemminkin. Ländäreillä on myös vietetty keskimäärin 2 min. 32 s eli tekstit on luettu ja Muonion tarjonnasta on oltu kiinnostuneita.
Sosiaalinen media
Muistathan edelleen käyttää yhteisiä hastageja omissa julkaisuissasi eli vähintään #discovermuonio #maailmanpuhtainilma
#purestairintheworld #onnellisialuonnostaan #happybynature sekä #100syytämatkaillasuomessa kotimaahan liittyen paremman
näkyvyyden saavuttamiseksi.
Heinäkuussa, kun lomailen, mielelläni annan Discover Muonion some-tileille ns. takeover vuoron. Jos haluat tehdä julkaisuja, niin otathan
pikaisesti yhteyttä ja kerro mikä viikko sinulle sopii. Lähetän tarkemmat ohjeet ja annan oikeudet tileille.
Matka Workshop Day Digital 20.5.2021
11 kansainväliselle matkanjärjestäjälle esiteltiin Muoniota matkailualueena toukokuisessa digitaalisessa workshopissa. Kaikkia kiinnosti
Muonio, erityisesti meidän pienuus ja rauhallisuus. Erityisesti pienille ryhmille tarkoitetut paikallisuuteen perustuvat ohjelmat sekä
erityismajoitus ja toisaalta hyvätasoinen majoitus, on tarjontaa, jota halutaan ostaa. Sitä, että meillä ei ole aasialaisia matkailijoita,
pidettiin hyvänä. Laatuun, niin fyysisten puitteiden kuin palveluunkin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisätietoa tulossa.
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Kestävä matkailu
Mökinomistajille tarkoitettuun kestävän matkailun oppaaseen, joka toteutetaan osana Välkky-hanketta, laaditaan Muonio -osuus meidän
toimestamme. Työ valmistuu kesäkuun alussa.
Kesäkuun 16. päivä kokoontuu työryhmä työstämään Muonion matkailuturvallisuussuunnitelmaa. Ryhmään kuuluu niin viranomaisten,
kunnan, järjestöjen kuin yritystenkin edustajia
Yhteistyö
Reilut 20 Muonion matkailutoimijaa kokoontui yhteen koronavuoden kokemusten jälkeen matkailuseminaariin 27.5.2021 Hotelli
Jerikselle kuulemaan uusista tuulista ja keskustelemaan yhdessä Muonion matkailusta. Kasvotusten kohtaaminen oli tärkeää yhteistyön
ja oman jaksamisenkin kannalta. Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki loi uskoa avauspuheenvuorossaan siihen, että Muoniolla
on suuret mahdollisuudet kehittyä matkailukohteena pienuuteensa, ainutlaatuisuutensa ja puhtautensa takia. Hän myös muistutti, että
vain muutos on pysyvää. Paneelissa keskusteltiin siitä, että luottamus on yksi yhteistyön peruskiviä ja sen muodostumiseksi yritysten
tulisi tuntea entistä paremmin toisensa ja tarjolla olevat palvelut. Panelistit lupasivat konkreettisesti kutsua toiset yritykset kylään
tutustumaan omiin palveluihinsa, olla aktiivisia yhteydenpitäjiä sekä olla aina tavoitettavissa. Esitykset löytyvät linkkien takaa:
•
Nina Vesterinen Muonion matkailusta
•
Anne Kaakkuriniemi Yrityksen digitaaliset jakelukanavat
•
Kristiina Havas Miltä Muonio maistuu?
•
Tuuli Pohjola Energiakatselmus
•
Mari Pennanen Yrittäjän hyvinvointi
Tutustu naapuriyrityksen palveluihin
Virtuaalikahveilla esitellyt yritykset löytyvät Discover Muonion Google Drivessa. Jos haluat
esitellä omaa yritystäsi, on 11.6. virtuaalikahveilla vielä tilaa.

Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia
•

11.6.2021 klo 13–14: Matkailun ajankohtaista, virtuaalikahvit. Voit liittyä suoraan oheisesta linkistä, ei
etukäteisilmoittautumisia.

•

17.8.2021 klo 9–11: Verkostomaiset tuotteet -työpaja. Kyläpirtti.

•

19.8.2021 klo 10.30–12.30: Matkailun tuleva edistämismalli -työpaja 2. Kyläpirtti.

•

20.-23.1.2022 Matka 2022 -messut Helsingin Messukeskuksessa. Sitovat ilmoittautumiset syksyllä.

Saavutettavuus
Yöjuna Kolariin kulkee neljästi viikossa (M, K, P-L) kesällä 4.6.–14.8. 2021. Saapuvilta junilta on arkena bussivuoro klo 10.50
(Matkahuolto), mutta viikonloppuisin ja lähteville junille kulkee junataksi, tilaus lähtöä edeltävänä päivänä puh. 040 7088105/Hietala.
Finnair lentää kolmiolentojen lisäksi suoraan Kittilään 7.6.—3.10.2021 kahdesta neljään kertaan viikossa. Kutsutaksi kulkee tuttuun
tapaan, varaukset muoniokt@hotmail.com

Kesän aukioloaikoja
Särkijärven majojen Apaja-ravintola 1.6.–25.9. klo 18–20 (päivällinen)
Lapland Hotels Pallas 11.6.–3.10.
Arctic Sauna World 2.5.–23.6. to-la klo 16–23 ja 24.6.–3.10. klo 15–23
Hotelli Jeris 24.6.–3.10., ravintolapalvelut ASW:n yhteydessä 24.6. alkaen
Harriniva 18.6.–8.8. (leirintä, mökit ja sviittihuoneet ja kahvila)
Harriniva Hotels & Safaris viikko-ohjelma https://harriniva.fi/kesan-aktiviteetit/
Ravintola Kammari 1.7. klo 16 alkaen
Lapland Hotels Olos 1.9.–22.9.
Tapahtumista: Muonion lohiviikko järjestetään 26.–31.7. https://muonionlohiviikko.fi/

Visit Finlandin uutisia (linkki)

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

