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Muonio, heinäkuu

Yöpymiset, lkm
Saapuneet
Viipymisaika, öitä

2019
9073
6334
1,4

2020
8118
6195
1,3

2021
10419
7570
1,4

Yleisesti Tunturi-Lapin alueella oli nähtävissä samanlainen muutos matkailijamäärien muutoksessa, heinäkuu on matkailijamäärällisesti
edelleen suurempi kuin kesäkuu, mutta kesäkuu on hiljalleen kasvattanut suosiotaan ja kasvanut prosentuaalisesti voimakkaammin
vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Viipymisaika öinä on myös kasvanut näiden kolmen tarkasteluvuoden aikana ja kuten Muoniossa,
niin myös koko Tunturi-Lapin alueella kesäkuussa viipymät ovat hieman pidempiä kuin heinäkuussa.
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kyselyn kautta!
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Muistathan myös edelleen käyttää yhteisiä hastageja omissa julkaisuissasi eli vähintään #discovermuonio
#maailmanpuhtainilma #purestairintheworld #onnellisialuonnostaan #happybynature sekä #100syytämatkaillasuomessa kotimaahan
liittyen paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.
ja oikeudet tileille

Digimarkkinointikampanjan – pilotti, väliraportti
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 on kohdennettu myös kotimaahan.
Saimme 20.8 yhteistyökumppani Varrilta väliraportin, jonka mukaan ”markkinointitoimenpiteet osoittautuivat erittäin tehokkaiksi
Alankomaissa. Parhaan kustannushyödyn tarjosi kotimaan hakusanamarkkinointi, mutta myös Alankomaiden ja Ranskan YouTubemarkkinointi oli varsin tehokas liikenteen lisääjä laskeutumissivustoilla.
Huonoin kustannushyöty oli kotimaan YouTube-markkinoinnilla, joten sen suhteen kehotettiin kohdentamaan budjettia kotimaan osalta
muihin formaatteihin. Koko kesäkuun aikana tehokkaimmiksi markkinointialueiksi osoittautuivat Ranska, Alankomaat sekä Suomi.
Ranskalaiset vierailijat viettivät laskeutumissivustolla eniten aikaa, 5 min. 50 s. Saksasta kävijöitä oli vähemmän, mutta he viettivät
sivustolla pitkän ajan, mikä on osoitus kiinnostuksesta. Suomi ja Norja osoittautuivat CPC-hinnoiltaan erityisesti sosiaalisen median
markkinoinnin osalta erittäin hintaviksi ja alhaisen budjetin vuoksi materiaalia näytettiin harvemmin hintakilpailusta johtuen
(suuremman budjetin markkinoijat samalla toimialalla veivät liikennettä). Alankomaissa tavoitettiin videosisällöillä 95 000 henkilöä, mikä
on tietoisuuskampanjaa ajatellen erinomainen tulos. Ainoastaan Alankomaiden osalta kehotettiin jatkamaan YouTube-markkinointia,
muiden kohdemaiden kohdalla kyseinen alusta on liian kallis tehokkaan markkinoinnin toteuttamiseksi nykyisellä budjetilla.
Alkuperäisestä markkinointisuunnitelmasta päätettiin poiketa sen verran, että kotimaan hakusanamarkkinointia jatkettiin sen
kustannustehokkuuden vuoksi. Norjan osalta havaittiin, että kohdemaan kielellä tehtävä hakusanamarkkinointi ei tuota riittävästi
tuloksia. Pitkällisen tutkimustyön jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että norjalaiset eivät kielitaitoisena kansana etsi juurikaan tietoa
matkakohteistaan omalla äidinkielellään, vaan käyttävät pääsääntöisesti englantia. Sivuston kävijämäärät nousivat kesäkuussa
markkinointitoimien ansiosta yli toukokuun tason. Kävijöistä suurin osa (86%) oli kotimaasta, 2,8% Alankomaista, 2,6% Saksasta ja loput
muista maista, mukaan lukien Yhdysvallat ja Ranska. Heinäkuussa markkinointia kohdennettiin pääasiassa kotimaahan. Sivuston
kokonaisvierailumäärä pysyi heinäkuussa melko tasaisena, mutta kuukauden kokonaisluku oli silti suurempi kuin kesäkuussa.
Kotimaan osuus oli odotetusti suurin sivustovierailujen osalta. Kalastus sekä retkeily kiinnostivat kävijöitä eniten ja uusi kävijäennätys
kuukausitasolla syntyi heinäkuussa (5860 kävijää), edellisen ennätyksen ollessa maaliskuussa 2021 (4750 kävijää). Orgaaninen
hakukonenäkyvyys on parantunut kaiken aikaa toukokuusta lähtien, mikä on maksullisen markkinoinnin, orgaanisten sosiaalisen median
sisältöjen sekä laskeutumissivustojen yhdessä aiheuttama usean tekijän summa.
Elokuun 2021 loppuun mennessä on käytetty puolet pilottihankkeen kokonaisbudjetista. Budjettia on kyseisellä ajanjaksolla seurattu ja
sitä on kohdennettu tarpeen vaatiessa eri osioihin, kuten kesäkuussa tehdyt analyysit ja sitä seuraavat toimenpiteet osoittavat. Näin on
saatu aikaan tasainen kävijämäärän kasvu laskeutumissivustoilla ja erityisesti tietoisuuskampanja Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa
on onnistunut erinomaisesti, minkä kävijämäärät sekä sivustoilla vietetty aika osoittavat yksiselitteisesti. Sivuston kokonaiskävijämäärä
on pilotin ensimmäisen puolikkaan aikana kasvanut 150% ja vierailija viettää sivustolla keskimäärin 1:54 minuuttia. Tulokset ovat toisin
sanoen kohdanneet projektin alussa asetetut tavoitteet tietoisuuden, liikenteen ja sivustovierailijoiden käyttäytymisen suhteen. Pilotin
toisen puolikkaan aikana suositellaan toimiviksi havaittujen toimenpiteiden jatkamista ja toimimattomien resurssien kohdentamista
hedelmällisimpiin markkinointitoimiin. Analytiikkatyökalu on osoittautunut erittäin hyödylliseksi toimenpiteiden ja tavoitteiden
seuraamisessa sekä markkinoinnin ohjaamisessa. Mikäli markkinointibudjettia voidaan kasvattaa, mahdollistaa se maksullisen
markkinoinnin A/B-testauksen ja näin ollen tehostaa toimivimpien markkinointitapojen löytämistä halutun kohderyhmän
tavoittamiseksi.”
Väliraportin jälkeen kävimme tilanteen läpi ja niin hankkeen ohjausryhmässä kuin myös matkailuyhdistyksen hallituksen kokouksessa
todettiin, että meidän kannattaa jatkaa ja viedä hyvin alkanut digipilotointi loppuun. Sovimme seuraavan palaverin Varrin kanssa 24.9,
jolloin teemme vielä markkinoinnin tarkemman loppuvuoden aikataulun.
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Kestävä matkailu
Missä mennään yritysten Sustainable Travel Finland-polulla? Onko aiheeseen liittyen tarvetta työpajalle syksyn aikana? Kartoitan teidän
kiinnostusta tähän mm. yhteisillä virtuaalikahveilla 17.9.2021 klo 14-15 sekä myöhemmässä viestinnässä. Mahdollinen ajankohta
työpajalle voisi olla esim. marraskuun alussa.
Saavutettavuus-työpaja
Tunturi-Lapin saavutettavuuden aluetyöryhmä on aloittanut toimintansa, yhtenä tavoitteenaan edistää Tunturi-Lapin sisäisen
maantieliikenteen kehittämistä. TL8 bussityöpaja pidettiin 12.8.2021 yhdessä alueen toimijoiden kanssa, jonka pohjalta todettiin, että
bussiliikenne toimii markkinaehtoisesti hyvin reitillä Rovaniemi-Kittilä-Muonio-Kilpisjärvi (hyvä palvelutaso) eikä tälle reitille ole tarvetta
lisätä uusia kilpailevia vuoroja. Tarvetta on puolestaan uudelle yhteydelle itäpuolen osuudelle Pallas-Raattama-Hetta-Palojoensuu sekä
Levi-Ylläs-Pallas eli ns. alaympyrälle. Testimatkan aikana syntyi yhteisymmärrys siitä, että TL8 kokonaisuudelle on toimintaedellytys ja
sille voisi olla mahdollisuus saada ELY:n joukkoliikennetukea 50%, mahdollisesti toinen 50% voisi olla yhteisrahoituksena kunnilta,
matkailualueilta,
yrityksiltä,
metsähallitukselta?
Kehittämistyössä
tulee
huomioida
monenlaisen
liikkumisvälineen
kuljetusmahdollisuudet kuten pyörät, kajakit jne. Tämän osalta jatketaan vielä kehitystyötä, seuraavassa työpajassa aiheena on
lentoliikenne, tuon työpajan ajankohta selviää myöhemmin.
Turvallisuus-työpajan saldo, aiheeseen liittyvät tulevat tapahtumat
Pidimme turvallisuustyöpajan 16.8.2021, jossa kävimme läpi vielä STF-ohjelmaan liittyvään turvallisuussuunnitelmaan huomioitavia
kohtia. Pohdimme alueen yritysten mahdollisia haasteita, miten toimisimme, jos esimerkiksi Muotkavaarassa tapahtuisi linja-autoonnettomuus. Turvallisuus-työpajojen tarkoituksena on tuottaa alueelle turvallisuussuunnitelma, miten alueella tulisi toimia ja mitä ottaa
huomioon, mikäli esim. jokin suuronnettomuus tapahtuisi. Tähän liittyen teemme vielä yhteenvedon työpajojen annista, joka on
tarkoitus esitellä 13.9 teams-kokouksessa, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.
Työpajassa heräsi myös kiinnostusta viranomaisesittelyyn, jota kautta voisimme saada lisätietoa alan ammattilaisilta, miten alueen
toimijat voisivat ennakoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Tuo työpaja voisi olla loka-marraskuussa (laitan mahdollisesta ajankohdasta
myöhemmin kyselyä ja jutellaan tästä myös seuraavilla virtuaalikahveilla 17.9 klo 14-15). Tuohon päivään voisi yhdistää myös yritysten
omien tuote-esittelyiden info-osion. Alamme hiljalleen valmistautumaan tammikuun Matka 2022-tapahtumaan, jota varten keräämme
tietoa kaikista teidän uusista ensi vuoden tuotteista.
Välkky-hanke
Lapin liiton VÄLKKY-hanke on kehittänyt yhteistyökumppaniensa kanssa matkailuyrityksille selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin.
Laskurin pilottiversio julkaistaan 16.9.2021, jonka jälkeen laskuri on vapaasti matkailuyritysten käytettävissä, tilaisuus on kaikille avoin,
eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. Katso lisätietoa aiheesta!
Hiilijalanjälkilaskurin tarkoituksena on
•
auttaa yritystä tunnistamaan keskeiset päästölähteensä ja päästöjä tuottavat toiminnot
•
ohjata ja kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen pienentämiseen
•
tuottaa tietoa matkailualueen hiilijalanjäljen arviointiin
•
tuottaa asiakasviestintään materiaalia yrityksen hiilijalanjäljestä ja toimenpiteistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi
•
tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta yritykselle mahdollisimman helpoksi siten, että yrityksessä ei tarvitse olla
hiilijalanjälkilaskennan erityisosaamista
•
toimia myös Visit Finlandin STF-ohjelman suositeltavana hiilijalanjälkilaskurina ja sen käytön yhtenä kestävyyden
indikaattorina sekä yritys- että destinaatiotasolla. Laskurille ollaan hankkimassa auditointia tulosten laadun
varmistamiseksi ja laskurin luotettavuuden lisäämiseksi.

Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia kootusti
•

Turvallisuustyöpajan yhteenveto 13.9.2021, 12-13, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

•

Hiilijalanjälki-laskurin lanseeraus 16.9.2021 klo 13-16, Katso lisätietoa aiheesta!

•

Seuraavat virtuaalikahvit pe 17.9 klo 14-15, Liity kahveille tästä

•

Yritysten digitalisaatio ja tuotteistaminen -työpaja Kyläpirtillä joko 8.10.2021 (vko 40) klo 9-13 tai 15.10.2021 (vko 41) klo 913 (kellonajat ovat vielä alustavia). Äänestä oheisen kyselyn kautta!
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Muita tapahtumia
•
•
•
•

Muita Muonion tapahtumia tapahtumakalenterissa www.discovermuonio.fi/tapahtumat - saa myös mielellään ilmoittaa ja
itsekin lisätä tapahtumakalenteriin 😊
1.-2.9.2021: Back To Business – töitä tunturissa ja saaristossa / matkailun rekrytapahtuma Tulevan matkailutalven tarpeita
ennakoiden Lapin TE-toimisto järjestää matkailualan rekrytointitapahtuman yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston ja
Yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisätietoa tapahtumasta.
28.-29.10.2021 Lapin Matkailuparlamentti Levillä.
20.-23.1.2022 Matka 2022 -messut Helsingin Messukeskuksessa. Sitovat ilmoittautumiset syksyllä.

VR:n ja Finnairin yhteydet ruskan aikana
Yöjuna Kolariin kulkee syyskuussa viikosta 36 -> viidesti viikossa (Ma, Ke, To, Pe ja La) ja paluu (Ti, To, Pe, La ja Su) tämänhetkisen
tiedon mukaan. Saapuvilta junilta on bussi/taksivuoro, voit ostaa lipun suoraan Matkahuollon sivuilta / sovelluksesta. Ostathan lippusi
vähintään vuorokausi etukäteen. Lisätietoja taksiliikenteestä www.taxihietala.com. Yöjunat talvelle aloittavat toiminnan 12.12. alkaen
kestäen aina elokuulle 2022 asti. Liput tulevat myyntiin to 2.9. klo 10.

Näiden lisäksi Finnair lentää kolmiolentoja, kts. tarkemmat aikataulut www.finnair.fi. Kutsutaksi kulkee tuttuun tapaan, varaukset
muoniokt@hotmail.com.

Muistattehan
-

Pitää minut, matkailuneuvonnan Seolla ja naapuriyritykset ajan tasalla aukioloajoista ja palveluista. Hyödyntäkää esim. Visit
Muonio 2025 Facebook-ryhmää tiedonjakamiseen.
Ilmoittaa tapahtumista, niitä voi myös itse lisätä Discover Muonio -tapahtumakalenteriin https://discovermuonio.fi/lisaaoma-tapahtuma/
Käyttää yhteisiä #
Lisätä Discover Muonio Partner -logo nettisivuillenne

Värikästä ruskasesonkia kaikille!
Kirsi
Kirsi Vestenius
Visit Muonio 2025 -hanke, Muonion Matkailu ry
puh. 044 235 0421 kirsi.vestenius@discovermuonio.fi

