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Kestävä matkailu
Osana kestävän matkailun ohjelmaa, meillä on nyt hyvä mahdollisuus hyödyntää Metsähallituksen laajaa tietopankkia. Matkailijamäärät
ovat olleet parin vuoden aikana kovassa kasvussa kansallispuistoissa ja Retkietiketti ja sen noudattaminen ovat nousseet tärkeään rooliin.
Suunnittelemme Metsähallituksen Ritva Saarensalmen kanssa teille n.10 osan sarjan, jossa on mahdollisuus päästä kuulemaan esim.,
miten voimme hyödyntää Retkietikettiä viestinnässä, miten menee eri alueiden luvitukset ja miten voitte hyödyntää eri Metsähallituksen
alueita ja palveluita omassa toiminnassa. Informoin tulevista työpajoista/infopaketeista piakkoin, yritämme pitää jokaisen osion tiiviinä
tietoiskumaisena, n. tunnin mittaisena ja n. kerran kuussa tapahtuvana osiona ja voitte valita niistä aina itselle sopivan ja itseä
kiinnostavan aihealueen, mikäli ette jokaiseen osaan pääsisi mukaan. Osa tulee tapahtumaan teamsin välityksellä ja osa livenä.

Turvallisuus-työpajan yhteenveto, aiheeseen liittyvät tulevat tapahtumat
Turvallisuustyöpajan myötä saimme alueelle yhteisen turvallisuussuunnitelman, jonka eteenpäin vieminen ja käyttöönottaminen
tapahtuu tulevan talven aikana. Suunnitelma ei toimi itsessään, vaan vaatii meiltä kaikilta aktiivista päivittämistä ja havaittujen
epäkohtien korjaamista. Suunnitelman toimenpiteisiin liittyvä seuraava kokous pidetään marraskuussa (jatkossa aina puolivuosittain),
mutta sitä ennen otetaan käyttöön turvallisuudesta viestiminen niin Discover Muonion sivuilla kuin myös somessa. On hyvä herätellä
ajatuksia turvallisuudesta ja nostaa ajankohtaisia huomioita jo ennakoivastikin mm. someviestinnän keinoin. Turvallisuus on laaja
aihealue, joten tiedottamisessa on tärkeää pienissä erissä tapahtuva informointi, jotta viesti tavoittaa lukijan.
Elokuun työpajassa heräsi myös kiinnostusta viranomaisesittelyyn, jota kautta voisimme saada lisätietoa alan ammattilaisilta, miten
alueen toimijat voisivat ennakoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Samassa yhteydessä käydään läpi myös turvallisuussuunnitelma ja sen
tärkeimmät kohdat, kuten esim. viestintä onnettomuustilanteissa. Tämän työpajan ajankohta tulee olemaan marraskuun ensimmäisellä
viikolla, tiedotus vielä lähempänä ajankohtaa päivän varmistuttua.
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Välkky-hanke
Lapin liiton VÄLKKY-hankkeessa on kehitetty matkailuyrityksille selainpohjainen hiilijalanjälkilaskuri, jonka pilottiversio julkaistiin
16.9.2021. Laskuri on ensin pilottimatkailuyritysten käytettävissä, jonka jälkeen se laajennetaan yleiseen käyttöön.
Hiilijalanjälkilaskurin tarkoituksena on mm.
•
auttaa yritystä tunnistamaan keskeiset päästölähteensä ja päästöjä tuottavat toiminnot sekä ohjata ja kannustaa
yrityksiä hiilijalanjäljen pienentämiseen
•
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.

4

Muuta
•

Sveitsiläinen pyöräilyryhmä vieraili Levillä, Enontekiöllä, Ylläksellä ja Muoniossa ammattivalokuvaaja Martin Bissigin
kuvattavana. Ensi kesälle on suunnitteilla pyöräilytuote, joka toisi sveitsiläisiä maantiepyöräilijöitä alueelle.

•
ja oikeudet tileille
Muistathan myös
edelleen käyttää yhteisiä hastageja omissa julkaisuissasi eli vähintään #discovermuonio #maailmanpuhtainilma
#purestairintheworld #onnellisialuonnostaan #happybynature sekä #100syytämatkaillasuomessa.

Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia kootusti
•

Seuraavat virtuaalikahvit ma 11.10 klo 14-15, Liity kahveille tästä

•

Kalsarikävelyllä fiilistä kauteen 21-22
10.10.21 mennessä!

•

Tulevan toimintamallin kysely käynnissä webpropolissa, linkki lähetetty sähköpostiin, käythän vastaamassa 17.10.21
mennessä!

•

Hackathon-hankkeen työpaja Kyläpirtillä ke 3.11 klo 10-12, ilmoittautuminen Kirsille sähköpostilla 20.10.21 mennessä!

! Jeriksellä 22.10.2021 klo 15-22/23. Ilmoittautuminen sähköpostilla Kirsille

Muita tapahtumia
•
•

28.-29.10.2021 Lapin Matkailuparlamentti Levillä.
20.-23.1.2022 Matka 2022 -messut Helsingin Messukeskuksessa. Sitovat ilmoittautumiset käynnissä webpropolissa, linkki
lähetetty sähköpostiin, käythän vastaamassa 14.10.21 mennessä!
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VR:n ja Finnairin yhteydet lokakuun aikana
Yöjuna Kolariin kulkee lokakuussa viikosta 39 -> neljästi viikossa (Ma, Ke, Pe ja La) ja paluu (Ti, To, La ja Su). 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 ovat tulleet jo myyntiin.

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 #

Tunnelmallista lokakuuta ja talven odotusta kaikille!
Kirsi
puh. 044 235 0421, kirsi.vestenius@discovermuonio.fi

