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BUSSI 2 kulkisi puolestaan aamuin illoin seuraavaa reittiä molempiin suuntiin: 
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https://dynamic.hs.fi/a/2021/nakymatonvihollinen/
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/tietoa/hankkeet/
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Seuraavat matkailukahvit, viranomaispäivä ja turvallisuussuunnitelman läpikäynti  
 
Seuraavien Muonion yrittäjien aamukahvien teemana on paljon toivottu viranomaispäivä, joka pidetään 2.11.2021 klo 9-11 Muonion 
Kyläpirtillä, osoitteessa Pirkantie 4 B. Meillä on mahdollisuus päästä kuulemaan turvallisuuden ja terveyden alan ammattilaisten esittelyt 
liittyen turvalliseen matkailuun ja toimintaan. Oman yksikön toimintaa esittelevät Petri Hämäläinen (Raja), Olli Komulainen (Lapin 
pelastuslaitos), Kyllikki Kurki (SPR) ja Teemu Taulavuori (Muonio-Enontekiön johtava lääkäri). Esittelemme samassa yhteydessä myös 
kestävän matkailun suunnitelmaan liittyen tehdyn Muonion matkailun turvallisuussuunnitelman ja sen käyttöönoton. Pääset mukaan 
myös hybridinä oheisen linkin kautta 
 

 

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. 
Olemme suunnitelleet 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. Yritämme pitää jokaisen osion tiiviinä tietoiskumaisena, n. tunnin mittaisena 
ja pääosin teamssin välityksellä tapahtuvana, jotta voimme tallentaa tilaisuuden myös myöhempää katsomista varten, mikäli kaikki eivät 
tilaisuuksiin pääse. Marraskuun tilaisuudet ovat: 

• 10.11.2021 klo 9-10 Retkietiketti ja sen hyödyntäminen yrityksen omassa viestinnässä 

• 12.11.2021 klo 8.15-9.15 Metsähallituksen laaja materiaalipankki ja sen hyödyntäminen  

• 17.11.2021 klo 8.15-9.00 Roskaton retkeily -suunnittelusta toteutukseen, yrityksen viesti asiakkaalle ja käytännöt 
paikan päällä 

• 24.11.2021 klo 8.15-9.00 Kestävä matkailutoiminta valtion maalla Muoniossa. Tehdään yhdessä - mitä 
huomioonotettavaa? 

• 26.11.2021 klo 13-14.00 Muonion suojelualueet ja niiden erityispiirteet 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEzMzAxMWItYzU0ZS00YmE2LWJjNjQtZjFmOTBkYzkxOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab9d97e3-f64c-4488-8fd3-6cc327a1fa28%22%2c%22Oid%22%3a%22692ab944-737a-4072-892a-bda11e0c3920%22%7d
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 Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia kootusti 
 

• Matka2022- messujen suunnittelupäivä ma 1.11 klo 15.30-17.30 Kyläpirtillä 

• Seuraavat matkailukahvit ti 2.11 klo 9-11 Kyläpirtillä, mahd.seurata myös teamsin kautta; linkki 

• Viranomaispäivä ti 2.11 klo 9-11 Kyläpirtillä, mahd. seurata myös teamsin kautta; linkki 

• Metsähallituksen info ke 10.11.2021 klo 9-10 teamssissä; linkki 

• Hackathon-hankkeen työpaja to 11.11 klo 9-11 Oloksella, ilmoittautuminen Kirsille sähköpostilla 1.11.2021 mennessä! 

• Metsähallituksen info pe 12.11.2021 klo 8.15-9.15 teamssissä; linkki 

• Metsähallituksen info ke 17.11.2021 klo 8.15-9.00 teamssissä; linkki 

• Metsähallituksen info ke 24.11.2021 klo 8.15-9.00 teamssissä; linkki 

• Metsähallituksen info pe 26.11.2021 klo 13-14.00 teamssissä; linkki 

 
Muita tapahtumia 

• 19.-23.1.2022 Matka 2022 -messut Helsingin Messukeskuksessa.  

 
VR:n ja Finnairin yhteydet marraskuun aikana 
Yöjuna Kolariin kulkee marraskuussa viikosta 44 -> edelleen neljästi viikossa (Ma, Ke, Pe ja La) ja paluu (Ti, To, La ja Su). Yöjunat talvelle 
aloittavat toiminnan 12.12. alkaen kestäen aina elokuulle 2022 asti ja liput ovat tulleet jo myyntiin. Tuolloin Kolariin/Kolarista ajetaan 
tuttuun tapaan joka yö jouluaattoa lukuun ottamatta (mutta senkin lisäämistä vielä analysoidaan). Samalla päivittäisen yöjunan 
lähtöaika Kolarista on jatkossa joka päivä sama: klo 19.42. Ruuhkapäivinä kulussa oleva toinen yöjuna lähtee jo klo 15.00. Saapuvilta 
junilta on bussi/taksivuoro, voit ostaa lipun suoraan Matkahuollon sivuilta / sovelluksesta. Ostathan lippusi vähintään vuorokausi 
etukäteen. Lisätietoja taksiliikenteestä www.taxihietala.com.  
 

 

 
 
Näiden lisäksi Finnair lentää kolmiolentoja lisälentoina, kts. tarkemmat aikataulut www.finnair.fi. Varaustilanteet joulukuulle näyttävät 
melko hyviltä, he arvioivat käyttöasteen asettuvan n.60%:iin, kun tarkastellaan meno-paluuliikennettä.  Kutsutaksi lentokentälle ja 
Muonioon 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/lisaa-
oma-tapahtuma/  

- Käyttää yhteisiä # 

 

Tunnelmallista marraskuuta ja hyvää alkavaa talvisesonkia kaikille! 
Kirsi 
puh. 044 235 0421,  kirsi.vestenius@discovermuonio.fi  
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