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 kuulimme turvallisuuden ja terveyden alan ammattilaisten esittelyt 
liittyen turvalliseen matkailuun ja toimintaan. Oman yksikön toimintaa esittelivät Petri Hämäläinen (Raja), Olli Komulainen (Lapin 
pelastuslaitos), Kyllikki Kurki (SPR) ja Teemu Taulavuori (Muonio-Enontekiön johtava lääkäri). 
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Kestävä matkailu 
 
Metsähallituksen infot 
 
Osana kestävän matkailun ohjelmaa, olemme päässeet hyödyntämään Metsähallituksen laajaa tietopankkia Ritva Saarensalmen johdolla 
ja toteuttaneet jo osat 1-4/10 ja jatkoa on edelleen luvassa! Yritämme pitää jokaisen osion tiiviinä tietoiskumaisena, n. tunnin mittaisena 
ja pääosin teamssin välityksellä tapahtuvana ja olemme tallentaneet tilaisuudet myös myöhempää katsomista varten, mikäli kaikki eivät 
tilaisuuksiin pääse. Joulukuun tilaisuudet ovat: 
 

• 3.12.2021 klo 8.15-9.00 Kestävä matkailutoiminta valtion maalla Muoniossa. Tehdään yhdessä - mitä 
huomioonotettavaa? Osa 5/10. Linkki 

• 8.12.2021 klo 16-18.00 Metsähallituksen retkietiketti-infon hyödyntäminen ensi vuoden somekalenterissa, 
miten voimme vastata postauksien avulla yhdessä matkailijoita askarruttaviin kysymyksiin. Tämä osuus 

järjestetään sekä livenä Muonion Kyläpirtillä, mutta pääset mukaan myös hybridinä oheisen linkin kautta. 

STF-infot 
 
Visit Finland järjestää Sustainable Travel Finland-ohjelmaan liittyen kaksi samansisältöistä indikaattorikoulutusta 1.12 ja 8.12, molempina 
päivinä klo 9-11 välisenä aikana. Järjestäjät ovat tietoisia ajankohdan haasteellisuudesta Lapin matkailutoimijoille ja nämä koulutukset 
ovatkin vasta ensimmäiset indikaattorivalmennukset ja he saavat mahdollisesti järjestettyä uusia valmennuksia vielä ensi vuonna. Nämä 
valmennukset ovat tarkoitettu STF-ohjelmassa mukana oleville yrityksille, jotka ovat mahdollisesti käyneet jo STF-perusvalmennuksen. 
Ohjelmassa mukana oleville yrityksille on lähetetty erillinen ilmoittautumislinkki, jota kautta voi ilmoittautua mukaan. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ3NjRiMDgtMzVjMS00ZTU5LWE5ZjItNTI3Y2FhYWMxNDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdb27328-5c0b-4132-9b09-c24522571ad9%22%2c%22Oid%22%3a%2260741d38-75a5-4df4-aac3-d0cd21fa7887%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiMGI4MzUtODMyYy00N2JlLTkzNGItNTQ2MTFlNjQ3YTVk%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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Seuraavat matkailukahvit 
 
Seuraavien matkailuyrittäjien kahvit pidetään ilta-aikaan, kun kokoonnumme 8.12.2021 klo 16-18.00 kahvien ja torttujen merkeissä 
Muonion Kyläpirtillä, osoitteessa Pirkantie 4 B. Käymme läpi kuulumiset sekä lisäksi illan teemana on Metsähallituksen retkietiketti-infon 
hyödyntäminen ensi vuoden somekalenterissa. Pääset mukaan myös hybridinä oheisen linkin kautta. 
 

 

 

 

 

 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiMGI4MzUtODMyYy00N2JlLTkzNGItNTQ2MTFlNjQ3YTVk%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
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
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 Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia kootusti 
 

• Metsähallituksen info pe 3.12.2021 klo 8.15-9.00 teamssissä 

• Seuraavat matkailukahvit ke 8.12 klo 16-18.00 Kyläpirtillä, mahd. osallistua myös teamsin kautta; teemana Metsähallituksen 

infon hyödyntäminen ensi vuoden somekalenterissa 

• Hackathon-työpaja projektissa mukana oleville yrityksille -> lähetän erillisen teams-kutsun 

Tammikuussa jo tiedossa olevia yhteisiä tapaamisia: 

• Matka2022-messujen suunnittelupäivä Kyläpirtillä 4.1.2022 klo 14.00-16.00 

• Tulevan toimintamallin työpaja Kyläpirtillä 10.1.2022 klo 14.00-16.00 

• Tieva-hankkeen työpaja (hiilijalanjälkilaskuri, tiedolla johtamisen työkalut) Kyläpirtillä 11.1.2022 klo 14.00-16.00 

 
Muita tapahtumia 

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

VR:n ja Finnairin yhteydet joulukuun aikana 
Yöjuna Kolariin kulkee joulukuussa viikosta 48 -> 11.12 neljästi viikossa (Ma, Ke, Pe ja La) ja paluu (Ti, To, La ja Su).  
12.12 alkavat kulkemaan päivittäiset yöjunat, tuolloin Kolariin/Kolarista ajetaan tuttuun tapaan joka yö jouluaattoa lukuun ottamatta 
(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. Joulu-tammikuun varaustilanteiden 
osalta Finnair oli viime perjantain palaverissa hieman huolestunut, käyttöaste oli tällä hetkellä vain n.45%. Lentojen peruutuksia ei ole 
kuitenkaan todennäköisesti luvassa, sillä tärkeää on luottamuksen pysyminen suunnitelluissa lennoissa ja niiden toteutumisessa. Se, 
mihin alhaiset käyttöasteet voivat vaikuttaa, ovat ensi talven vastaavan ajan lennot, jotka suunnitellaan tämän vuoden toteutumien 
perusteella. Kokoustamme kuitenkin vielä siinä kohtaa, kun ensi talven lentoja aletaan suunnittelemaan ja voimme antaa sitten omien 
varaustilainteiden näkymien arvion heille päätöksen tueksi.  
 
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 # 

 
 

Hyvää Joulun odotusta ja menestyksekästä talvisesonkia kaikille! 
Kirsi 
puh. 044 235 0421,  kirsi.vestenius@discovermuonio.fi  
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