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Kesätapahtuma Muonion lohiviikkojen yhteydessä 
 
Meillä on luvassa Muonion lohiviikkojen yhteyteen oheistapahtumia, jotka vahvistavat lohiviikkojen ajan tarjontaa. Nostamme 
mainonnassa esiin muutamia teemoja, kuten saunominen, tanssiminen, eläimet ja hyvinvointi. Mainokset ovat tulossa jakoon piakkoin 
ja niiden sisältö tulee olemaan seuraavanlainen: 
 

• saunat lämpimänä Arctic Sauna Worldissä ja Särkijärven majoilla  

• heinätanssit Lomamaja Pekosen rannassa ke 27.7 klo 19  

• luonnontuotteita torstai-torilla to 28.7 

• kyläjuhlat Särkijärven majoilla pe 29.7 klo 18 

• tilapäivä perheen pienimmille la 30.7 Pääkorvan tilalla ja huskytilavierailut Harrinivassa ma-la klo 10 

• rentouttavaa hierontaa ja joogaa kansallispuistomaisemissa, varaukset etukäteen numerosta: 040 7688 864 (Soile / hieronta) 
ja  045 316 0140 (Mia / jooga) 

• vuokravälineet Lapland Outdoorilta 

 

Seuraavat matkailukahvit 
 
Seuraavien matkailuyrittäjien kahvit pidetään 9.6.2022 klo 8.30-10.00 Muonion Kyläpirtillä sekä teams-yhteyden välityksellä. Käydään 
tuolloin läpi jälleen viimeisimmät kuulumiset.  
 
 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhiOGQxM2ItYzI0Yy00Yzc4LTg5YzMtMzY4M2I1Mjc2YWQ0%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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Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumat kesäkuussa: 
 

• Seuraavat matkailukahvit ovat to 9.6 klo 8.30-10.00 Kyläpirtillä, mahd. osallistua myös teamssin kautta 

• Yhteinen turvallisuusharjoitus pe 10.6 klo 10-12.00 (-13) Kyläpirtillä 

• STF-klinikat Kyläpirtillä ke 8.6, 15.6 ja 22.6 klo 16-18.00. 

 

VR:n ja Finnairin yhteydet kesäkuun aikana 
 
Yöjuna Etelä-Suomesta Kolariin kulkee kesäkuussa keskiviikkona ja perjantaina lähtevinä vuoroina. 13.6 alkaen alkaa toimia lisäksi 
maanantaisin lähtevä vuoro. Lisäksi juhannukselle on lisävuoro torstaille 23.6. Paluuvuorot lähtevät Kolarista 12.6 asti torstaisin ja 
sunnuntaisin, jonka jälkeen 13.6 alkaen myös tiistaisin. Perusvuoro Kolarista etelään lähtee edelleen klo 19.42. Saapuvilta junilta on 
bussi/taksivuoro, voit ostaa lipun suoraan Matkahuollon sivuilta / sovelluksesta. Ostathan lippusi vähintään vuorokausi etukäteen. 
Lisätietoja taksiliikenteestä www.taxihietala.com.  
 
Finnair lentää kesäkuussa päivittäin yhden kolmiolennon Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki tai Helsinki-Kittilä-Ivalo-Helsinki, poikkeuksena 
4.6, jolloin ei ole lentoa. Kts. tarkemmat aikataulut www.finnair.fi.  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 # 
 

 
Aurinkoista alkavaa kesäkuuta kaikille!  
Kirsi 
puh. 044 235 0421,  kirsi.vestenius@discovermuonio.fi  
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