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Seuraavat matkailukahvit 
 
Seuraavat ja hankkeen osalta viimeiset matkailuyrittäjien kahvit pidetään 4.8.2022 klo 9.00-10.30 Muonion Kyläpirtillä sekä 
mahdollisuus osallistua myös etänä oheisen Teams-linkin kautta. Käydään tuolloin läpi jälleen viimeisimmät kuulumiset ja missä mennään 
matkailun tulevan toimintamallin osalta.  
 
 

Muonion lohiviikkojen yhteydessä olleiden oheistapahtumien kuulumiset 
 
Muonion lohiviikkojen yhteydessä olemme nostaneet esille alueen oheistapahtumia, jotka ovat 
vahvistaneet osaltaan viikon tarjontaa. Uutiskirjeen kirjoitushetkeen mennessä Muoniossa oli 
lohestamisen lisäksi tarjolla ollut mm. saunomista, huskytilavierailuja, pop up-shop, hierontaa sekä 
heinätanssit Pekosen rannassa heti lasten onkikilpailun jälkeen. Onkikisa veti hurjan määrän pieniä, 
innokkaita kalastajia, n. 45 lasta oli tullut paikanpäälle kisaamaan.  Heinätansseissa Me Järvärit soitti 
mukavaa tanssimusiikkia ja muutama innostuikin tanssin pyörteisiin nurmella, eikä onneksi sateet 
osuneet iltaan. Paikan päällä oli myös kanttiini, jota lapset hoitivat innokkaasti ja tuotto meni hyvään 
tarkoitukseen, Tunturi-Veikkojen harrastustoiminnan tukemiseen. Torstai-tori tarjosi mm. 
luonnontuotteita ja perjantai-illalle on luvassa Särkijärven kyläjuhlat, johon kaikki ovat tervetulleita! 
Lauantaina vielä vietetään Pääkorvan tilalla tilapäivää, jossa voi myös joogata! Ilmoittautumiset 
joogaam Mialle https://vello.fi/…/vie…/4c3f497d-f77a-41fa-8222-ba542ae92927 linkin kautta.  
 
Lämmin kiitos heinätanssien toteutukseen osallistuneille: Särkijärven Majat, Lapland Safaris, Hunter of 

the North, Muonion LuoTu sekä tietysti Lomamaja Pekosen väki!      

  

https://link.webropolsurveys.com/R/6C04BC781ADE45B5
mailto:laura.hokajarvi@discovermuonio.fi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM1MDAyMDUtMWYwOC00MjQ4LWEwYjMtM2E1YjFkYjNmNDI1%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://vello.fi/…/vie…/4c3f497d-f77a-41fa-8222-ba542ae92927
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VR:n ja Finnairin yhteydet elokuun aikana 
 
VR:n yöjuna liikennöi elokuussa Etelä-Suomesta Kolariin maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin lähtevinä vuoroina. 
Paluuvuorot lähtevät Kolarista vastaavasti  tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Poikkeuksena on lauantai 20.8, jolloin ei 
kulje junaa. 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 elokuussa päivittäin yhden kolmiolennon Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki tai Helsinki-Kittilä-Ivalo-Helsinki, poikkeuksena la 
13.8 ja ma 22.8, jolloin ei ole lentovuoroa. Kts. tarkemmat aikataulut www.finnair.fi.  Kutsutaksi lentokentälle ja Muonioon kulkee 
tuttuun tapaan, varaukset muoniokt@hotmail.com.  

 
Muistattehan 

- Pitää Lauran, 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 elokuuta kaikille ja lämmin kiitos yhteistyöstä!  
Kirsi 
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