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UUTISKIRJE
YRITYKSILLE
Uutiskirjeessä mukana:
Elinkeinoasiamies
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
p. 0400 823 471
Elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
p. 040 489 5153

Kuvalähde: Lapin materiaalipankki I Terhi Tuovinen

Uusi yhteisuutiskirje
Muonion yrityksille
Tiedottamisen tehostamista uutiskirjeen avulla
Muonion kunnan alueella on alkanut viimeisen vuoden
aikana useita kehittämistoimia ja -hankkeita. Yhteisen
tiedottamisen tehostamiseksi Muonion kunta (elinkeinotiimi
ja Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla hanke), Tunturi-Lapin Kehitys ry, Muonion matkailu ry (Visit
Muonio 2025-hanke) sekä Kemi-Tornionjokilaakson
koulutuskuntayhtymä Lappia ottavat testiin yhteisen
Muonion alueen yrityksille suunnatun uutiskirjeen.
Uutiskirjeeseen kootaan mukana olevien tahojen yrityksille
suunnattuja tiedotettavia asioita, ajankohtaisuuksia,
tapahtumia, koulutuksia ja kuulumisia. Uutiskirje ilmestyy
kuukausittain, ja se lähetetään suoraan yrityksiin ja
julkaistaan myös kunnan kotisivuilla elinkeinot-sivun alla.
Uutiskirje tehdään lukijoitaan varten ja yhteisuutiskirje on
nyt testivaiheessa. Otamme mielellämme palautetta vastaan!
Mukavia lukuhetkiä!

Matkailun verkostomainen
oppimiskenttä länsirajalla -hanke
Projektityöntekijä
Päivi Pohjolainen
paivi.pohjolainen@muonio.fi
p. 040 183 7763

Toiminnnanjohtaja
Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula
@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Visit Muonio 2025
Projektipäällikkö
Nina Vesterinen
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
p. 044 235 0421

Matkailun verkostomainen
oppimiskenttä länsirajalla -hanke
Projektipäällikkö
Nina Mäki
nina.maki@lappia.fi
p. 040 596 9683
Toimipaikkapäällikkö
Simo Sova
simo.sova@lappia.fi
p. 050 571 5207
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Matkailuneuvonta
muuttaa SEO:lle
15.6.2020!

Koronatiedotus
Muonion kunnan verkkosivuilla on
alasivu koronatiedottamista varten. Uusimmat
kunnan tiedotteet julkaistaan sivuilla.

Muonion alueen matkailuneuvontaa hoitaa SEO
Muonio 15.6.2020 alkaen.
Täyden palvelun matkailuneuvonnan
yhteydessä on kahvio, matkahuolto,
tankkauspiste ja wc:t sekä asiakaspääte.
Matkailuneuvonnasta matkailija saa
palvelua suomeksi ja englanniksi.

Lue uusin 11.5.2020 julkaistu koronatiedote
rajoitusten purkamisesta Muonion kunnan
palveluiden osalta
https://www.muonio.fi/koronavirus/koronavirus
.html

Midnight Sun Hike –
tapahtumaa ei tänä
kesänä järjestetä,
Riihimäen erämessut
on peruttu

Yksinyrittäjän
avustus
koronatilanteessa

Koronavirusepidemian rantautuminen
Suomeen keväällä on aiheuttanut haasteita
tulevien toimintojen, kuten markkinoinnin,
suunnitteluun ja toimeenpanoon. Epävarmuus
mm. rajoitusten purkamisen aikatauluista,
liikkuvuuden sallimisesta ja tautitilanteen
kehittymisestä ovat jarruttaneet myös
matkailumarkkinointia kesän osalta. Näin ollen
tänä kesänä vedetään happea Midnight Sun Hiketapahtuman osalta ja kehitellään kesämatkailun
konseptia tämä vuosi yhdessä Visit Muonio 2025 hankkeen kanssa huomioiden koronaepidemian
myötä tulleet muuttuneet tarpeet.
Niin ikään Riihimäen kansainväliset erämessut
on peruttu järjestäjien toimesta vallitsevan
koronatilanteen vuoksi, joten perinteinen
erämessuosallistuminen jää väliin myös
Muonion kunnalta.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n suuruista
kertamaksuna myönnettävää toimintatukea
kunnalta koronavirusepidemian aiheuttamasta
haastavasta taloustilanteesta selviytymiseen.
Tukea haetaan sähköisesti yrityksen
kotikunnasta (YTJ:n mukainen kotipaikka).
Tukihakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä ja tukia myönnetään
kunnalle myönnettyjen määrärahojen
puitteissa.

Tutustu tuen hakemiseen, myöntämiseen ja
käyttöön liittyviin ehtoihin ja hakuohjeisiin
Muonion kunnan koronasivulta.
Lisätietoja tuesta: elinkeinokoordinaattori Kaisa
Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi,
040 489 5153.

Yksinyrittäjän avustusta on Muoniossa myönnetty 18.5.2020 mennessä
28:lle yritykselle, yhteensä 56 000€:a.
Muonion kunnalle on myönnetty valtionavustusta käytettäväksi
yksinyrittäjien avustukseen yhteensä enintään 188 000€.
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Hei me rekrytään tule meille töihin! kampanja käynnissä
Avoinna olevien työpaikkojen yhteisnäkyvyyden
vahvistamiseksi toteutetaan rekrykampanja,
josta vastaa Matkailun verkostomainen
oppimiskenttä länsirajalla -hanke. Kampanja
kestää hankkeen loppupuolelle 11/2020 saakka.

Maatilakytkentäiset
ja maataloustuotteita jalostavat
mikroyritykset,
kalatalouden
yritykset sekä
maatalouden
alkutuotanto
kriisitukien piiriin

Lisätietoja: Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen
paivi.pohjolainen@muonio.fi
p. 040 183 7763

Väliaikaista kriisitukea laajennetaan myös
maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen.
Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä
toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat
ja myyvät mikroyritykset, maatalouden
alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn,
kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

SEURAA SOMESSA

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrräasiointipalvelussa. Hakemukset käsittelee ELYkeskus. Lisätiedot tuesta:
https://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Muonion kunta
https://fi-fi.facebook.com/muoniokunta/

Lisätietoja: Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
p. 0400 823 471

Tunturi-Lapin Kehitys ry
https://www.facebook.com/TLKehitys/
Visit Muonio 2025-hanke
https://www.facebook.com/groups/2697
865920301958/
(Facebook-ryhmä, vaatii sisäänkirjautumisen ja
pyynnön liittyä ryhmään.)

Ammattiopisto Lappia
https://www.facebook.com/AOLappia/
Kuvalähde: Lapin materiaalipankki I Jan-Eerik Paadar / Paadar Image
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Katse yli poikkeusajan
-Tunturi-Lapin Kehitys ry aloittaa uuden
hankkeen yritysten tukemiseksi
Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet
Tunturi-Lapissa -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen
Enontekiön
lentoasemalle haetaan
innovatiivista
ratkaisua
Enontekiön ja Muonion
kunnat, TLK ja yrittäjät
etsivät uutta suuntaa

Tunturi-Lapin Kehitys ry (TLK)
toimi ajanhermoilla ja haki
hankerahoitusta yritysten
tukemiseksi koronan jälkeiselle
ajalle. Koronaexit-hankkeessa
toteutetaan kaikille avoimia
työpajoja, yrityskohtaisia
klinikoita ja Koronaexitvirtuaaliaamukahvitilaisuuksia.

Enontekiön lentoaseman
tulevaisuuden
turvaamiseksi.
Enontekiön kunnan
tiedote:
https://www.epressi.com
/tiedotteet/matkailu/eno
ntekion-lentoasemallehaetaan-innovatiivistaratkaisua.html
Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja
Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula
@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Työpajojen teemoina on muun
muassa täsmäkoulutukset,
yrittäjien henkisen hyvinvoinnin
tukeminen, yritysten
sukupolvenvaihdokset sekä etäja digitaaliset työmenetelmät.
Yritysklinikoilla syvennytään
yrityskohtaisesti kehittämisen
kohtiin.
Kevään ajan TLK on järjestänyt
keskiviikkoaamuisin
tunninmittaisia
virtuaaliaamukahvitilaisuuksia,
joissa on ollut mukana
asiantuntijapuheenvuoroja
ajankohtaisista teemoista.
Aamukahvitilaisuudet jatkuvat
vastaisuudessakin.

Tunturi-Lapin Kehityksen
Koronaexit-hanke toteutetaan
ajalla 1.6.2020 - 31.1.2021.
Rahoitus: ELY / ESR.
Hankkeen kotisivut:
https://tunturilapinkehitys.fi/pro
ject-article/koronaexit-yritystenkoronavaikutusten-jalkeisettoimenpiteet-tunturi-lapissa/
Lisätiedot: Toiminnnanjohtaja
Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula
@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

TLK:n Koronaexit
virtuaaliaamukahvit
keskiviikkoisin klo 8-9.
Teemat ja liittymislinkit:
https://tunturilapinkehitys.fi/
Menneiden tilaisuuksien
tallenteet löytyvät TLK:n
kotisivuilta.

Coronaexit virtual morning coffee in English
Wed 27.5 8.00-9.00 Theme: FIN-NOR Border
https://tunturilapinkehitys.fi/news-article/coronaexit-wed-27-5-2/
Kuvalähde:
Lapin materiaalipankki I Terhi Tuovinen

You can find the previous record from the home page of TLK.
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Ajankohtaisia
koulutuksia
Verkkomarkkinoinnin ABC webinaarisarja
Webinaarisarja tarjoaa käytännöllisiä ja
hyödyllisiä vinkkejä verkkomarkkinointia
aloitteleville.
Koulutus 1.6.2020, 115€ (sis. alv 24%).
Webinaareja on viisi kertaa, klo 18.0020.00.
Ilmoittautuminen 24.5.2020 mennessä.
Työturvallisuuskoulutus -verkkototeutus
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka
työskentelevät eri toimialojen työpaikoilla
ja julkisella sektorilla.
Koulutus 4.6.2020, 124 € (sis. alv 24 %)
sisältää luentomateriaalin ja kortin.
Ilmoittautuminen 27.5.2020 mennessä.
Hyvinvointi ja green care verkkototeutus
Opiskeltavat teemat/sisältöalueet mm.
• Ihmisen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat
tekijät
• Green Care ja hyvinvointipalvelut osana
matkailua
• Vihreydestä voimaa ja elämyksiä
asiakkaille
• Eettisyys, kestävä kehitys, luonnonsuojelu
• Asiakaslähtöisten eläin- ja
luontoavusteisten matkailutapahtumien
suunnittelu ja toteuttaminen.
Koulutuksen kesto on 10 pv.

Englantia matkailu- ja palvelualoille verkkototeutus
Kehitä asiakaspalveluenglantia ja palvele
asiakkaasi hyvin! Koulutus toteutetaan
monimuotoisesti verkko-opetuksen ja
itsenäisen opiskelun yhdistelmänä.
Koulutus sisältää toiminnallisia
harjoituksia. Koulutuksen kesto on 10 pv.
Työvoimakoulutus 16.6.2020 alkaen.
Haku 27.5.2020 mennessä TE-palveluiden
kautta.
Ruotsia palvelualoille -verkkototeutus
Koulutuksen tavoitteena on, että opit
palvelualan ruotsia ja laajennet sana- ja
fraasivarastoasi sekä rohkaistut
palvelemaan asiakkaita ruotsin kielellä.
Koulutuksen kesto on 10 pv.
Työvoimakoulutus 16.6.62020 alkaen.
Haku 27.5.2020 mennessä TE-palveluiden
kautta.
Matkailualan perustutkinto,
monimuotokoulutus
Näppärä ja työelämälähtöinen tapa hankkia
koulutus! Koulutus toteutetaan
monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen,
ohjauksen sekä työpaikalla tapahtuvan
oppimisen yhdistelmänä.
Ensimmäisen ryhmän aloitus 17.8.2020,
Muoniossa neljä lähiopetusjaksoa vuoden
aikana. Jatkossa jatkuva haku.

Työvoimakoulutus 16.6.2020 alkaen.
Haku 27.5.2020 mennessä TE-palveluiden
kautta.

Ilmoittaudu / hae koulutuksiin
Lappian koulutuskalenterissa
http://www.lappia.fi/koulutukset/
hae-oppimaan/koulutuskalenteri
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Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

26.5.2020 klo 9.00-12.00 ja
4.6.2020 klo 9.00-11.00
Kestävyysfoorumi -etätyöpaja
Tule kertomaan mitä juuri sinä voit tehdä,
jotta työllistävät alamme ja alueemme
erottuu edukseen työnhakijoiden ja
opiskelijoiden silmissä!
Työvoiman saatavuuteen liittyy useita
yhteisiä ja jo tunnistettuja haasteita. Nyt
pyrimme kuitenkin siirtymään yhteistyössä
haasteiden tunnistamisesta seuraavaan
vaiheeseen –konkreettisiin toimenpideehdotuksiin. Foorumin teemana on:
vastuullisuus –vetovoima – työvoima.
Foorumi on kaksiosainen.
26.5.2020 9-12 Alustukset kestävyyteen ja
työvoiman saatavuuden haasteisiin sekä
työpajatyöskentely, jonka tavoitteena on
koota eri organisaatioiden jo olemassa
olevia keinoja osaavan työvoiman
saatavuuden lisäämiseksi sekä löytää uusia
ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia
vetovoiman lisäämiseksi.
4.6.2020 9-11 Työpajan yhteenveto ja
jatkotoimenpiteet.
Ilmoittautuminen ma 25.5. saakka:
https://webropol.com/ep/kestavyysfoorumi
Voit ilmoittautua myös vain toiseen päivään.
Foorumin järjestävät Matkailun
verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla
–hanke ja Visit Muonio 2025 –hanke
Lisätiedot:
Projektipäällikkö
Nina Mäki
nina.maki@lappia.fi
p. 040 596 9683

28.5.2020 (kellonaika tarkentuu)
Master Plan sparraustiimit
Muonion keskustaajaman
kehittämissuunnitelman synnytys lähenee.
Kehittämissuunnitelmassa ollaan vaiheessa,
jossa edelleen työstetään
liiketoimintakonsepteja.
Sparraustiimiin voi ilmoittautua kuka
tahansa konseptista tai teemasta
kiinnostunut. Tiimiin ilmoittautuneiden
kanssa sovitaan tarkempi kellonaika
virtuaali-istunnolle (istunnon pituus on n.
1,5 tuntia).
Tutustu konsepteihin
https://www.muonio.fi/elinkeinot/kehittami
nen-ja-hankkeet/muonion-masterplan/toiminta.html
Ilmoittaudu sparraustiimiin 5.5.2020
mennessä:
https://webropol.com/ep/sparraustiimit
Lisätiedot:
Elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
p. 040 489 5153
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Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet
2.6.2020 klo 9.00-11.00
Digiosaajien kevätkeruu

10.6.2020 klo 12.30–16.30
Parempaa asiakaskokemusta!

Tarvitsetko kotisivut tai vaatiiko saitti uudistuksen?
Puuttuuko yritykseltäsi kuvapankki? Kaipaatko
videomateriaalia markkinointiin? Logot ja esitteet
uusille urille?

Miksi asiakaskokemus on 80% tärkeämpi
kuin itse tuote? Miten saamme yhteistyöllä
pidennettyä asiakkaan viipymää ja
asiakaskokemusta Muoniossa? Miten
huomioida poikkeustilanteen mukanaan
tuomat erityispiirteet?

Tule kertomaan yrityksesi digi- ja media-alan
tarpeista Lappian media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkinto-opiskelijoille, valmistuville ja
valmistuneille. Tilaisuudessa voit kohdata alan
uusimmalla tiedolla varustetut osaajat ja löytää
tekijän.
Liity Microsoft Teams -kokoukseen:
http://bot.fi/3bg3
Lisätietoja: Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen
paivi.pohjolainen@muonio.fi
p. 040 183 7763

Tietoa myös Metsähallituksen vetämästä
Pallas-Ylläs TOBE1 -hankkeen tuottamasta
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
materiaalista, mm. reittikuvauksia,
valokuvia ja esitteitä, joita voi hyödyntää
omien asiakkaittenne asiakaskokemuksen
parantamisessa.
Virtuaalinen (todennäköisesti).
Mukana alustamassa Visit Muonio 2025,
Arctic Factory ja Metsähallitus.
Ilmoittaudu viimeistään 4.6. oheisen linkin
kautta:
https://link.webropolsurveys.com/EP/4AF6
A5C6A427D56E
Tarkempi ohjelma: https://yhdistys.tunturilappi.fi/wp-content/uploads/2020/01/Kutsuja-ohjelma-Parempaa-asiakaskokemusta10062020-webinaari-ja-tyopaja.pdf

Kuvalähde: Lapin materiaalipankki I Marko Junttila

Anna palautetta
uutiskirjeestä
paivi.pohjolainen
@muonio.fi

Seuraava
uutiskirje
ilmestyy
18.6.2020

Osallistumisohjeet lähetetään lähempänä
ajankohtaa kaikille ilmoittautuneille.
Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Vesterinen
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
p. 044 235 0421

