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Ajankohtaista

Hankkeiden toimenpiteet alkavat viimein olla jalkautusvaiheessa. 
Tämä vuosi on mennyt sisällön suunnittelussa ja tuotannossa  ja 
parasta aikaa puhtaan ilman ympärille viimeistellään sovelluksia ja 
alustaa, jotka tulevat alueen toimijoiden hyödynnettäväksi 
tammikuussa 2023 lähtien.

Arktista imua puhtaasta ilmasta –hanke

Puhtaan ilman brändityö  ja siihen liittyvä aineisto saatu 
valmiiksi! Brändi- ja viestintäkonsepti tullaan julkaisemaan 
virallisesti tammikuussa 2023, Matka 2023 –messujen 
yhteydessä. 
Vuoden 2022 aikana hanketiimi suunnittelee konseptin ja viestinnän 
jalkautussuunnitelman, joka tullaan esittelemään ja perehdyttämään 
alueen toimijoille webinaarien muodossa ennen virallista julkaisua. 
Tarkemmat ajankohdat tämän osalta ilmoitetaan myöhemmin. Brändi 
on mukana myös uudessa Discover Muonio –esitteessä.

Brändin viestintä keskittyy puhtaan ilman tiedon välittämisen lisäksi 
vahvasti vastuullisuuteen. Tähän liittyen rupeamme keräämään 
sisältöä toimijoiden vastuullisuusteoista sekä kaikilta halukkaita 
ajatuksia siitä, mitä puhdas ilma mahdollistaa kullekin. Näitä tullaan 
jalkauttamaan brändin viestinnässä ensi vuoden alusta lähtien. 
Jos sinulta löytyy jo olemassa olevaa viestintämateriaalia yrityksesi 
toiminnasta ja haluat että nostamme tätä esille puhtaan ilman –
viestintäkanavissa, ole yhteydessä hankekoordinaattori Jesse 
Köriin.

Tiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä 
toimenpide käynnistyy marraskuussa 2022 valittujen toimijoiden 
kanssa. 
Hanke tukee pk-yritysten T&K&I toimintaa  uusien palveluiden ja 
tuotteiden kehittämisessä. Mukana kehityskokonaisuudessa on 
Muonion kunnan ja Metsähallituksen luontopalveluiden lisäksi Lapin 
Yliopisto osana T&K&I –verkoston kasvattamista. Uusien palveluiden 
ja tuotteiden odotetaan valmistuvan toukokuuhun 2023 alkuun 
mennessä.

Uuden puhtaan ilman –brändisivusto rakennetaan osaksi Discover
Muonio –sivustoa.
Näin saamme uuden tiedon helposti saavutettavaksi jo tutulle 
sivustolle. Sivustolle tullaan kokoamaan yleiseen jakoon kaikki 
puhtaan ilman -sovellukset ja tiedot mitä hankkeen aikana tuotetaan.

Lyhyesti

• Uutiskirjeen ilme on 

uudistunut! Ilme mukailee 

uutta puhtaan ilman –

brändiä.

• Puhdas ilma- ja 

Digipalveluekosysteemistä 

–hankkeille myönnetty 

jatkoaikaa 30.6.2023 asti.

• Arktista imua puhtaasta 

ilmasta –hankesivustolle 

pääset tästä. 

• Pk-yritysten 

digipalveluekosysteemistä 

ja tiedolla johtamisesta 

vipuvoimaa koronasta 

selviytymiseen –

hankesivustolle tästä.
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Kuva: Discover Muonio -esite

https://www.muonio.fi/elinkeinot/kehittaminen-ja-hankkeet/arktista-imua-puhtaalla-ilmalla.html
https://www.muonio.fi/elinkeinot/kehittaminen-ja-hankkeet/pk-yritysten-digipalveluekosysteemista-ja-tiedolla-johtamisesta-vipuvoimaa-koronasta-selviytymiseen.html
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PK-yritysten digipalveluekosysteemista ja tiedolla 
johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen –
hanke

Digitaalinen matka tutkimusasemalle –kuvaukset on saatu 
kuvattua ja aineisto on editointi vaiheessa. Valmiit materiaalit tullaan 
julkaisemaan uudella puhdas ilma –sivustolla, sekä Discover Muonion 
YouTube –tilillä virallisen brändijulkaisun yhteydessä. Valmis 
materiaali tullaan käännättämään suomi ja englanti –tekstitysten 
lisäksi myös ruotsi, saksa, ranska ja kiina –tekstityksille.

Lapin ammattikorkeakoulu yhdessä Metsähallituksen 
Luontopalvelujen luonnonsuojelupuolen asiantuntijoiden kanssa 
kehittää vuoden 2022 aikana valmiiksi virtuaalimatkan Vatikurulle. 
Virtuaaliversion lisäksi toteutuksesta tehdään, kevyempi selainversio, 
joka tullaan myös julkaisemaan puhdas ilma –sivustolla.  Matkan 
aikana käyttäjä voi muun muassa kokea, mitä muutoksia 
ilmastonmuutoksella olisi kansallispuistojen ympäristöön.

PK-yritysten digipalveluekosysteemista ja tiedolla johtamisesta 
vipuvoimaa koronasta selviytymiseen –hanke järjesti yhdessä Active 
Arctic –hankkeen kanssa RohkiHyvä 2022 -tapahtuman Lapin 
ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksella, ti 12.10. Päivän 
aikana esiteltiin yritys- ja elinkeinoelämän edustajille sekä mikro-
ja pk-yrittäjille digitaalisuuden, uusien teknologioiden ja tiedolla 
johtamisen kautta menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen.

Kuva: The Purest Air -materiaalipankki

Kuvaaja: Anastassia Torgasova

Tapahtuma keräsi hyvää palautetta ja etenkin sisältö sai kiitettävän 
arvosanan. Kaikki palautekyselyyn vastanneet kokivat saavansa 
tapahtumasta uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen. 
Valitettavasti osanotto tapahtumaan Muonion alueelta jäi heikoksi. 
Tapahtuman tarjontaan ja puhujiin voit käydä tutustumassa tästä.
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https://blogi.eoppimispalvelut.fi/activearctic/rohkihyva2022/?fbclid=IwAR0muDZjJ32lwbN4e44U_I0ZgyTgzi7OUwVxfSzDKGGfKkb7RV7Qq1T1tn0

