
Heinäkuussa Muoniossa alkoi pitkään odotettu 
rakennusprojekti, sillä Koti Pohjoinen Oy aloitti 
rivitalorakentamisen Pirkantielle. Kohteeseen rakennetaan kaksi 
rivitaloa, joissa on yhteensä yhdeksän asuntoa. Rakennusten on 
arvioitu valmistuvan tammikuussa 2021. Tällaisin askelin 
yhdessä kehitämme Muonion elinvoimaa, joka palvelee sekä 
kuntaa, yrityksiä että asukkaita!

Yhteistyön uusi avaus alkoi myös heinäkuussa, kun Lappia ja
S & T Sieppi Oy solmivat kumppanuussopimuksen. S & T Sieppi
Oy vuokrasi Lappialta toimitilaa, jossa rakennetaan elementtejä
ja pieniä ulkorakennuksia. Lappiassa käynnistyi myös elokuussa
rakennusalan perustutkinnon koulutus. Lisäksi matkailualan
koulutus käynnistyi monimuotokoulutuksena.

Kuluneesta kesästä mieleen jäänee myös vilkas
kotimaanmatkailu. Poikkeusaika rohkaisi suomalaiset
matkailemaan kotimaassa ja Muoniossakin vieraili matkailijoita,
joille Muonio oli ennestään tuntematon. Luonto ja tutkitusti
maailman puhtain ilma ovat valttikorttejamme, joiden merkitys
on korostunut poikkeusaikana. Uusi matkailuohjelmamme tukee
yhteisiä tavoitteitamme.

Syksyyn suuntaamme odottavin ja toiveikkain mielin, mutta
edelleen ennakoiden ja varautumisesta huolehtien.

UUTISKIRJE
YRITYKSILLE
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Kuvalähde: Lapin materiaalipankki I Arto Komulainen I Lapland Pictures

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

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 -hanke
Projektipäällikkö
Nina Vesterinen

nina.vesterinen@discovermuonio.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

Kohti syksyä
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Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n
suuruista kertamaksuna myönnettävää
toimintatukea kunnalta
koronavirusepidemian aiheuttamasta
haastavasta taloustilanteesta selviytymiseen.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka
syntyvät 31.8.2020 mennessä.

Tukihaku jatkuu 30.9.2020 saakka.

Tutustu tukeen:
https://www.muonio.fi/koronavirus/yrityste
n-koronasivu.html

Lisätiedot:
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

Yrityksille on haettavana kustannustuki mm.
vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin
ja yrityksen kiinteisiin kuluihin liikevaihdon
tiputtua koronan johdosta.

Tukea voi hakea, vaikka olisi jo saanut muita
koronatukia. Jo saadut tuet vähennetään
kustannustuesta (70-100%).

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisesti
31.8.2020 mennessä.

Lisätiedot ja hakeminen:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yrityste
n-kustannustuki/#bd86357f 

Kustannustuki yrityksille -
hakuaika päättyy 31.8.2020!

Kertaus koronatuista

ELY-keskuksen ja Business
Finlandin tukien
haku on päättynyt
ELY-keskusten tuki oli tarkoitettu
yrityksille, joissa oli enintään viisi
työntekijää. Business Finlandin tukea
pystyivät hakemaan mindcap yritykset ja
yritykset, joissa oli 6-250 työntekijää.

Molempien tukien haku on päättynyt
8.6.2020.

Kunnan yksinyrittäjien tuki
haettavissa 30.9.2020 saakka

Työmarkkinatuki yrittäjälle -
pidennys 31.12.2020 saakka
Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti
työmarkkinatukea koronavirusepidemian 
 vuoksi. Etuuden saaminen edellyttää, että 
yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä
on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava
tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk
(jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä
kohti). 

Laki yrittäjän työttömyysturvasta on
voimassa 31.12.2020 asti.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi
työnhakijaksi. Etuus haetaan Kelasta.

Lisätiedot:
TE-toimiston kotisivut:
http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille
_ja_yrittajille/index.html#Yrittjntyttmyysturv
a

Kelan kotisivut:
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

https://www.muonio.fi/koronavirus/yritysten-koronasivu.html
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#bd86357f
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#bd86357f
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html#Yrittjntyttmyysturva
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja
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Ravitsemisyritysten erityistuet -
tuki toiminnan rajoittamisesta
ja tuki uudelleentyöllistämiseen

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin 4.4.–
31.5.2020, ja rajoituksia kompensoidaan
erityistuilla. Malli koostuu kahdesta toisiaan
täydentävästä osasta, joita on mahdollista
saada kumpaakin.

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä
TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
(KEHA-keskus).

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
-haku päättyy 31.8.!
Hyvitys kustannuksista, jotka aiheutuivat
rajoitusaikana. Kompensaatio myönnetään
tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista
samankaltaisista juoksevista menoista
aiheutuneesta rasitteesta (ei ainehankinnat /
palkkat / investoinnit).

Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman
hakemusta nk. joukkomaksatuksena
yrityksille, joilla on verottajalle toimitettu
4/2020 alv-ilmoitus. Muiden yritysten tulee
hakea tukea. Viimeinen  hakupäivä 31.8.2020.

Lisätiedot: https://www.keha-
keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/hyvitys-
toiminnan-rajoittamisesta

Tuki uudelleentyöllistämiseen
Tukea valmiuteen työllistää työntekijöitä
koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta
vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä 
 rajoitusajan jälkeen. Tukea voidaan kohdentaa
myös henkilöstöpalveluyritysten kautta
vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn
maksamiseen.

Tuki myönnetään hakemuksesta. 
Viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lisätiedot: https://www.keha-
keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/tuki-
uudelleentyollistamiseen

"Maaseudun mikroyrityksille, eräille 
maatalouden alkutuotannon ja
kalatalouden yrityksille myönnetään 
väliaikaista kriisitukea. Tukea voivat hakea
maatilojen yhteydessä toimivat yritykset,
maataloustuotteita jalostavat ja myyvät
mikroyritykset, maatalouden
alkutuotannon sekä kalastuksen,
vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan
yritykset."

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon tuki
haetaan Hyrrä-palvelussa ja kalataloustuki
KEHA-keskuksesta. Päätöksen tuista tekee
ELY-keskus.

Lisätiedot ELY-keskuksen sivuilta:
https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-
alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

Maaseudun yritysten,
alkutuotannon ja
kalatalousyritysten tuet

Yritystoiminnan suunnittelu,
yrityksen kehittäminen,

investoinnit ja
rahoituksen hakeminen?

Elinkeinotiimi auttaa, ota yhteyttä!

Elinkeinoasiamies
Heikki Kauppinen

heikki.kauppinen@muonio.fi
p. 0400 823 471

Elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kaila

kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
p. 040 489 5153

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/hyvitys-toiminnan-rajoittamisesta
https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/tuki-uudelleentyollistamiseen
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki


2 0  E L O K U U  2 0 2 0

Teemana rekrytointi 

Aikatauluta ja suunnittele rekryprosessi,
ennakoi työvoimatarvetta.
Käy läpi rekrytointitarve, työssä vaadittavat
taidot, pätevyydet ja ominaisuudet.
Tiedä mitä tarjoat ja millaista työntekijää
etsit. Näin saat hakemuksia sopivilta
hakijoilta ja samalla säästät omaa aikaasi.
Löytyisikö työntekijä verkostojen kautta?
Tällöin ei tarvitsisi tehdä hakuprosessia.
Pohdi, millainen mielikuva työnhakijalle
muodostuu yrityksestäsi esim. kotisivujen
ja sosiaalisen median kautta?
Kuvittele itsesi työnhakijan asemaan: miltä
yrityksesti näyttäytyy henkilölle, joka ei
tunne yritystäsi lainkaan? Miten tätä kuvaa
voisi kohentaa?
Muista, että työnhakijat ovat ihmisiä eikä
täydellistä työntekijää ole olemassa. Älä siis
listaa vain edellytyksiä ja vaatimuksia vaan
mieti mitä hakijoilta vaaditaan, mitä
toivotaan, missä osaamisessa voit joustaa ja
mitä voit tulevalle työntekijälle tarjota.
Mieti, miten haluat hakemukset itsellesi.
Järkevää on avata sähköposti vain
rekrykäyttöön. Kotisivuilla kannattaa myös
olla mahdollisuus jättää avoin hakemus.
Näin saat kasattua työnhakijareserviä.
Kurkaa löytyisikö aiemmista avoimista
hakemuksista sopivaa työntekijää tähän
hakuun.

Julkista hakua varten tee kiinnostava
työpaikkailmoitus:

Kuvaava otsikko
Yrityksen esittely tiiviisti
Keskeisimmät työtehtävät
Toivotut taidot, pätevyydet ja
ominaisuudet.
Työsuhteen tiedot, palkkaus,
henkilöstöedut, työpaikan sijainti.
Selkeät hakuohjeet ja rekrytoinnin
aikataulu.

Tiedä mitä tarjoat, tiedä ketä etsit:

Rekrytoinnin käynnistäminen

TE-palveluiden avoimet työpaikat-sivu:
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
TE-toimiston hiljainen haku: ilmoita
paikka TE-toimistoon ilman julkista
ilmoitusta. Työnvälittäjät etsivät sopivia
työnhakijoita ja esittelevät heidät
työnantajalle. Huomioithan, että
hiljainen haku ei ole yhtä tehokas kuin
avoin haku!
EURES-sivusto (EU-tason sivusto):
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/ho
mepage
Työmarkkinatori:
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusiv
u
Duunitori: https://duunitori.fi/
Linkedin: https://www.linkedin.com/
Yrityksen koti-, Facebook- ja Instagram-
sivut. Muista houkuttelevat kuvat
somessa!

Ole avoin ja vuorovaikutuksellinen.
Kuittaa kun hakemus on tullut perille,
käytä sähköpostin automaattivastausta.
Kerro, miten ja millä aikataululla
rekryprosessi etenee.
Vastaa lisätietopyyntöihin. Kertomalla
lisätietoja saat kohdennettua hakijoita
tehokkaammin ja karsittua epäsopivat
hakijat pois jo hakuvaiheessa. Samalla
luot hakijoille kuvaa yrityksestäsi ja
toimintatavoista.
Ilmoita kun valinnat on tehty ja kiitä
hakijoita hakemuksista.

Työpaikkailmoituksen julkaisukanavia: 

Rekryprosessin hulinassa toimi näin:

Panosta rekrytointiin
-saa hakemuksia helmiltä!

Hei me rekrytään -tule meille töihin! -kampanja
käynnissä 11/2020 saakka
kunnan Facebook-sivulla.

Työnantajien ilmoittautumiset:
projektityöntekijä Päivi Pohjolainen

paivi.pohjolainen@muonio.fi p. 040 183 7763

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
https://duunitori.fi/
https://www.linkedin.com/
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TLK:n virtuaaliaamukahvit

jatkuvat!

KE 2.9. 8.00-9.00

Teema: Yrityskoulutuskalenteri

Liittymislinkit ja edellisten

tilaisuuksien tallenteet löytyvät

TLK:n kotisivuilta:

https://tunturilapinkehitys.fi/

Yrityskoulutuskalenteri
kokoaa koulutukset ja
työpajat yhdelle sivulle
TLK on yhteistyössä Leader Tunturi-Lappi
ry:n kanssa julkaissut Tunturi-Lapin
koulutuskalenterin, johon kootaan
yrityksille suunnatut koulutukset ja työpajat. 

Koulutuskalenteri löytyy osoitteesta:
https://yrityskoulutuskalenteri.fi/

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Enontekiön
lentoaseman
toiminta jatkuu
Tunturi-Lapin kuntien, Tunturi-Lapin
yrittäjien ja Finavian välisten neuvottelujen
tuloksena  Enontekiön lentoaseman toiminta
jatkuu. 

Finavia ja Enontekiön kunta ovat sopineet
Enontekiön lentoaseman liiketoiminnan
kaupasta. Enontekiön lentoaseman ylläpito,
lentoliikenteen matkustajapalveluiden
järjestäminen, lentoaseman alueen
kunnossapito, lentoaseman kaupallinen
toiminta sekä lentoaseman kehittäminen
siirtyvät Enontekiön kunnalle. Finavia operoi
vielä ensi talvena Enontekiön lentoasemalle
suuntautuvan lentoliikenteen.

Enontekiön kunta on sitoutunut pitämään
kentän toiminnassa esimerkiksi
perustamalla sitä pyörittävän yhtiön tai
löytämällä jonkin muun ratkaisun.

Finavia toteuttaa lentoaseman kiitotien
päällystysurakan elo-syyskuun 2020 aikana.
Päällystyksen kustannuksista vastaa
Enontekiön kunta.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Lähde: Lapin Materiaalipankki I Kari Henttunen
I Lapin Paliskuntainyhdistys

https://tunturilapinkehitys.fi/
https://yrityskoulutuskalenteri.fi/
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Osana matkailun strategiatyötä uudistettiin
myös matkailun visuaalinen ilme ja
verkkosivut vastamaan tulevaisuuteen
katsovaa ja kestävää toimintatapaa sekä
arvoja.

Uudet verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.discovermuonio.fi

Uusi Muonion matkailun
markkinointiviestinnässä käytettävä
”Discover Muonio” ilmentää sen, että
matkailijat eivät vain ”piipahda”
Muoniossa, vaan he myös näkevät, kokevat
ja oppivat jotakin uutta täällä lomaillessaan.

Tehty työ ja uudistukset ilmentävät
Muonion matkailun uutta, yhä
organisoidumpaa ja ammattimaisempaa
toimintatapaa, mistä ponnistaa yhdessä
eteenpäin.

Lue artikkeli:
https://discovermuonio.fi/muonion-
matkailu-katsoo-ja-kasvaa-yhdessa-kohti-
tulevaa/

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Vesterinen
nina.vesterinen@discovermuonio.fi
p. 044 235 0421

Muonion matkailu
katsoo ja kasvaa
yhdessä kohti tulevaa

Muoniossa laadittiin yhdessä toimijoiden
kanssa  kevään 2020 aikana uusi Muonion
matkailuohjelma 2020–2025 ”Met
kasvamma yhessä: Raikas, aito, onnellinen
Muonio”.

Muonion tavoitteena on olla Lapin
vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin
kansainvälinen matkailukohde
kansallispuiston sydämessä vuoteen 2025
mennessä. Matkailua kehitetään yhdessä
määriteltyjen arvojen eli kestävyyden,
aitouden ja onnellisuuden sekä puhtaan
luonnon ja ympäristön vaalimisen pohjalta. 

Matkailuohjelma on toimijat ja
toimenpiteet yhteen kokoava asiakirja
Muonion matkailun pitkäjänteiseen
kehittämiseen. Työ toteutettiin Visit
Muonio 2025-hankkeen koordinoimana.
Ohjelman tehtävänä on toimia matkailun
kehittämistyön ohjenuorana eri toimijoille. 

Ohjelma löytyy Discover Muonio -sivulta:
https://discovermuonio.fi/wp-
content/uploads/2020/06/Muonion-
matkailuohjelma-2020-2025_30062020.pdf

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Vesterinen
nina.vesterinen@discovermuonio.fi
p. 044 235 0421

Discover Muonio -
verkkosivu avattu

http://www.discovermuonio.fi/
https://discovermuonio.fi/muonion-matkailu-katsoo-ja-kasvaa-yhdessa-kohti-tulevaa/
https://discovermuonio.fi/wp-content/uploads/2020/06/Muonion-matkailuohjelma-2020-2025_30062020.pdf
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Tulevia koulutuksia

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto

Opinnoissa kehität itseäsi analysoimaan ja
arvioimaan yrityksesi ja organisaatiosi
tilannetta ja toimintaa. Kehität itseäsi
henkilöstöjohtamisessa, toiminnan ja
talouden suunnittelussa ja arvioinnissa
sekä tunnistat muutostarpeet myös omassa
johtamistyössäsi.

Monimuotokoulutus. Koulutus alkaa 28-
29.10.2020. Kesto noin 1,5 vuotta
henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Haku 15.9.2020 mennessä.

Lisätiedot:
Osaamisalavastaava Maarit Pulkkinen
maarit.pulkkinen@lappia.fi  p. 040 572 5587

Esimiehille ja johtajille Henkilöstölle

Työturvallisuuskoulutukset syksy 2020

Verkkototeutus seuraavissa koulutuksissa:
3.9.2020 // 15.9.2020 // 29.10.2020 //
17.11.2020.

Hinta 124 € (sis. alv 24 %) sisältää
luentomateriaalin ja kortin.

Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen
toteutusajankohtaa.

Hygieniaosaamiskoulutus ja
hygieniapassitentti

Lähiopetus 28.8.2020 Muoniossa.

Koulutus + koe 136 € (sis. alv 24 %) tai
vain kokeeseen osallistuminen + materiaali
68 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää 
hygieniapassitodistuksen ja kortin.

Ilmoitautuminen 20.8. mennessä.

Ammattikuljettajille

Ammattikuljettajille Traficomin mukaiset
ammattipätevyyden jatkokoulutukset
verkko- ja virtuaalitoteutuksina.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://kuljettajaopetus.fi/lappia

Työvoimakoulutuksia
työttömille työnhakijoille 
Palvele sujuvasti Saksan kielellä!

Lähiopetus Muoniossa.
Koulutus toteutetaan ajalla 14-25.9.2020.
Haku  24.8. mennessä TE-palveluiden
kautta.

Markkinointiviestinnän ABC matkailu- 
 ja palvelualoille

Verkkototeutus.
Koulutus ajalla 28.9-26.10.2020. Haku
6.9.2020 mennessä Te-palveluiden kautta.

Tarjoamme työelämälle
räätälöityjä koulutusratkaisuja.

Voit pyytää tarjouksen ottamalla yhteyttä:
koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa

mirva.petajamaa@lappia.fi p.  040 705 3184.

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

https://kuljettajaopetus.fi/lappia
http://www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri
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25.8.2020 17.00-19.00
Elinvoimainen Muonio
Yhtenäiskoulun auditorio (Opintie 8) 
Myös etäosallistuminen mahdollista

Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen
kuulemaan kehittämishankkeiden
kuulumisia!

Tilaisuudessa esitellään lyhyinä
tietoiskuina Muoniossa meneillään olevien
ja alkavien kehittämishankkeiden
saavutettuja tuloksia ja tulevia
toimenpiteitä.

Esiteltävänä muun muassa:
- Muonion keskustaajaman tiekartta
vuoteen 2030
- Työnantajat, koulutuksenjärjestäjät ja
kunta työllisyyttä edistämässä
- Muonion matkailun kehittämisohjelma
2020-2025 "Met kasvamma yhessä"
- Yrityksille suunnatut poikkeusajan
toimenpiteet
- Ulkoilureittien parantaminen ja
kehittäminen

Linkki TEAMS-etäyhteyteen:
http://tiny.cc/nybosz

Lisätiedot:
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

 1.9.2020 11.00-17.00
Work in Lapland
-European Online Job Days
Verkossa

"Oletko TYÖNANTAJA joka haluaa löytää
helposti työvoimaa matkailun tai
teollisuuden tarpeisiin?

Panostus tehokkaaseen rekrytointiin näkyy
nyt enemmän kuin koskaan.

Work in Lapland on rekrytointitapahtuma,
jossa Pohjois-Suomen teollisuus- ja
matkailualan työnantajat, sekä Suomesta ja
muualta Euroopasta rekisteröityneet
työnhakijat kohtaavat verkossa.

 Tapahtuma tukee myös Suomen
 sisäistä osaavien ammattilaisten ja
vastavalmistuneiden liikkuvuutta. 

Osallistuminen on maksutonta."

Tilaisuuden järjestää TE-toimisto / EURES.

Lisätiedot:
sähköpostilla eojd@te-toimisto.fi tai TE-
palveluiden verkkosivuilta
http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/european_job_
day/index.html

Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

http://tiny.cc/nybosz
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/european_job_day/index.html


Koronaexit-hanke järjestää syksyn 2020 aikana
useita työpajoja ja täsmäkoulutuksia.  Kouluttajina
esimerkiksi Suomen yrittäjät, Kauppakamari,
Mood of Finland ja Lappia Koulutus Oy.

Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia
(poislukien yritysklinikat).

Valitse yrityksellesi sopivat tilaisuudet ja
ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautuminen:
https://forms.gle/x2yXWwCCaxjbzQe3A

Koulutukset ja työpajat
Verkossa
25.8. 13.00-15.00 Erotu tarinallistamalla
26.8. 9.30-10.45 YEL ja yrittäjän eläketurva
8.9. 9.30-11.00 Liiketoiminnan kehittäminen ja
erottuminen koronan jälkeen
14.9. 13.00-16.30 Arvopohjainen asiakasymmärrys ja
vastuullisuus
23.9. 13.00-16.30 Luontoaktiviteettien asiakasryhmät
29.9. 09.30-10.45 Yrittäjän turva sairastaessa
29.9. 13.00-16.30 Tuotteita luontoasiakkaille
5.10. 15.00-18.30 Verkkojalanjäljen eli digitaalisen
löydettävyyden parantaminen
12.10. 15.00-18.30 Verkkokaupan perustaminen
19.10. 15.00-18.30 Inventaari- varausjärjestelmä
21.10. 9.30-10.45 Kun kauppa ei kannata - yrittäjän
turva vaikeina aikoina
26.10 15.00-18.30 Online myynti -
jakelukanavakartta ja myyntikanavat
2.11. 15.00-18.30 Tripadvisor & Google My Business
2.11. 15.00-18.30 Asiakaspalvelu ja vastuullisuus
verkossa

Lupa- ja korttikoulutukset
Lähikoulutus Muoniossa!
3.9. Tulityökoulutus
17.9. Tulityökoulutus
23.9. Sähkötyöturvallisuuskoulutus
1.10 Hygieniaosaamiskoulutus ja hygieniapassitentti
26.10. Matkailualan turvallisuuspassi
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Kielivalmennukset
Verkossa
Kielivalmennuksien kesto 5 x 2h.

Englantia matkailu- ja palvelualoille
16.9.  //  25.9.  // 28.9.  //  30.9.  // 2.10.
Kello 8.00.-10.00

Saksaa matkailu- ja palvelualoille
29.9. //  1.10. //  6.10.  // 7.10. //  8.10.
Kello 17.00-19.00

Ruotsia matkailu- ja palvelualoille
6.10. // 7.10. //  8.10 // 20.10. // 22.10 2020
Kello 16.00-18.00

Yritysklinikat
(Kerryttävät de minimis-tukea)
18.9. Vastuullisuus yritysklinikat 1-1,5h/yritys
25.9. Erotu tarinallistamalla / Yritysten
sparrausklinikat 2h/yritys. 
2.10. Tuotteistusklinikat 1,5h/yritys
(aktiiviaika n. 30 min/yritys)-
16.11. Digiklinikat 1,5h/yritys.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi
p. 0400 415 345

Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

Koronaexit -hankkeen tapahtumat

Nämäkin tilaisuudet löytyvät
https://yrityskoulutuskalenteri.fi/

https://forms.gle/x2yXWwCCaxjbzQe3A
https://yrityskoulutuskalenteri.fi/
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23.9.2020 9.00-12.00
Kestävän matkailun työpaja –kohti
Sustainable Travel Finland -ohjelmaa
Kyläpirtti (Pirkantie 4B)

Työpajassa käydään yhdessä Sustainable
Travel Finland -ohjelman itsearviointi läpi,
luodaan tiekartta yhteiselle työlle, jonka
rinnalle jokainen luo omat askelmerkkinsä.
Lisäksi mm. Välkky-hankkeen vinkit
biojätteen keräykseen/kompostointiin. 

Mukaan oma kannettava/tabletti. 

Ilmoittaudu viimeistään 17.9.:
https://webropol.com/ep/kestavamatkailu2

Työpajan järjestää Visit Muonio 2025-hanke.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Vesterinen
nina.vesterinen@discovermuonio.fi
p. 044 235 0421

Tulossa syksyllä 2020 (ajankohta ja
toteutustapa tarkentuu myöhemmin)
Kolmen puolen rajjaa -rekrytointia ja
koulutusta tapahtuma

Opiskelijat ja työnhakijat kohtaavat
työnantajat -rajan kolmelta puolen.

Tapahtuman järjestävät Matkailun
verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla -
hanke, Tornionlaakson neuvosto,
Rajaneuvonta ja Lappian
oppisopimustoimisto.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Nina Mäki
nina.maki@lappia.fi, p. 040 596 9683

Seuraava uutiskirje
ilmestyy 
17.9.2020.

Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

https://webropol.com/ep/kestavamatkailu2

