
ALKUPERÄINEN LAPPI TUTUSTUMASSA RUOTSIN PUOLELLE 

– Teemana ekomatkailu ja kestävä kehitys 

Syyskuun ensimmäisen aamun auetessa kirkkaana yhteensä 25 ihmistä tapasivat 

toisensa Muonionalustassa lähellä rajaa. Osallistujajoukko koostui matkailualan 

kokeneista yritysjohtajista, tulevista yrittäjistä ja muista matkailun strategisiin 

sidosryhmiin kuuluvista, jotka kaikki olivat kiinnostuneita ekomatkailusta ja matkailun kestävästä 

kehityksestä. 

Aloitimme matkan jo 30-vuotta toimineesta yrityksestä nimeltään Rajamaa, jossa yrityksen perustaja ja 

johtaja Lasse Malmström kertoi meille yrityksensä tarinan. Rajamaa tarjoaa majoitusta ja monenlaisia 

ulkoaktiviteetteja aivan erämaiden vieressä. Heidän mottonsa on pitää asiat luonnollisina ja käyttää 

sijainnin mahdollistamia aktiviteetteja - aivan Muonionjoen rannalla. Tarjolla on esim. kalastusta, 

valokuvaussafareja, metsästystä, saamelaisohjelmaa, lumikenkäilyä, hiihtoleirejä ja paljon muuta.  

Tällä hetkellä he ovat kehittämässä Arktista Kanoottireittiä (Arctic Canoe Route), jotta alue voidaan liittää 

entistä paremmin seudun läpi virtaavaan jokeen. He ovat saaneet myös Nature's Best -laatusertifikaatin 

mm. käyttämällä lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia vähentämällä näin asiakkaiden turhia 

kuljetuksia paikasta toiseen.  

Saatuamme aamiaista ja kupit kahvia, astuimme kaikki linja-autoon ja lähdimme kohti pohjoista, Kuttaisen 

kylää. Muutaman kilometrin päässä pysähdyimme täyttämään vielä lasipullot Uusipalon kylmästä 

lähteestä. Kuttaisessa meitä olivat vastassa Juha Pahajoki ja hänen kollegansa Isosaaren lammasfarmilta. 

Päästäksemme saarella sijaitsevalle lammastilalle, saimme allemme upouuden lossin, jonka liikuttamiseen 

tarvittiin lihasvoimia. Naiset tarttuivatkin innolla puikkoihin ja matka joen yli taittui nopeasti. 

Heti astuessamme Isosaaren rantaan saimme tietää, mistä kyläläiset olivat saaneet idean yhteisestä 

lammasfarmista. Ensimmäiset lampaat oli päätetty hankkia, kun kyläläiset huomasivat kotiseutunsa 

maiseman kasvavan umpeen. Näin sai alkunsa Kuttaisen Isosaaren Osuuskunta. Sittemmin toiminta on 

kasvanut ja nykyään he saavat tuloja lampaan lihasta, nahasta ja villasta. He ovat voineet jopa palkata kaksi 

henkeä ympärivuotisesti ja neljä apulaista kesäksi. Kasvavalle lammasfarmille oli jo suunnitteilla isompi 

automatisoitu lampola. 

Maatalouden lisäksi osuuskunta kehittää myös matkailutoimintaa Isosaarella. Voit patikoida Rothari-reitillä, 

yöpyä ladon mallisessa mökissä, kalastaa tai tutustua luontoon ja historiaan. Kävelyretken päätteeksi 

saimme maistella vielä paikallista lampaan lihasta tehtyä erikoisuutta, Gurppia, viihtyisässä mutterimajassa.  

Seuraava etappimme oli pienessä Lannavaaran kylässä sijaitseva kivihiomo Kristallen, jossa meidät otti 

iloisesti vastaan toisen polven yrittäjä Jenny Söderström. Yritys sai alkunsa kullankaivuusta ja korujen 

valmistuksesta. Tänä päivänä heidän pääpainonsa on koulutuksessa ja yhteistyötä tehdään mm. Ison-

Britannian gemmologisen yhdistyksen kanssa. Matkailijoille on kuitenkin edelleen tarjolla lyhyempiä 

korujenvalmistus ja kullanhuuhdonta -kursseja. Tutustuimme myös heidän hämmästyttävän laajaan 

geologiseen museoon, jonka kokoelmiin kuului mm. ensimmäinen Ruotsista löydetty timantti. Museo, 

koruliike sekä veistospuutarha ovat avoinna yleisölle. 

Päivän viimeinen tutustumiskohde, Aurora Mountain Lodge, sijaitsi vain kävelymatkan päässä. Paikka on 

osa Explore the North yritystä. Kahvistelun jälkeen seurasimme paikan emäntää Katarina Zeehuisenia ja 

isäntää Sandro Schwanderia esittelykierrokselle. Paikka tarjoaa korkeatasoista majoitusta, 

ravintolapalveluja, monenlaisia aktiviteetteja sekä sauna- ja poreallashetkiä upeissa erämaa- ja 

tunturimaisemissa. Talvi on heidän pääsesonkia, jolloin suosittuja ovat husky- ja moottorikelkkasafarit, 



lumikenkäily, pilkintä sekä ratsastus. He tarjoavat asiakkailleen myös kylän muiden yritysten palveluja, 

kuten saamelaisperinneohjelmia ja Kristallenin korukivihiontakursseja. 

Kotimatkalla retken järjestäjä Jessica Wennberg (Tornedalen 2020) kertoi meille vielä Parakassa vasta-

aloittaneesta perheyrityksestä Urskogens Jakt, Fiske & Äventyr. He tarjoavat mm. metsästystä 

(linnustusta), kalastusta Kalixjoella, käsitöitä, kursseja ja seikkailuja Camp Nurmajärvellä, missä on 

puulämmitys eikä sähköjä. Yksinkertaisuus on heidän toiminnan ydin - erämaan tarjoama rauha ja 

hiljaisuus. 

Päivän mittaan kilometrejä kertyi yli 330, mutta ei bussissa pelkästään kulutettu aikaa ja penkkejä. Matkan 

aikana verkostoiduttiin ja keskusteltiin matkailuun liittyvistä asioista, kuten onko alueen harva asutus haitta 

vai hyöty matkailussa. Tai saadaanko alueelle uusia yrittäjiä koulutuksilla vai verkostoitumalla? Molemmista 

aiheista oltiin bussissa yksimielisiä, että harva asutus on ennemminkin matkailuvaltti ja verkostoitumalla 

saadaan parempia tuloksia matkailuyritysten lisäämiseksi.  

Alkuperäinen Lappi hankkeen seuraavalla matkalla la 15.9. suunnataan Tunturi-Lappiin tutustumaan 

hevosiin ja muihin eläimiin liittyvään matkailuun. Lue lisää www.originallapland.com tai seuraa meitä 

Facebookissa, josta löydät meidät nimellä Original Lapland. 
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