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Kaunis ruskainen syyskuun aamu käynnistyi Kolarista aamuyhdeksältä
Alkuperäinen Lappi -kylämatkailun kehittämishankkeen kolmannelle
yritysvierailukierrokselle Kolarin, Kittilän ja Muonion kuntiin. Kierroksen
teemana oli hevoset, ratsastus ja kotieläimet matkailutuotteissa ja
palveluissa. Tilausliikenne Olli Oy:n 23-paikkainen bussimme täyttyi aiheesta
kiinnostuneilla yrittäjillä ja elinkeinon edustajilla ympäri Väylänvartta.
Matkatessamme Kolarista Leviin Leader Tunturi-Lapin hankkeen
projektipäällikkö Laura Hokajärvi esitteli hankkeen taustoja ja hevostaloutta
Suomessa ja Lapissa. Lisäksi osallistujat esiteltiin toisilleen.
Ensimmäinen kierroksen kohde oli Santa´s Cottage & Pet Farm aivan Levin matkailukeskittymän
läheisyydessä. Vanhan tunturitilan tunnelmallisessa navetassa ja pihapiirissä meitä odotti paikan emäntä
Anu Rauhala lukuisine kotieläimineen, joita olivat ainakin Jekku-poro, Kukka-suomenvuohi, parvi
suomalaisia maatiaiskanoja, Lapinlehmä Hertta, liuta kaneja, Pinkku-minipossu ja oli paikalla Ruotsin
edustustakin gotlanninrussin ominaisuudessa. Kotieläinpihalla voi eläimiin tutustumisen lisäksi tehdä
erilaisia aktiviteetteja ja Anu toimii myös hierojana. www.kompiainen.fi
Seuraava kohteemme sijaitsi Veitservasassa, melkein Kittilän ja Muonion kuntien rajalla. Polar Lights
Tours ja Päivi Hiukka tiimeineen tarjoaa monipuolisia hevos- tai koiraohjelmapalveluita ympärivuotisesti.
Pihapiiristä löytyi komea suomenhevosruunien lauma sekä siistit ja käytännölliset koiratarhat, joissa
asusti iloisia ja energisiä alaskanhuskeja, alaskanmalamuutteja, siperianhuskeja sekä grönlannin koiria.
www.polarlightstours.fi
Maukas lohikeitto maistui seuraavaksi Harriniva Hotels & Safaris -konsernin autenttisessa
järvenrantakohteessa Torassiepissä, Torassiepin kylässä, Muoniossa. Tutustuimme kohteen mökkeihin ja
Aurora Dome -luksustelttoihin siirtyessämme Lapinkartanolle ja vanhalle porotilalle, jonka historia
ulottuu aina vuoteen 1847. Porotilalla asustelevat myös Henni Kuuselan suomenhevoset. Tunturiratsut
on hevosohjelmapalveluita järjestävä matkailualan yritys, joka tarjoaa ympärivuotisesti ratsastusretkiä,
kesäaikana pidempiä vaelluksia sekä leirejä. Talvella Lapin luontoa pääsee kokemaan myös hevosreen
kyydissä. https://tunturiratsut.webnode.fi/
Iltapäiväkahveja pääsimme nauttimaan mielenkiintoisen kotieläinpihakierroksen jälkeen Konijänkän
Kotieläinpihalla Äkäslompolossa, Ylläksen kupeessa. Miriikka Areva kertoi pihan ja eläinten hoidosta 14
vuoden kokemuksella, ja halukkaat pääsivät myös kokeilemaan ratsastusta Miriikan isoilla mutta lempeillä
ratsuilla. Konijänkän Kotieläinpiha tarjoaa siis ratsastuspalveluita kaikentasoisille ratsastajille ja hevosten
ystäville. Ratsastustunteja pidetään aidatulla kentällä, jossa järjestetään myös kilpailuja. Ratsastusretkiä ja
pidempiä vaelluksia järjestetään tilausten mukaisesti lumoavassa Lapin luonnossa. Konijänkä on avoinna
ympäri vuoden! www.konijanka.fi
Kierroksen viimeinen yritys sijaitsi Hannukaisissa, lähellä Aavahelukan lentokenttää, upeissa hiekkaharjuja mäntymaastomaisemissa, jotka tarjoavat hienot puitteet lyhyemmille ja pidemmille
maastoratsastusreissuille. Virpi Pohjolaisen upeasta islanninhevoslaumasta löytyy varmasti jokaiselle
sopiva ratsu. Ylläksen Vaellushevoset Oy järjestää myös kesäaikaan leirejä eri asiakasryhmille ja tallin
ratsastuskentällä on myös erityisiä ratsastuskursseja. www.yllaksenvaellushevoset.fi
Kierroksella tutustuttiin monipuolisesti erilaisiin matkailualan yrityksiin, joiden yhteisenä tekijänä oli
eläinten käyttö osana matkailupalvelua. Useimmilla asiakasryhmät koostuivat sekä kotimaisista että
ulkomaisista asiakkaista, mutta ehkä yllätyksenä oli, etteivät asiakkaat aina olleet pelkästään lapsiperheitä,
vaan yleisestikin ollaan kiinnostuneita paikallisesta tavasta elää ja toimia yhdessä eläinten kanssa. Monelle
osallistujalle jäikin vahvasti mieleen paikkojen houkuttelevuus ja huomasi selvästi, että seuraavaa
aktiviteettilomaa ryhdyttiin suunnittelemaan innolla. Kiitos yrityksille ja osallistuneille!

