ALKUPERÄINEN LAPPI -MATKAILUHANKE VIIDENNELLÄ
TUTUSTUMISMATKALLA TORNION ALUEELLA 19.2.2019
– teemana perinteiset ja tuoreemmat aktiviteetit!
Alkuperäinen Lappi -hankkeen viides tutustumismatka suuntautui Tornion
alueelle, teemana perinteiset ja tuoreemmat aktiviteetit. Starttasimme matkaan
Pellosta sumuisena tiistaiaamuna 19.2. ja keräsimme matkan varrelta Lohinivan
liikenteen pikkubussin täyteen väkeä Ylitorniolta ja Karungista. Kaikki osallistujat olivat tällä kertaa naisia.
Ensimmäinen kohteemme olikin heti Karungin jälkeen, Kukkolan puolelle sijoittuva Hovilompolo, joka
tarjoaa asiakkailleen erilaisia saunaelämyksiä, perhejuhlia, illanviettoja sekä ruokailuja. Paikan isäntä Esko
Kivilompolo oli meitä pihalla vastassa ja vei meidät heti tutustumaan savusaunaan ja kotasaunaan. Tämän
jälkeen istuimme tunnelmalliseen kotaan elävän tulen ympärille kahville. Esko kertoi meille samalla
yrityksensä ja paikan historiasta sekä toiminnasta tänä päivänä. Lopuksi pistäydyimme myös itse
maalaiskartanon pirtissä, jossa hän tarjoilee vierailleen tilauksesta perinteisiä paikallisia ruokia, kuten
siikaa. https://www.visitmeri-lappi.fi/fi/hovi/hovi/

Pohjolan Safarien isäntä Risto Kantola odotteli meitä seuraavaksi Siikakartanon pihalla, aivan
Kukkolankosken partaalla. Hän esitteli yrityksen toimintaa, joka on laajentunut pikkuhiljaa kelkkasafareista
koskenlaskuun sekä majoitus-, kokous- ja tilausravintola-palveluihin. Esittelyn jälkeen siirryimme vielä
vähän matkan päähän Kukkolankoskelle, jossa Risto Leinonen esitteli meille talvikalastusta. Nousihan sieltä
ihka oikea madekin meidän ihasteltavaksi! http://www.nordicsafaris.com/

Ulkoilun jälkeen tulikin jo nälkä ja suuntasimme lounaalle Kourilehtoon, Sleep Inn Beautyyn. Lasagne
maistui ja puheen sorina täytti kauniin ruokailutilan. Yrittäjä Tuula Saari kertoi meille samalla omasta ja
paikan historiasta, rohkeasta päätöksestään ostaa paikka ja alkaa majatalon emännäksi!
http://www.sleepinnbeauty.com/

Sleep Inn Beautystä jatkoimme matkaa kohti uuden ajan aktiviteettia, pakopelejä, tarjoavaa Farm Escape:a.
Liisa Koivisto toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi ja ohjasi meidät sitten sisälle talliin, jossa pakopelejä
järjestetään. Tilan eläimet ovat tärkeässä roolissa ja pääsimmekin tutustumaan lähemmin näihin ihaniin
näyttelijöihin. Kodassa nautimme elävästä tulevasta ja mukavasta kahvihetkestä, Liisan kertoessa samalla
meille pakopeli-yritysidean synnystä. http://www.farmescape.fi/tornio/

Matkamme päättyi Karunkiin, Paperivalon ihanaan valkoiseen hirsitaloidylliin, jossa paperitaiteilija Sirpa Kivilompolo
pitää myymälää ja kahvilaa. Hän kertoi yrityksensä historiasta ja näytti meille toiminnastaan kertovat filmit. Samalla
saimme tutustua myymälän kauniisiin ajattomiin tuotteisiin ja tehdä ostoksia. Useammallekin meistä taisi tarttua
mukaan meänkielen murretuotteita. https://www.paperivalo.fi/

