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Aamutuimaan torstaina 19.5. lähti Pellosta ja Aavasaksalta matkaan kaksi autoa, joihin
oli pakattu neljä yrittäjää ja kaksi hanketyöntek ijää valmiina täyden kahden päivän
tutustumis- ja benchmark-matkalle. Myöhemmin mukaan liittyi vielä yksi
yrittäjäpariskunta sekä aluetta hyvin tunteva verkoston jäsen.
Valtakunnanraja ylitettiin Övertorneålla ja auton nokka suunnattiin kohti H aaparantaa.
Matkalla ihasteltiin joen nousussa olevaa vettä ja kauniita kylämaisemia. Ensimmäisenä
poikettiin Karungin kylälle ja jaloiteltiin hetki Carl Gustavin kirkon pihamaalla
tutkimassa historiallista rakennusta. Päivä oli keväinen ja aurinko alkoi l ämmittää.
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Ensimmäinen varsinainen kohteemme oli Taavolagården Haaparannan Mattilassa:
hurmaava vanha pihapiiri päärakennuksineen, navetoineen ja Loppis sivurakennuksineen. Täällä nautimme idyllisessä tupakahvilassa kahvit ja kakkupa lat.
Yrittäjä kertoi meille tarinansa: opettajapariskunnan tie oli vienyt kesäisen
leirintäalueyrittäjyyden kautta tilan omistajiksi ja toimintaa oli kehitetty vuosien
varrella. Kahvilaa pidetään jatkuvasti auki ja toisinaan remontoitu navetta toimii myös
häiden ja muiden juhlien pitopaikkana. Väkeä käy paljon etenkin kesäisin.
https://butik.taavolagarden.com/
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Seuraavaksi oli aika siirtyä muutama kilometri pohjoiseen . Ajelimme Kukkolaforsenille
ja seurasimme hetken upeita voimakkaita kosken kuohuja ja Suomen puolen
koskikenttää. Sisällä as etuimme ravintolan nurk kaan nojatuoleihin, missä emäntä
Margit Spolander tarjosi meille siikaleipiä ja isäntä Svante Spolander tarinoi pitkään
yrityksen monisukupolvisesta matkasta, kehitysvaiheista ja erilaisista toiminnoista.
Kuulimme niin Bastuakademin kansainvälisestä suosio sta, vihtakoulusta,
kesätapahtumista kuin alueen kehittämisestäkin. https://www.kukkolaforsen.se/

Lounaaksi nautimme ravintolassa Kukkolankosken savusiikaa, keitettyjä perunoita,
salaattia ja kermaviilikastiketta. Lounaan jälkeen ha lusimme vielä käydä tutustumassa
saunamaailman erilai siin saunoihin ja saimme kurkistaa myös yrityksen hotelliosion
edustavaan huoneeseen.
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Kukkolaforsenilta ajelimme Pesula Lantbruk -maatilalle, jonka pihassa isäntäpari
esitteli meille toimintaa. Aikaa ol i varattu melko niukasti, joten kierros sisätiloissa j äi
väliin: siellä olisimme voineet tutustua pohjoiseen rypsin - ja sinapinsiemenen viljelyyn
ja jalostukseen sekä emännän valokuvanäyttelyyn. Keskustelimme vilkkaasti
yhteistyöstä Suomen ja Ruotsin välil lä ja kuulimme yrityksen muistakin toiminnoista.
Pari kertaa vuodessa järjestetään isot tapahtumat, joista toisen valmistelut olivat
täydessä vauhdissa: seuraavan viikon lauantaina paikalla on markkinahumua iloisessa
Kosläpp-tapahtumassa, jossa lehmät pääs tetään kesäksi laitumille kirmaamaan.

Lopuksi tutustui mme pihapiirin suloiseen Elmers Gårdsbutikiin , jossa on kauniisti esiin
aseteltuna myynnissä tilan lukuisia omia tuotteita, joista suosituimpia ovat rypsiöljyt ja
sinapit. Lisäksi puodissa myydään muid en lähituottajien herkkuja ja muita tuotteita.
Tässä oli tilaisuus tehdä ostoksia ja moni nappasi mukaan maistiaisiksi myös emännän
itse tilalla valmistamaa jäätelöä. https://pesulalantbruk.se/
Seuraavaksi siirryimme Hulkoffgårdeniin, joka sekin on perheomisteinen matkailu - ja
maatalousyritys. Pia Hulkoff esitteli meille ensin yläkerrassa toimiv an hienostuneen
Butiken på Landet -vaateliikkeen. Sen jälkeen siirryimme kahvin ääreen kuulemaan
yrityksen toiminnasta. Tilalla pidetään karjaa, joiden lihaa hyödyn netään fine dining tilausravintolan annoksissa. Lisäksi tilalla tarjotaan majoitusta ja siellä on mahdollista
järjestää kokouksia. Butiken på Landet issa ehtii vierailla vielä tänä vuonna , koronan
vaikutusten takia se joudutaan sulkemaan. https://www.hulkoff.se/
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Päivän viimeinen kohde oli Luppiobergetillä sijaitseva puoli vuotta sitten avattu
Lapland View Lodge, joka kuuluu Explore the North -majoitusperheeseen. Saimme
häikäistyä terassin upeista näköaloista samalla kun kuulimme esittelyn yrityksen
toiminnasta, arvoista, ja kehittymisestä. Tutustuimme hotellin tiloihin ja maisemiin.
Majoituimme hotellikompleksin uusiin talomaisiin huoneisiin Luppion rinteellä ja
vedimme hetken henkeä päivän kokemusten päätteeksi, minkä jälkeen siirryimme
ravintolaan illalliselle. https://explorethenorth.se/Accommodat ions/lapland-view-lodge

5

www.originallapland.com

6

www.originallapland.com

Aamulla nautimme kaikessa rauhassa aamupalan samassa hotellissa ja lähdimme uusin
voimin tien päälle. Perjantain ensimmäinen kohde oli Arthotel Tornedalen. Kauniissa
keväisessä säässä jutustelimme emännän kanssa hetken pihalla ja s en jälkeen
siirryimme hotellin taiteen täyttämään kirjastoon kahvikupposelle ja kuulemaan lisää
yrityksen toiminnasta. Arthotel Tornedalen on niin kutsuttu villahotell, huvilahotelli,
jonka päärakennuksessa on neljä yksittäistä huonetta ja tiluksilla lähem mäs kymmenen
vuokrattavaa taloa tai muuta yksityistä tilaa. Emännällä on suuri suunnitelma
Taidehallin rakentamista tien toiselle puo lelle. Saimme nähdä Konsthallista
havainnekuvia ja kuulla toiminnoista. Toivotamme merkittävälle projektille onnea,
toivottavasti pääsemme lähivuosina maailmanluokan taiteen ääreen täällä meillä
Tornionlaaksossa. https://www.arthoteltornedalen.se/

Arthotellista otimme suunnaksi Hanhivittikon kulttuurinsuojelualueen ,
kulttuurireservaatin. Saimme kuulla alueella sijaitsevien ra kennusten historiasta ja
erilaisista käyttötarkoituksista eri aikoina. Alue on kuin ulkomuseo, jossa näkyy, miten
eläimiä on ennen pidetty ja kuinka kesänavettamaisilla alueilla on toimittu.
Hanhivittikko on vierailtavissa vapaasti ympäri vuoden ja vuoroka uden mutta kesällä
siellä on paikalla myös henkilökuntaa ja tapahtumia järjestetään. Hieno piknikkipaikka
tulipaikkoineen ja rikkaine kasvilajistoineen! https://www.hanhivittikko.se/fi/
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Viimeinen tutustumismatkan kohde oli Juoksengi Polcirkelby . Kipusimme talon vintille
kokoustilaan kuulemaan esittelyä kylän aktiivisesta toiminnasta ja lukuisista vuosittain
järjestettävistä tapahtumista , kuten Swim the Arctic Circle tai talvipäivänseisauksen
kunniaksi järjestetty tapahtuma . Aktiivinen yhdistys saa yhteisty össä Suomen
Juoksengin kyläyhdistyksen kanssa paljon aikaiseksi. Esittelyn päätteeksi siirryimme
alakerran kahvila-ravintolaan, missä kukin tilaili sopivaa evästä. Antoisa
tutustumismatkamme päättyi Juo ksenkiin, mistä osallistujat suuntasivat kuka mih inkin
suuntaan koteja kohti. https://polcirkelbyn.se/fi
Tutustumismatka antoi ryhmälle paljon. Me saimme inspiraatiota ja elämyksiä sekä
muistutuksen siitä, mitä kaikkea ainutlaatuista näinkin läheltä löytyy. Kävimme hyviä
keskusteluja rajanylisen yhteistyön k ehittämisen tarpeesta ja me taholtamme saimme
kerrottua Original Laplandin toiminnasta ja tavoitteista, jotka herättivät kiinnostusta
Ruotsin puolen tekijöissä. Matkasta jäi päällimmäisenä mieleen jaettu halu puhaltaa
yhteen hiileen matkailuyritysten ja mu iden pienten Väylänvarren yritysten kesken. Sekä
tietysti roppakaupalla ideoita kesälomien vierailukohteista!
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