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MEDIATIEDOTE 
J U L K A I S U V A P A A  

 
TORNIONLAAKSON PIENET TEKIJÄT LÖYSIVÄT TOISENSA 
 
Original Lapland on uusi yritysten kehittelemä brändi, jolla Tornionjokivartta ja sen kätkettyjä 
helmiä molemmin puolin Väylää tehdään tunnetuksi matkailijoille. Näyttävät nettisivut on 
avattu ja valtakunnallinen markkinointi on käynnissä. 
 
Original Lapland on Tornion-Muonionjokivartta myötäilevä pienten matkailu-, luonnontuote- ja 
käsityöalan tekijöiden ketju. Se on näiden alojen yritysten tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan 
Suomen ja Ruotsin yhteisen matkailualueen markkinointia tulisi kehittää.  
 
Lappi ja etenkin sen vähemmän tunnetut kohteet kiinnostavat nyt matkailijaa: korona ja muut 
mullistukset ovat muuttaneet matkailun motivaatiotekijöitä ja nyt etsitään pienempiä ja 
persoonallisempia, aiemmin tuntemattomia kohteita – Tornionlaakson monimuotoiselta alueelta 
löytää tutkimattomia polkuja tähän tarpeeseen, kerralla kahdesta maasta. 
 
Mukana Original Lapland -verkostossa on yli kolmekymmentä yritystä sekä Suomesta että 
Ruotsista. Taustalla on Original Lapland ry -yhdistys ja Outokaira tuottamhan ry:n hallinnoima 
EAKR-rahoitteinen hanke, joka koordinoi brändityötä ja kasvattaa aktiivisesti verkostoa. 
 
Yrittäjät ovat antaneet aikaansa kehitystyölle ja yhdessä tekemällä on saatu aikaan oman 
näköinen, pienten tekijöiden brändi, joka huokuu lämpöä ja välittömyyttä. Original Lapland on 
vierailijoille väylä meän kätkettyjen helmien luo. Se on samalla laatuleima, joka kertoo sydämellä 
tekemisestä ja alueen aidon hengen vaalimisesta. 
 
Nettisivut on avattu osoitteessa originallapland.com. Sivuilla esitellään koko laajan Väylänvarren 
käyntikohteita ja jäsenyritysten palveluita molemmin puolin rajaa. Pellon ja Ylitornion kunnat 
ovat lähteneet pilotinomaisesti mukaan toiminnan tukemiseen ja tavoite on saada mukaan lisää 
kuntia väylänvarresta, sekä Suomesta että Ruotsista.  
 
Original Laplandista on määrätietoisesti rakennettu yhteistä matkailubrändiä. Yhdessä 
tekeminen on jatkossakin oleellista. Nettisivuilla on tietoa jäsenyydestä: kaikki pienet yrittäjät 
matkailu-, käsityö- ja luonnontuotealalta toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Ko 
yhessä tehemä, niin hyä siittä tullee! 
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Original Lapland kutsuu kylhään 
 

 Lähe meän völhjyyn, niin met poka näytämä sulle semmosta Lappia ja paikkoja, mistä sole ennen 
kuulukhaan! 

 Solekko tulla - met kyllä piämä sinusta rohki hyän huolen! Keitämä potut ja kahvit tietekki! 
 Jo vain meän kans on täälä mellevä touhuta!  
 Ko sie kerran hoksaat tämän Meän Lapin, niin siehän et halvaa täältä ennää pois lähteä! 

 
Original Lapland  
 

 pienten matkailu-, käsityö- ja luonnontuote-alan tekijöiden ketju Suomen ja Ruotsin yhteisellä 
kulttuurialueella Tornion-Muonionjoen laaksossa  

 alueen matkailuyritysten yhteinen tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan alueen 
matkailumarkkinoinnin tulee kehittyä 

 yhteiseen karttaan on koottu kohteita sekä Suomesta että Ruotsista 
 yhdistys perustettu 2019 
 jäseniä 32 
 yhdistyksen pj. Tuija Kariniemi-Saukkoriipi, tuija@lomavietonen.fi, p. 040 728 6751 
 hankeen projektipäällikkö Iina Askonen, iina.askonen@outokaira.fi, p. 0400 802 904 
 väylä meän luo - www.originallapland.com  

 
 


