
”Tämän vuoden Lapin Matkailuparlamenttiin on saatu mielenkiintoinen näkökulman muutos, sillä 

tapahtuman päävetovastuu on siirtynyt LME:lle. Näin sisältöön on saatu enemmän aiheita 

matkailuyrittäjyyden ja elinkeinon maailmasta. Mielenkiintoisena aiheena on mm. Visit Arctic 

Europe –hanke, jossa puhutaan matkailun saavutettavuudesta. Lisäksi  palkitsemme ensimmäistä 

kertaa  vuoden matkailuteon. 

Lapin matkailun tulevaisuus näyttää erinomaiselta. Olemme viime vuosina onnistuneet 

nousemaan kohteena uudelle tunnettavuuden tasolle. Meistä ja matkailuelämyksistämme ollaan 

kiinnostuneita ympäri maailman. Ainutlaatuinen luontomme ilmiöineen antaa elämyksen 

toteutumiselle erinomaiset puitteet. Luonto on Lapin matkailun tärkein yhteistyökumppani. 

Muistan aina, kun vuonna 2008 vietimme Saariselällä teemallista illallista 930 hengen joukon 

voimin ulkotiloissa. Illallisalueelle johtavalle polulle oli levitetty 3500 kynttilää, jotka loistivat 

marraskuun kaamosyössä. Ilta päättyi vielä ulkodiscoon ja vierailijat olivat myytyjä. Se mitä 

tehdään luonnossa, on se juttu meillä Lapissa. Myös logistiikan ja saavutettavuuden tulee olla 

kunnossa. 

Kestävä kasvu vaatii toimialojen sujuvaa yhteistyötä. Lapissa vahvana näkyy matkailun lisäksi 

myös kaivostoiminta, poro- ja metsätalous. Tulevaisuudessa haaveena olisikin elämä entistä 

paremmassa symbioosissa, jotta luontomme pysyy ainutlaatuisena. Suomen Lapista sanotaankin, 

että se on Euroopan viimeinen sivistynyt erämaa.” 

”This year the Lapland’s Travel Parliament is even more interesting, since the main organizator  is 

Finnish Lapland Tourist Board. This changes the perspective of the discussion towards travel 

entrepreneurship. We also announce for the fist time the price for best ”Tourism Action”. 

The future of tourism in Lapland looks excellent. We are even more interesting nowadays, we do 

not have to sell ourselves, people want to buy our products. We live from the nature experiences 

and our nature is one of a kind. I always remember one magical evening dinner outdoors at 

Saariselkä in 2008. It was near lake and the path to the dinner place went through forest full of 

candles. Beautiful light in the darkness of November was magical and the 930 guests  impressed. But 

we also have to  remember that great experiences always need sustainable and working logistics 

around them.  This way, our main product, nature, is available for everyone.” 
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