Saariselän yrittäjäkonkarit Geoparkin odotuksessa:

”Ivalojoki paremmin tunnetuksi!”
Saariselällä toimivan Lapin Luontolomat
Oy:n Tuula ja Teuvo Katajamaa ovat
pyörittäneet ohjelmapalveluyritystä
Saariselällä jo 32 vuotta. Tuona aikana
Saariselkä on muuttunut, samoin
maailma ympärillä, mutta Katajamailla
riittää edelleen halua kehittää
tarjontaansa. Uutena positiivisena
asiana he näkevät tulevan Golden
Geopark of Laplandin.
Teuvo ja Tuula Katajamaa lähdössä oppaiksi
kumiveneretkelle.

Istuessamme kahvilla Katajamaiden Lapin
Luontolomat Oy:n keittiössä Tuula Katajamaa
toteaa, että heidän tarjontansa sopii erittäin
hyvin tulevan Geoparkin ajatusmaailmaan;
erämaassa liikkuminen joko ohjatusti tai
itsenäisesti ja esim. teemaretket ovat juuri sitä
tarjontaa, mitä Geoparkin matkailijoiden
odotetaan haluavan. Ohjelmatarjonnassa Lapin
Luontolomilla on kesäaikaan mm. retkiä
kanootilla, kumiveneellä, patikoiden sekä
yrityksen erikoisuudella ”Johkafanas”-nimisellä
suihkuturbiiniveneellä, joka tarvitsee vedessä
kulkeakseen vain muutaman sentin vettä. Talvella
tarjonnassa on mm. kelkkaretkiä ja
välinevuokrausta. Erikoisuutena Luontolomilla on
erilaiset teemaretket, mm. ”Keskiyön
kanoottiretki”, ja tulevan Geoparkin ajatusta
pyöritellessään Tuula keksii saman tien monta
Golden Geoparkin kulta- ja geologiateemaan
sopivaa teemaretken aihiota.
”Näemme yrittäjän kannalta Geoparkissa vain
positiivisia asioita. Käytännössä Geopark

tarkoittaa uutta markkinointikanavaa muiden
kanavien rinnalle. Geopark-ajatukseen mukaan
lähtevältä yrittäjältä vaaditaan alueen
tuntemusta ja halua tutustua Geoparkin
tarjontaan ja levittää sitä tietoutta asiakkaille – ja
tämähän meiltä onnistuu!” sanoo Teuvo
Katajamaa.
Odotukset korkealla
Mitä odotuksia kokeneella yrittäjäpariskunnalla
sitten on tulevaa Geoparkia kohtaan? Vastaus
tulee kuin yhdestä suusta: ”Ivalojoen tunnetuksi
tekeminen ja kesämatkailun kehittäminen”.
Katajamaat kehuvat kilpaa Ivalojokea, jonka
kansainvälinen Outdoor-lehti valitsi muutama
vuosi sitten Euroopan 10 parhaimman
melontajoen joukkoon, ja Retkilehti vuonna 2005
vuoden retkikohteeksi. ”Me paikalliset yrittäjät
voisimme hyödyntää tätä poikkeuksellisen hienoa
erämatkailukohdetta vielä enemmänkin, ja
Geoparkin myötä odotamme nimenomaan
kansainvälisten luontomatkailijoiden osuuden

kasvavan.” Luontolomien suosituilla Ivalojoen
retkillä ohjatut retket pysähtyvät jo nyt juuri
niissä kohteissa Ivalojoella, joissa on jotain
näkemisen arvoista, eli kultahistoriallisissa ja
geologisissa nähtävyyksissä – jotka tulevat
olemaan myös Geoparkin keskeisiä kohteita.
Turvallisuus tärkeää
Tulevan Geoparkin alueella on sekä
asutuskeskuksia että vaikeapääsyistä erämaata, ja
mm. Hammastunturin erämaaalue sijaitsee lähes
kokonaan Geoparkin alueella. ”Tämä asettaa
omat vaatimuksensa ohjelmapalveluja tarjoaville
yrityksille. Turvallisuusasioiden on oltava
kunnossa ja ne on Lapin Luontolomissa otettu
erityisen tarkasti huomioon.
Turvallisuussuunnitelma on tehty yhdessä Aslakin
(pelastushelikopteri) kanssa, kännyköiden
kuuluvuus maastossa testataan säännöllisesti, ja
henkilökuntaa koulutetaan toimimaan yllättävissä

tilanteissa. Selviytymistaidoista on ollut
käytännön hyötyä - Luontolomien henkilökunta
on joutunut tositoimiin mm. pelastaessaan
omatoimiretkeilijöitä. Tämän puolen
vastuullisesta yritystoiminnasta Katajamaat
toivovat näkyvän myös Golden Geoparkin
toiminnassa.
Maastossa luontoa kunnioittaen
Katajamaat ajattelevat luontomatkailua myös
luonnonsuojelun kannalta. Vaikka Geopark ei
olekaan suojelualue, eikä edellytä toimijoilta
mitään ylimääräistä suojeluun liittyvää toimintaa,
se ohjaa ihmiset kulkemaan tiettyjä ohjattuja
reittejä hallitusti, jolloin luonnon kuormitus ei
muodostu liian suureksi. Näin päästään hyvään
tavoitteeseen ohjaamalla, ei rajoituksin. Ivalojoen
tilanteen Teuvo Katajamaa näkee muutenkin
hyvänä: ”Ivalojoki on hyvässä asemassa, koska
hankalapääsyisenä se suojelee itse itseään.”

Tauko Ivalojoen
retkellä.
Etualalla Lapin
Luontolomien
ylpeys ja
erikoisuus
”Johkafanas” suihkuturbiinive
ne.

Hanke etenee ELY-keskuksen rahoituksella
Viime syksynä hyvin edennyt Geopark-suunnitelma
Pohjois-Lapin alueella on saanut uutta rahoitusta ELYkeskukselta. ELY-keskus on myöntänyt yritysten
toimintaympäristöhankkeeseen 16 kk:n (1.1.2014 –
30.4.2015) rahoituksen. Tänä aikana on tarkoitus
luoda tulevan Geoparkin partneriverkosto, kehittää
hallintomallia ja rahoitusta, ja jättää EGN:n (European
Geoparks Network) jäsenhakemus marraskuun
loppuun mennessä.
Geopark-hankkeen historiaa
Nykyistä Geopark-hanketta on edeltänyt kaksi
esihanketta. GeoKulMa-hankkeen (1.7.2011 –
31.3.2012) keskeinen tulos oli kartoitus alueen

mahdollisuuksista Geopark-verkoston jäseneksi.
Hankkeen aikana Euroopan Geopark-verkoston
arvioija (Richard Watson) kävi alueella ja antoi
myönteisen arvion mahdollisuuksista liittyä Geoparkverkostoon. Watsonin raportin mukaan alueen valtteja
ovat kulta, luonto, saamelaiskulttuuri, revontulet ja
joulupukki.
Geoparkin toinen valmisteluhanke toteutettiin 1.5.31.12.2013. Siinä valmisteltiin Geopark-verkoston
jäsenhakemusta ja mm. osallistuttiin EGN:n (European
Geoparks Network) vuosittaiseen konferenssiin, jossa
luotiin kansainvälistä näkyvyyttä tulevalle Lapin
Kultaiselle Geoparkille.

Yritykset ja yhteisöt mukaan
Onko sinulla ohjelmapalvelu-, matkailu- tai muu yritys tulevan Golden Geopark of Laplandin alueella? Mietitkö, miten
kesäajan matkailua voisi lisätä? Haluatko kehittää tuotteitasi Geoparkin ajatuksen mukaisesti? Katso Golden
Geoparkin kartta ohesta ja tutustu asiaan alla olevien linkkien kautta.

Yhteystiedot: Venla Karkola (venla.karkola@inari.fi), 040-1379228, Sairaalantie3b, 99800 Ivalo
www.nordicainari.fi ja https://www.facebook.com/GoldenGeoparkOfLaplandProject?fref=ts

