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KANTAMA-HANKKEEN OPINTOMATKA JOKKMOKKIN TALVIMARKKINOILLE 3-5.2.2017 

Perjantai 3.5.  

Lähdimme matkaan Oulun linja-autoasemalta klo 12 ja aloitimme matkan kohti Torniota. Matkan varrelta 

otimme loput lähtijät kyytiin.  Kaikkaan matkalla oli mukana 20 henkilöä. Torniossa pysähdyimme 

Mustaparran päämaja –ravintolassa, jossa yrittäjä Hannu Alatalo kertoi meille Pohjois-Ruotsin markkinoista 

ja myyntikäytännöistä. 

Kaikki Ruotsin markkinatapahtumat löytyvät sivustolta: www.marknadskalendern.se.  Jokkmokkin 

talvimarkkinoiden lisäksi muita suosittuja markkinatapatumia ovat Pajala 7-9.7, Ylitornio 14-16.7, Kiiruna 1-

3.9 ja Tornio-Haaparannan kevät- ja syysmarkkinat 5-10.10.2017.  Hannu Alatalo kertoi, että toiminta 

Pohjois-Ruotsissa on helppoa, koska kulttuuri on samanlainen ja alueella on paljon suomenkielistä väestöä. 

Ruotsissa ei tarvita mitään erillislupia, mutta myös torikaupassa vaaditaan kassakone tai vastaava, jotta 

asiakkaalle voidaan antaa kuitti. Arvonlisävero (moms) on Ruotsissa 25 %.  Hannu Alatalon mukaan suuria 

eroja ei ole Suomen ja Ruotsin välillä. Ruotsissa tinkiminen ei yleensä kuulu asiaan.  Hän myös totesi, että 

ns. vihreät tuotteet ja ympäristöarvot ovat Ruotsissa suositumpia kuin Suomessa. Video Hannu Alatalon 

esityksestä on nähtävissä hankkeen facebook-sivustolla. 

https://www.facebook.com/kantamahanke/?modal=composer 

 Ikeassa lyhyen pysähdyksen jälkeen jatkoimme matkaa Luulajaan, jossa majoituimme perinteiseen Luulajan 

kaupunginhotelliin.  

 

Kuva: Linja-automme Luulajan kaupunginhotellin edustalla. 

Lauantai 4.2. 

Lauantaina 4.2. lähdimme aamiaisen jälkeen kohti Jokkmokkia, jossa olimme perillä noin 11.30. 

Saamelaisten perinteiset talvimarkkinat on pidetty aina vuodesta 1605 lähtien helmikuun ensimmäisenä 

viikonloppuna.  Tänäkin vuonna 40 000 kävijää vieraili kolmen päivän aikana pienessä 3000 asukkaan 

taajamassa, joka sijaitsee ”ei missään” 170 kilometrin päässä Luulajasta. Lauantai oli suosituin vierailupäivä, 

joten keskustan ahtaalla markkina-alueella oli valtava tungos ja jonotus erityisesti ruoka-ja kahvipisteisiin.  

Markkina-alueella myytiin perinteisen poronlihan, puukkojen ja turkisten lisäksi kaikkea mahdollista 

tynnyrisaunoista makeisiin ja villasukkiin. Lisäksi kylän koulujen tiloissa oli myynnissä runsaasti laadukkaita 

käsitöitä ja koruja sekä elintarvikkeita kuten marja- ja hunajatuotteita.  Useat myyjät olivat Pohjois-

Ruotsista ja Tornionjokilaaksosta, joten ostosten teko myös suomen kiellä onnistui. Erityisesti syötävä kävi 

kaupaksi, mutta esimerkiksi kala- ja leipomotuotteita oli vähän tarjolla. 

http://www.marknadskalendern.se/
https://www.facebook.com/kantamahanke/?modal=composer


Jokkmokkin markkinat ovat perinteinen saamelaisten kohtauspaikka. Lauantaina paikalla olikin useita 

kansallispukuisia ”aitoja” saamelaisia. Saamelaiskäsitöihin ja –kulttuurin saattoi tutustua saamelaismuseo 

Åjttessa sekä useissa näyttelyissä. Talvitapahtuman yhteydessä järjestettiin myös konsertteja ja 

vauhdikkaat poroajot. 

Jokkmokkin talvimarkkinoiden viehätys perustuu niiden välittömään ja kotikutoiseen tunnelmaan. 

Markkinat järjestetään paikallisin voimin hyvin pienellä organisaatiolla. Tapasimme järjestelyistä vastaavan 

Birgitta Nilssonin. Hän kertoi, että tänä vuonna markkinoilla oli n. 170 myyjää, joista kymmenkunta 

Suomesta (mm. peräkärrysauna, lastenvaatteita, kalaa, leipäjuustoa). Ensi vuoden markkinapaikkapyynnöt 

tulisi tehdä 15.10 mennessä. Perusmyyntitila on 3 m ja maksaa koko ajaksi noin 1100 SEK. Kalusteet 

myyjien tulee tuoda mukanaan.  Jokkmokkin talvimarkkinoiden virallinen organisaatio vastaa vain 

ulkotilojen vuokraamisesta. Sisätiloissa kouluilla ym. myyntipöydät varataan eri järjestäjien kautta.  

  
Kuva: Tungosta lauantaina Kuva: perinteistä poronlihaa myynnissä 

 

Lisätietoja: http://jokkmokksmarknad.se/ Kuvia ja haastatteluja markkinoilta löytyy Kantama-hankkeen 

facebook-sivulta.  

Sunnuntai 5.2.  

Aamiaisen jälkeen lähdimme kotimatkalle. Kävimme katsomassa Luulajan Gammelstadin kirkkokylää, joka 

on hyväksytty Unescon maailmanperintökohteeksi.  Jatkoimme matkaa kohti Suomea ja Oulussa olimme 

perillä iltapäivällä. 

.  

Luulajan Gammelstadin kirkko  

http://jokkmokksmarknad.se/

