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New US President Tom Cruise visits 
Pajala. The rest of the world wants to 
know how we have succeeded in using the 
border in tourism and other businesses.

Meänmaa flags flutter on both sides of the border in 
honor of declaring autonomy of the region! The party has 
been going on for weeks now and it doesn't seem to be 
coming to an end.

Love without borders is being celebrated all around the 
River Valley. Over 500 m long Poikkinainti Pride parade has 
just crossed the border in Övertorneå and they are now 
on their way to Pello.

The Original Lapland Tourism 
Association has just received 2 million 
eur funding for their new marketing 
project. The idea is to make the front-
runner of the ads the former 
Hollywood actor Brad Pitt.

The Original Lapland brand is getting stronger. The product 
family now includes hundreds of natural products and 
tourist services on both sides of the river.

The Finnish and Swedish tourism ministers will meet in 
Tornio this weekend. The subject is the restriction of mass 
tourism in our area.
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USA:n uusi presidentti Tom Cruise vierailee 
juuri Pajalassa. Muu maailma seuraa tarkasti, 
miten Väylänvarressa on onnistuttu 
hyödyntämään maiden rajaa niin menestyk-
sekkäästi matkailussa ja muilla aloilla.

Meänmaan liput liehuvat Väylänvarren molemmin puolin 
alueen autonomian julistamisen kunniaksi! Juhlat ovat 
jatkuneet jo viikkoja, eikä loppua näy!

Rajatonta rakkautta juhlitaan koko Väylänvarressa! Yli 500 
metriä pitkä Poikkinainti Pride kulkue on juuri ylittänyt 
rajan Övertorneålla ja jatkaa nyt kohti Pelloa.

Original Lapland matkailuyhdistys on 
saanut juuri rahoituksen 2 milj. euron 
markkinointihankkeeseen. 
Tarkoituksena on  saada mainosten 
keulakuvaksi entinen Hollywood 
näyttelijä Brad Pitt.

Original Lapland brändi vahvistuu entisestään. 
Tuoteperheessä on nyt jo satoja eri luonnontuotteita ja 
matkailupalveluita Väylänvarren molemmin puolin.

Suomen ja Ruotsin matkailuministerit tapaavat tänä
viikonloppuna Torniossa. Aiheena on massaturismin
rajoittaminen alueellamme.


