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Påhittiga Huset & Barnens Företagarskola startade 15 februari 2010 då undertecknad
projektledare anställdes. Under de inledande första veckorna anordnades en Inspirationskväll,
intervjuer och möten med Gårdbyskolans personal, besök i skolklasser och hos företagare i
syfte att få fram vilka idéer, önskemål och behov som fanns.

Barnens Företagarskola

Under vårterminen 2010 valde fyra högstadieelever att delta i Barnens Företagarskola via
Elevens Val. En elev medverkade med en egen affärsidé som denna marknadsförde och testade
under våren.
Dessutom arbetade gruppen med och genomförde en Vårmässa. Eleverna fick arbeta med hela
proceduren, allt från budget, annonslayout, mässinbjudningar till genomförande och utfall.
Samma elevgrupp arbetade sedan via Kulturskolan med en egen festival, Musikfesten, som
genomfördes 19/6. Även i detta koncept fick eleverna arbeta med finansiering, marknadsföring
och genomförande. En del elever medverkade med egna musikframträdanden, enskilt eller i
grupp.
En elev har därefter haft foto- & layoutuppdrag med att göra en programfolder till Kulturrallyt
och dito till Nattfestivalen.
Projektet har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordnat sportlovsaktiviteter bl.a
en pizzabakningskurs som var ett uppskattat inslag för tio sportlovslediga barn & unga.
Från november har projektet haft tillgång till en lokal där Påhittiga Huset genomfört olika typer
av kurser och aktiviteter. Flera elever har deltagit tillsammans med vuxna i pyssel- och
hantverksaktiviteter. Kreativiteten och uppfinningsrikedomen hos medverkande barn har varit
stor. I maj 2011 erbjuds barn få ställa ut vinterns produktion i en gemensam monter ”Barnens
Marknadsplats” på Mötesplats Korpilombolo.

Påhittiga Huset

Påhittiga Huset har arrangerat behovsanpassade kurser och föreläsningar inom turism, örter,
jord- och skogsbruk, fåruppfödning, en berättarkväll, Naturens Apotek & Skafferi samt
arrangerat Öppet Hus på syslöjden där Påhittiga Huset bedrivit hantverkskurser i vinter.
Ett nytt evenemang kom till för semesterlediga, Hemlängtans Dagar med föredrag, arbetsgård,
Martan kahvila, guidad tur mm och utställningen ”Vi och våra rötter” från Gårdbyskolan.
En välbesökt studieresa genomfördes till Äkäslompolo, Finland den 23 september.
Projektet har även initierat en bokföringskurs som genomfördes i ABFs regi samt två
informationstillfällen som Trevia förlade till Korpilombolo.
Enskild rådgivning och vägledning har flera personer haft behov av, både nyföretagare och de
med affärsidéer. Samtalen har handlat om olika frågeställningar t.ex information om vilka
myndigheter och organisationer man kan vända sig till eller att hitta samarbetspartners och
utbildningsmöjligheter, finansiering, skriftliga framställningar, ansökningsförfaranden,
nätverksskapande mm.
Två värdefulla försäljningskanaler har erhållits, dels Kellokas Naturum i Äkäslompolo samt
Polcirkelhantverk i Juoksengi. Erbjudande om försäljning via dessa återförsäljare har delgetts
alla hantverksföretag i regionen.
Information till externa kurser, föreläsningar och aktiviteter anordnade av andra huvudmän
har mailats ut och besökts flitigt.
Sex nya företag har registrerats och två etablerade företag har satsat på stora nyinvesteringar i
Korpilombolobygden 2010.
Viktiga samarbetspartners under projekttiden har varit Gårdbyskolan, Studieförbundet
Vuxenskolan, Wärdshuset Tre Sågar, Trevia Lotsen, LRFs Grön Framtidsgård, ABF, Wikströms
kök, KGIF-Korpen, Mötesplats Tornedalen, Pajala kommun, Sverige-Finska Folkhögskolan,
TornedalsTeatern samt ytterligare några enskilda parter under kort tid.
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