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Some facts about Rovaniemi
Surface area: 8,016 km², of which
7,583 km² is land and 434 km² is
water.
Population density: 8 people per
km².
Capital of Finnish Lapland, located
on the Arctic Circle.
Rovaniemi was released from the
continental ice sheet 9,000 years
ago but the area remained under
water, with only the highest hills
forming islands. The area of the

current city centre became free of
its water cover 7,000 years ago.
Rovaniemi life is broadcasted
over the internet: there are
webcams showing the Lumberjack
Candle Bridge and Ounaskoski
bridges, the main library,
Ounasvaara ski centre and Lordi’s
Square.
Rovaniemi Airport is one of the
most international in Finland and
it is ‘The Ofﬁcial Airport of Santa
Claus’.

Kansikuva: Ismo Jokinen
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The
dreams that
come true
Our high quality cabin village
is made of sweet dreams that
might come true.

Feeling hungry? No worries.
Our Cafeteria-Restaurant food is marvellous
and recommended for the whole family.

+358 40 159 3811 | info@schv.ﬁ

Tähtikuja 2, 96930 Rovaniemi

www.schv.fi

ROVANIEMI
EUROOPAN SUURIN PIKKUKAUPUNKI

Lapin pääkaupunki on vilkas matkailukaupunki kahden joen kainalossa.

P

ieni pohjoinen
Rovaniemi on
Euroopan suurin
kaupunki. Sen
pinta-ala on yli
8000 neliökilometriä - tosin
iso osa kaupungista on metsää.
Matkailijoita Rovaniemellä käy
vuodessa puoli miljoonaa, ja
talvimatkailijoita on Helsingin
jälkeen toiseksi eniten Suomessa.
Rovaniemi sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kemi- ja
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Ounasjoen yhtymäkohdassa.
Sijaintinsa takia kaupungista
tuli jo varhain tukkijätkien,
markkinamiesten ja käsityöläisten kohtaamispaikka. Alueella
on ollut asutusta 1100-luvulta
lähtien. Rovaniemestä tuli
kunta vuonna 1785 ja kaupunkioikeudet se sai 1.1.1960.
Kaupungin nimi tulee saamen
kielen sanasta roavve, joka
tarkoittaa metsäistä vaaraa.
Rovaniemi on aina ollut
läpikulkupaikka Lappiin tai

Kaupungin nimi
tulee saamen kielen
sanasta roavve,
joka tarkoittaa
metsäistä vaaraa.
etelään mentäessä. Kaupunkiin
saatiin rautatie vuonna 1909,
ja 1920-luvulla alkoi syntyä

travel Rovaniemi travel Lapland

majoitus- ja matkailuyrityksiä:
legendaarinen hotelli Pohjanhovi, matkamuistomyymälöitä,
näköalapaikkoja ja napapiiri.
Väkeä vetivät myös maankuulut
Rovaniemen markkinat, joita
järjestettiin jo 1880-luvulla.
Nykyään Rovaniemi
muodostuu kymmenistä kyläkeskuksista, jotka levittäytyvät
napapiirin molemmin puolin.
Vilkas ympärivuotinen matkailukaupunki tunnetaan laajalti
maailmalla.
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www.rovaniemiholidayhome.com
The Largest City in Europe
Rovaniemi lies in a prime location at the place where two great rivers
Kemijoki and Ounasjoki meet, so it is no surprise that it has a long history.
Since early times it has been the gathering place for lumberjacks, traders,
and handicraftsmen and it has been settled since the 1100s. The charter
for the Municipality of Rovaniemi was drawn up in 1785 and it received
city rights on 1.1.1960.
Rovaniemi has always been the stopping place for those travelling north
or coming south. Its widely renowned fair has attracted people from far
and wide since 1880s. The 1920s saw the birth of tourism here with the
building of the legendary Hotel Pohjanhovi, souvenir shops, viewing points,
and finally, the start of the development at the Arctic Circle. Every season
has its own atmosphere.
The history of the city entered a new era at the turn of 2005-2006 when the
City and the Rural Municipality of Rovaniemi merged into one. The new city
has a population of more than 60 000. With a surface area of 8016 km2, it is
the largest city in Europe - though much of it is covered in forest.

Die grösste Stadt Europas
Tunnettuja rovaniemeläisiä ovat muun muassa
kirjailija Jorma Etto, jonka
mukaan nimettyä katua voi
kävellä Lappia-talon takana.
Laulaja Antti Tuisku ponnisti
poptaivaan huipulle rovaniemeläisen kaupan kassalta.
Myös Suomen ainoan
Euroviisuvoittajan eli Lordiyhtyeen keulahahmo Tomi
Putaansuu on kotoisin Lapin
pääkaupungista. Rovaniemen
matkailuneuvonta sijaitsee
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Lordin aukiolla.
Rovaniemellä voi nauttia
kahdeksasta vuodenajasta:
alkukesän orastavasta luonnosta, sydänkesän lämmöstä,
ruskan väriloistosta, lumettoman loppusyksyn haikeasta
kaamoksesta, tunnelmallisesta
joulusta ja hohtavien hiihtokelien keväästä.
Tervetuloa Rovaniemelle! Q

Durch die ideale Lage am Zusammenfluss zweier großer Ströme, des Kemijoki
und des Ounasjoki, wurde Rovaniemi schon früh zum Treffpunkt für Flößer,
Händler und Handwerker. Seit dem 11. Jh. besiedelt, wurde es 1785 zur
Gemeinde erhoben und erhielt am 1.1.1960 die Stadtrechte verliehen.
Rovaniemi war stets Durchgangsstation vom Norden nach Süden und
umgekehrt. Die ersten Herbergen und Tourismusbetriebe entstanden um
1920: das legendäre Hotel Pohjanhovi, Souvenirläden, Aussichtspunkte und
schließlich der Polarkreis als Touristenattraktion. Dreimal im Jahr locken die
landesweit berühmten Marktage (erstmals 1882 abgehalten) die Besucher
in die heute weltweit bekannte Touristenstadt. Jedes Jahr besuchen eine
halbe Million Touristen, davon etwa die Hälfte Ausländer, die Stadt der vier
Jahreszeiten mit ihren hellen Sommernächten, dem farbenprächtigen Herbst,
der stimmungsvollen Weihnachtszeit und dem glitzernden Frühjahrsschnee.
Der Jahreswechsel 2005-2006 brachte eine Neuerung in der Stadthistorie. Die
Stadt Rovaniemi und der Landkreis Rovaniemi wurden zu einer Kommune
vereint. Nach Einwohnern (60 112) steht die Stadt Rovaniemi in Finnland nun an
15. Stelle und mit 8016 km2 ist sie flächenmäßig die größte Stadt Europas dabei
ist ein Großteil der Fläche von Wald bedeckt.

travel Rovaniemi travel Lapland
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ARKTIKUM

kertoo tarinoita Lapista
Kesäyön valoa heijastava lasikatto kätkee alleen Lapin salaisuudet.

R

ovaniemen keskustan
pohjoislaidalla Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevassa Arktikumissa
toimivat Lapin maakuntamuseo
sekä Lapin yliopiston alainen
Arktinen keskus, jotka kumpikin kertovat tarinoita Lapista ja
lappilaisista.
Arktikumin näkyvä osa
on 172 metriä pitkä lasiputki,
jonka alla pohjoinen valo elää
vuodenajasta toiseen. Kesällä
kävijöitä hyväilee aurinko ja
talvella saattavat lasikaton yläpuolella leiskua revontulet.
Näyttelyt sijaitsevat maan
alla, jonne eivät yllä talven
viimat eikä kesän helle. Kävijä
astelee talossa kuin peruskalliolla, sillä lattiamateriaalina
8

on käytetty kovinta Suomesta
louhittavaa graniittilajia, Perttauksen graniittia. Arktikumin
tuolit on rakennettu koivusta ja
poronnahasta.
Lapin maakuntamuseon osas-

ton Pohjoiset keinot -näyttelyn
saleissa kuljetaan muinaisuudesta nykyaikaan. Alueellisesti
näyttely on jaettu Rovaniemen,
Peräpohjolan ja Ylä-Lapin
kokonaisuuksiin, joista kaksi
jälkimmäistä muodostavat nykyisen Lapin maakunnan.
Näyttelyssä esitellään
pohjoisen ihmisen elämää ja
elinolosuhteita dioraamojen,
pienoismallien, kuvakollaasien, filmien, äänen ja karttojen
avulla. Esillä on myös satoja

Näyttelyt sijaitsevat
maan alla, jonne
eivät yllä talven
viimat eikä kesän
helle.
kulttuuriesineitä ja kymmeniä
pukuja, Lapin luonnon kasveja
ja eläimiä unohtamatta.
Arktisen keskuksen puolelle rakennettu Muuttuva
Arktis -näyttely avaa Lapin
monitieteisen tiedon kautta.
Pohjoinen luonto ja kulttuuri
sekä pohjoisen alueen koh-
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taamat muutokset ja alkuperäiskansojen asema esitellään
interaktiivisesti ja koko perhettä
kiinnostavasti.
Arktikumissa on ympäri
vuoden myös vaihtuvia näyttelyitä, jotka täydentävät kuvaa
mystisestä pohjoisesta.
Talossa sijaitsee myös Arktisen keskuksen kirjasto, josta
löytyy laaja kokoelma pohjoisen
kirjallisuutta. Arktikum Shopista voi ostaa lappilaisia käsitöitä,
koruja ja taide-esineitä kotiin
tai tuliaisiksi. Talon ravintolassa
nautitaan herkullinen lounas tai
erikoiskahvi. 
www.arktikum.fi
p. 016-322 3260
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Tiedekeskus
Pilke näyttää metsän
puilta

A

rktikumin vieressä
sijaitsevassa tiedekeskus Pilkkeessä tutustutaan pohjoisen
metsiin kaikilla aisteilla ja
itse tehden. Näyttely kertoo
pohjoisten metsien kestävästä käytöstä, ekologiasta,
biologiasta sekä metsän antimista. Suurin näyttelyesine on itse rakennus, joka

on esimerkki ekologisesta
puurakentamisesta.
Pilkkeen asiakaspalvelusta tarjotaan myös Metsähallituksen palveluja, kuten
erilaisia lupia ja retkeilyneuvontaa. Ja Pilke-myymälän
tuotteet liittyvät tietenkin
suomalaiseen metsään. 
www.tiedekeskus-pilke.fi
p. 020 564 7820

Tales from Lapland
Located on the northern side of the Rovaniemi town centre, Arktikum
is home to the Provincial Museum of Lapland and the Arctic Centre
belonging to the University of Lapland – both telling their own tales
about Lapland and its Laplanders.
The Provincial Museum’s Northern Ways Exhibition takes visitors on
a journey from ancient times through to the modern day. The Arctic
Centre’s exhibition – Arctic in Change – showcases Lapland using
multidisciplinary information. The nature and culture of the northern
regions, the changes faced by these regions and the status of the
indigenous peoples are displayed in interactive ways that appeal to
the entire family.
Science Centre Pilke, located next to Arktikum, lets visitors explore
the northern forests will all their senses using interactivity. The
exhibition tells of the sustainable development, ecology, biology
and yields of the northern forests. The largest exhibition piece is
the Pilke building itself, which is a fine example of ecological timber
construction.
Located in the renovated former postal vehicle depot, the Korundi
House of Culture houses the Rovaniemi Art Museum and the Lapland
Chamber Orchestra. The exhibitions of the Art Museum display
Finnish and international visual arts with special focus on Finnish
modern art and artwork affiliated with the Arctic regions.

Wandelhafte Arktis

Taidetta ja musiikkia
Korundissa

V

anhan postiaurovarikon tiloihin kunnostetussa kulttuuritalo
Korundissa pitävät
majaansa Rovaniemen taidemuseo ja Lapin kamariorkesteri. Taidemuseon näyttelyissä esitellään kotimaista ja
kansainvälistä kuvataidetta,
erityisesti suomalaista nykytaidetta ja arktisiin alueisiin
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kytkeytyvää taidetta.
Lapin kamariorkesterin
konserttisalin akustiikka on
huippulaatua. Lavalle mahtuu 40-jäseninen orkesteri ja
katsomoon 340 kuulijaa.
Talosta löytyy lisäksi taidekirjasto, kahvio ja museokauppa. 
www.korundi.fi
p. 016-322 2822

Die Arktikum-Schau „Wandelhafte Arktis” im Arktischen Zentrum
der Universität Lapplands beschreibt das tägliche Leben in den
nördlichen Gebieten mit den Themen: Natur, Kultur und soziale- und
umweltbedingte Änderungen. Das Zentrum ist eine Forschungsanstalt,
hier werden international gewürdigte Forschungen betrieben.
Die Ausstellung „Wege des Nordens” im Lappländischen
Regionalmuseum, erklärt die Historie Oberlapplands, Rovaniemis
und Nordbottniens, und zeigt auch das Leben der Samen.
Im „Pilke-Haus” neben dem Arktikum ist das Wissenschaftszentrum
Pilke untergebracht, in dem eine interaktive Ausstellung die Nutzung
der nordischen Wälder, deren Ergiebigkeit, Produkte und Vorteile
zeigt. Das gesamte Haus wirkt wie ein großes Ausstellungsobjekt
des Wissenschaftszentrums und es ist ein Beispiel für ökologisches
Bauen.
Das Kulturhaus „Korundi” beherbergt das Kunstmuseum der Stadt
und das Kammerorchester Lapplands. Die Akustik im Konzertsaal ist
hervorragend. Er ist für Kammermusik, leichte Musik, Tagungen und
Seminare konzipiert. Im Haus außerdem eine Kunstbibliothek, ein
Café und ein Museumsgeschäft.

travel Rovaniemi travel Lapland
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KUVA: LAPIN METSÄMUSEON KOKOELMAT.

Metsätyön ja
maalaiselämän
tarinoita
Lapin Metsämuseo esittelee tukkijätkien arkea, ja Pöykkölän
kotiseutumuseossa tutustutaan 1800-luvun maalaismiljööseen.

L

apin metsämuseo
kertoo Lapin suurten
savottojen aikakaudesta
1870-luvulta lähtien
aina metsätöiden koneellistumiseen 1960–70-luvuille.
Museoalueella on savottakämppiä, metsätyövälineitä,
uittokalustoa ja metsätyökoneita. Rakennuksia on siirretty alueelle eri puolilta Lappia,
ja jokaisella kämpällä, tallilla
ja saunalla on oma mielenkiintoinen historiansa.

Vanhimmat rakennukset
ovat 1900-luvun alusta, uusimmat 1950-luvulta.
Myös esineillä on tarinansa:
eräs mielenkiintoisimmista
lienee Suomen ensimmäisellä
koneellisella metsätyömaalla
1910-luvun alussa Savukoskella
käytetty ”Samperin veturi”.
Jätkien, kämppäemäntien ja
tukkilaisten värikkäästä, mutta
raskaasta elämästä kertova
museo sijaitsee Rovaniemen
Pöykkölässä Salmijärven

Forestry and local history

Metsämuseontie 7
p.040 536 0080
Pöykkölässä on myös Rovaniemen kotiseutumuseo, jossa voi
tutustua alueen paikallishistoriaan. Kemijoen rannalla sijaitsevan Pöykkölän tilan historia
tunnetaan 1600-luvulta lähtien.
Rovaniemen kotiseutumuseossa on kaikkiaan parikymmentä

rakennusta, jotka kertovat monipuolisesti varakkaan talonpoikaistalon elämästä runsaat sata
vuotta sitten.
Rovaniemeläiseen rakennusperinteeseen kuuluvat esimerkiksi venehuone ja kesänavetta.
Varastorakennuksessa tutustutaan
ruokatalouden, miesten ja naisten käsitöiden sekä lakintekijän ja
nahkurin työvälineisiin. Esineistö
kertoo myös kalastuksesta. Q
Pöykköläntie 4,
p. 050 325 2017

Historisches zur Waldarbeit und zum Landleben

Forestry Museum of Lapland presents the cultural heritage of
Lapland’s forestry history. It is the only museum in the world that
concentrates on fostering the history of forest work in Finnish
Lapland. The artifacts are plenty and all the buildings can be
entered into.
The Rovaniemi Local History Museum is one of the few remaining
residential buildings characteristic of the area. The museum
illustrates life in a local farmhouse and its buildings a hundred
years ago. The collection consists of villagers’ artefacts from the
turn of the 19th and 20th century. They are mainly related to the
traditional trades.Several collections are on display in the storage
shed, including ones illustrating traditional handicrafts and food
economy.
The museums are located in Pöykkölä, 3,5 kilometres from the
city centre.
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rannalla, 3,5 kilometrin päässä
keskustasta.

Das Forstmuseum Lapplands informiert in weltweit einzigartiger
Weise über die Kulturgeschichte der finnischen Waldarbeit in Form
von Gerätschaften und historischen Gebäuden.
Das Heimatmuseum in Rovaniemi, nicht weit vom Forstmuseum
entfernt, ist ein ursprünglich erhaltenes Landgebäude und somit
als solches schon ungemein interessant. Ausgestellt sind dort
Gegenstände aus der Landwirtschaft des vorletzten Jahrhunderts
bis zur Jahrhundertwende, sowie alte Exponate zur Jagd, Fischerei,
Vieh- und Rentierhaltung. Das Hofgebäude enthält u.a. mehrere
Sammlungen althergebrachter Handarbeiten und Gegenstände, die
einst dem Zubereiten von täglichen Speisen dienten.
Beide Museen liegen im Stadtteil Pöykkölä, ca. 3,5 Km entfernt vom
Zentrum Rovaniemis.

travel Rovaniemi travel Lapland
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Joint ticket
15 €/adult

Общий билет 15
евро/взрослый

2ND BEST PLACE TO SEE

NORTHERN LIGHTS
II ЛУЧШЕЕ МЕСТО УВИДЕТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Arktikum shows information and true stories about the Arctic, Lapland
and Lapplanders. What did Rovaniemi look like a century ago? How do
nature and people adapt to extreme conditions? Come and find out! The
Northern Lights display every day.

В Арктикуме можно узнать много интересного об Арктике, о Лапландии, о
жизни здесь. Как Рованиеми выглядел сто лет назад? Как природа и люди
приспособились к условиям крайнего севера? Приходите к нам и узнаете!
Презентация северного сияния каждый день.

ART FROM
THE TOP OF THE WORLD
ИСКУССТВО ИЗ САМОЙ ВЕРШИНЫ МИРА!

REIDAR SÄRESTÖNIEMI - STRANGE FLOWERS BLOOM AT NIGHT
10 JUN – 11 SEP
Known as ”the Picasso of the North”, Särestöniemi painted the arctic
landscape in paradise colors. He loved the endless light of the summer and
captured the longing of light and warmth of northern people in his images.

РЕЙДАР СЕРЯСТЁНИЕМИ – «ТАИНСТВЕННОЕ НОЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ»
10 ИЮНЯ – 11 СЕНТЯБРЯ
Известный как «Северный Пикассо», Серястёниеми изображал арктические
пейзажи, используя поистине райские цвета. Он любил бесконечный свет лета,
и в своих работах ему удавалось запечатлеть стремление северных людей
к свету и теплу.

Science Centre and Museum • Научно-исследовательский центр и музей
Pohjoisranta 4, FI-96200 Rovaniemi • tel. / тел. + 358 16 322 3260
info@arktikum.fi • www.arktikum.fi
Open: 1 Jun–31 Aug every day 9 a.m.–6 p.m., 1 Sep -30 Nov Tue-Sun 10 a.m.–6 p.m.

Часы работы: 1.06.–31.08. 9 до 18 часов. 1.09.–30.11. вт–вс с 10 до 18 часов.

Korundi House of Culture • Центр культуры «Корунди»
Lapinkävijäntie 4, FI-96100 Rovaniemi • tel. / тел. +358 16 322 2822
info@korundi.fi • www.korundi.fi
Open Tue-Sun 11am-6pm, Thu 11am-8pm. Free entrance on Thursdays at 6pm-8pm.

Часы работы: вт–вс с 11 до 18 часов. Бесплатно по вторникам с 18 до 20 часов.

näe
puilta
metsä
see the forest for the trees

Älä ole puupää
– tutustu metsään!
Oletko ajatellut miten monella tavalla metsä
vaikuttaa elämäämme? Oletko päässyt metsäkoneen puikkoihin, tutkinut mikroskoopilla
puuta tai laulanut metsäkaraokea?
Tiedekeskus Pilkkeessä koko perhe pääsee
tutustumaan suomalaisten metsien moniin
merkityksiin kaikilla aisteilla itse tehden.
Tervetuloa tutkimusmatkalle metsään!

Don't be a blockhead
– check out the forests!
Do you know how forests aﬀect on our everyday living? In Science Centre Pilke you can get
familiar with the northern forests on all senses.
Hop on a harvester, examine wood with a
microscope and learn about making paper!
The Pilke House is one of the biggest wooden
buildings in Finland and a sight itself.
Welcome on a forest adventure!

Ounasjoentie 6, Rovaniemi, Finland
")ǽʭǘǚǝțǕȜǗǕǛǘǞǜǝǗǕȢ-&)("ȯ*"10ǽƜ
1&"!"("0(20-&)("ǽƜȢ0 &"+ " "+1/"-&)("ǽƜ

Avoinna | Open
1&Ȕ-"Ȣ12"Ȕ#/&
)Ȕ02Ȣ01Ȕ02+

/tiedekeskuspilke

ǞȔǖǝ
ǖǕȔǖǝ

/pilketalo

/pilketalo
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Joulutalon Joulunäyttelyssä tutustutaan suomalaiseen jouluun,
jouluperinteisiin ja tietenkin
Joulupukkiin. Aikamatkalla kurkistetaan Joulupukin historiaan
ja talossa toimii myös tonttujen
lelupaja. Joulupukin voi myös
tavata.
Näyttelyn yhteydessä on iso
myymälä, josta löytyy aitoja
lappilaisia tuotteita ja josta voi
ostaa Napapiirin ylitysdiplomin.
Kahvilassa nautitaan herkullinen lounas tai välipala. Napapiirillä voi myös yöpyä Joulupukin
omassa lomakylässä.

JOULUPUKIN
PAJAKYLÄSSÄ

on tekemistä koko päiväksi

Napapiirillä tavataan Joulupukki, opitaan tonttuilemaan, tutustutaan
moottorikelkkoihin ja yövytään Joulupukin omassa lomakylässä.

J

oulupukki asuu Korvatunturilla, mutta hänen toinen kotinsa
on Rovaniemellä. Joulupukin
Pajakylässä on Joulupukin kam-

mari, jossa kiltti punanuttu ottaa

vastaan vieraita ympäri maailman. Pajakylässä toimii myös
Joulupukin oma postikonttori.

Avoinna: joka päivä klo 9-18, ja
1.9. alkaen joka päivä
klo 10-17. Liput: vapaa pääsy
santaclauslive.com

Avoinna: myymälä joka päivä
klo 8-23, kahvila joka päivä
klo 7.30-21.
Liput: vapaa pääsy
p. 040 159 3811
www.christmashouse.fi
Moottorikelkat ovat tärkeä osa

lappilaista elämää. Kelkkoihin
ja niiden moniin käyttötapoihin
tutustutaan Santa’s House of
Snowmobiles -näyttelyssä. Esillä
on kymmeniä moottorikelkkoja 60-luvulta näihin päiviin, ja
erikoisuutena Harley Davidson
-moottorikelkka 70-luvulta. Kelkkatalossa on myös puuhanurkkaus
perheen nuorimmalle väelle.
Avoinna heinäkuun alusta
alkaen ke-su klo 10-17.
Liput: aikuiset 6 euroa,
10-16-vuotiaat 4 euroa,
perhelippu 12 euroa.
p. 040 199 0774
www.houseofsnowmobiles.fi 

Genügend Unternehmungen für den ganzen Tag im Weihnachtsmanndorf am Polarkreis
Am Polarkreis trifft man den Weihnachtsmann, man lernt das
Wichteln oder auch das Motorschlittenfahren zudem kann man
im Feriendorf vom Weihnachtsmann übernachten.
Der Weihnachtsmann wohnt am Korvatunturi, dem Ohrenberg aber sein
Zuhause ist Rovaniemi. Im Weihnachtsmanndorf am Polarkreis liegt
das Zimmer vom Weihnachtsmann, wo der freundliche, an der roten
Kleidung zu erkennende, Besucher aus der ganzen Welt empfängt.
Im Weihnachtsmanndorf findet man sogar das eigene Postamt vom
Weihnachtsmann.
Öffnungszeiten: Täglich von 9-18 Uhr und ab dem 01.09.
täglich von 10-17 Uhr.
Eintritt frei
Ausstellungen im Weihnachtshaus machen mit dem finnischen
Weihnachten bekannt, mit Weihnachtsbräuchen und natürlich mit
dem Weihnachtsmann. Auf einer Zeitreise können Sie einen Blick auf
die Geschichte vom Weihnachtsmann werfen; das Haus ist zudem
Spielplatz der Wichtel.
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In unmittelbarer Nähe zur Ausstellung befindet sich auch ein großer
Einkaufsladen, wo man echte lappländische Produkte finden kann. Man
kann hier auch ein Zertifikat zur Polarkreisüberquerung erwerben. Im
Café können Sie ein köstliches Mittagessen oder eine Zwischenmahlzeit
genießen. Am Polarkreis ist es möglich in dem eigenen Feriendorf des
Weihnachtsmannes zu übernachten.
Der Verkaufsladen ist täglich von 8-23 Uhr, das Café täglich von
7:30-21 Uhr geöffnet.
Motorschlitten sind ein wichtiger Bestandteil im Leben der Lappländer.
Motorschlitten und deren verschiedenartige Verwendung kann man in
der Ausstellung des Santa‘s House of Snowmobiles kennenlernen. Zu
sehen sind zahlreiche Motorschlitten von den 60er Jahren ausgehend bis
in die heutige Zeit, ein gerade zuletzt hinzugefügtes Modell ist der Harley
Davidson Motorschlitten aus den 70er Jahren. Im Motorschlittenhaus ist
auch eine Spielecke für die Jüngeren der Familie.
Geöffnet ab Anfang Juli, Mi-So 10-17 Uhr.
Eintrittskarten: Erwachsene 6 Euro, für 10 - 16 Jährige 4 Euro,
Familienkarte 12 Euro.

travel Rovaniemi travel Lapland
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Santa Claus Village
provides a full day
of activities
At the Santa Claus Village on the Arctic Circle
you will meet Santa Claus, learn how to be an
elf, explore the world of snowmobiling and
stay overnight in Santa’s own holiday village.
В деревне мастеров Санта-Клауса хватит
занятий на целый день
На Полярном круге встечают Санта-Клауса, учатся
повадкам гномов, знакомятся со снегоходами и ночуют
коттеджном поселке Санты.
Санта-Клаус живет на горе Корватунтури, но его второй
дом – Рованиеми. В деревне-мастерской располагается офис
Санты, где милый дедушка в красной шапке встречает гостей
со всего света. Там расположено и его собственное почтовое
отделение.
Часы работы: ежедневно 9-18 ч. и, начиная с 1.09 ежедневно
10-17 ч.
Вход свободный.

S

anta Claus lives at Ear Mountain (Korvatunturi), but his
other home is in Rovaniemi.
The Santa Claus Office is located
in the Santa Claus Village, the
place where the jolly man with
the long white beard greets visitors
from all over the world. Santa
Claus also has his own post office
in the Santa Claus Village.
Open: daily 9 a.m. – 6 p.m. and
from 1 September onwards 10
a.m. – 5 p.m.
Tickets: free admission
The Christmas Exhibition at
Christmas House showcases Finnish Christmas, Christmas traditions, and of course you can also
meet Santa Claus here. Travelling
through time, you will get a
glimpse of the history of Santa
Claus and Christmas House also
holds the Elves’ Toy Workshop.
The exhibition also houses
a large shop that sells genuine
Lappish products and you can
also get your own Arctic Circle
Crossing Diploma. The cafete-
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ria serves delicious lunches and
snacks. At the Arctic Circle you
can also choose accommodation
at Santa’s own holiday village.
Open: shop open daily 8 a.m. –
11 p.m., cafeteria open daily 7:30
a.m. – 9:00 p.m.
Snowmobiles form an important
part of life in Lapland. Snowmobiles and their many different uses
can be explored in the Santa’s
House of Snowmobiles exhibition.
On display are dozens of snowmobiles dating back to the 1960s
through to modern day vehicles,
and one of the special exhibits is a
Harley Davidson snowmobile from
the 1970s. Santa’s House of Snowmobiles also has a play area for the
younger members of the family.
Open from the beginning of July
from Wednesday to Sunday 10
a.m. – 5 p.m.
Tickets: admission for adults
6 €, children (10-16 years) 4 €,
family ticket 12 €.

Выставка Рождественского дома. На ней можно познакомится
с традициями финского рождества, а также с Санта-Клаусом.
В путешествии по времени заглянем в историю Санты. Здесь
есть также мастерская игрушек гномов. При выставке есть
большой магазин с исконными лапландскими вещами. Здесь
же можно купить диплом о пересечении Полярного круга. В
кафе вас ждет вкусный обед или просто перекус. На Полярном
круге можно заночевать в собственной турбазе Санты.
Часы работы: магазин ежедневно 8-23 ч., кафе ежедневно
7.30-21 ч.
Мотосани – важная составляющая жизни в Лапландии.
Выставка под названием Santa’s House of Snowmobiles о
разнообразном использовании мотосаней приглашает всех
желающих. Там будут представлены десятки снегоходов с 60-х
прошлого столетия и до наших дней. Самый примечательный
экспонат – мотосани Харли Дейвидсон 70-х годов. В доме
саней есть уголок и для самых маленьких.
Открыто с начала июля – среда-воскресенье 10-17 ч.
Билеты: взрослые – 6 евро, дети 10-16 лет – 4 евро; семейный
билет – 12 евро.
В своей собственной пещере, Санта-Парке, финский Дед Мороз
приготовил развлечения для всей семьи. Встретиться с Сантой
можно в его кабинете, а в школе гномов научат их ремеслу.
На сказочном поезде вы отправитесь сквозь арктическую зиму
к игрушечной мастерской гномов. Затем процесс украшения
рождественских пряников у хозяйки Йоулумуори, создание
собственного рождественского украшения и игры в зоне
«Злых приц». Самый волнительный момент путешествия –
пересечение Полярного круга под землей на глубине 50
метров. В чуме-кафе вас ждут горячие напитки с выпечкой, а в
магазине Санта-Парка – сувениры, напоминание о посещении
этого места.

travel Rovaniemi travel Lapland
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Napapiiri on täynnä yllätyksiä

H

yppää, tee kuperkeikka tai
astu rauhallisesti Napapiirin yli. Tapoja ylittää raja
on yhtä monta kuin ylittäjiäkin.
Maaginen napapiirin raja,
66˚33˚07˚ pohjoista leveyttä,
on houkutellut matkailijoita
jo vuosikymmenien ajan.
Yhdysvaltain presidentin rouva
Eleanor Roosevelt oli virallisesti

8
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ensimmäinen, jolle paikkaa esiteltiin. Rouva Roosevelt vieraili
Rovaniemellä kesällä 1950, jolloin sodan tuhoamassa kaupungissa ei juuri ollut nähtävyyksiä
esiteltäväksi. Arvokasta vierailua
varten rakennettiin pieni maja,
joka on edelleen paikallaan Joulupukin pääpostin naapurissa.
Rouva Rooseveltin vierailun

jälkeen matkailijoiden määrä
napapiirillä kasvoi ja pikku hiljaa alettiin rakentaa lisää palveluja. Nyt Joulupukin pajakylässä
toimii Joulupukin kammari,
lomakylä, matkamuistomyymälöitä, ravintoloita ja kahviloita,
mutta salaperäisen rajan ylittäminen on edelleen yksi suurimmista syistä vierailla napapiirillä.

1

Lentoasema, Rovaniemi Airport

2

Tunturi-tuote Oy
3 shops in the same building.

3

Reindeer Cafe Restaurant
Sirmakko; 2nd Floor

4

Marttiinin myymälä

5

Santa Claus Office, Joulupukin Kammari

6

Santa Claus Holiday Village

7

SantaPark

8

Husky Park

9

Santamus

10

Santa Claus Reindeer, Kotahovi

travel Rovaniemi travel Lapland

Kesäisin ylityskohdan erottaa
maahan piirretystä viivasta. Vain
mielikuvitus on rajana, kuinka monella eri tavalla rajan voi
ylittää.
Napapiirin-vierailun kohokohta on Joulupukin tapaaminen. Q
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3

10

#TIVOLIRIEMUA

SANTA CLAUS VILLAGE
Joulumaantie 13, Rovaniemi

www.kotahovi.fi
Come also to see Santa Claus reindeer!

+358 40 834 0900

OULU 27.5.-20.6.,
ROVANIEMI 24.6.-11.7.
TORNIO 15.-20.7., KEMI 23.7.-1.8.
KAJAANI 5.-9.8.

WWW.SUOMENTIVOLI.FI

The coordinates 66˚ 33˚ 07˚

T

he home of Santa Claus
and his top secret workshop are located at Korvatunturi (Ear Mountain) which
is inaccessible.
Each day Santa Claus arrives
at his office at the Santa Claus
Village on the Arctic Circle in
Rovaniemi.
Here he greets visitors from
all over the world, replies to letters, and listens to the Christmas wishes of the children he
meets. Naturally, Santa has
plenty of other secrets. Some
of these secrets you will discover yourself as you walk along
the magic trail that leads you to
Santa`office.
You can see the special boots
Santa uses to cross the great
swamps. Santa`s biggest secret
is the fact that he is able to slow
down time.

2/2016

The coordinates for the
Arctic Circle are 66˚ 33˚ 07˚.
It is by no means a coincidence that Santa Claus is on the
Arctic Circle. Places south of
the Arctic Circle cannot guarantee sufficient cnow for the
elves.
You can also stay overnight
on the Arctic Circle at the Santa Claus Holiday Village. The
Christmas House exhibition
teaches interesting facts about
Christmas traditions and the
history of Santa Claus.
The Santa Claus Village has
plenty of shops and boutiques
selling souvenirs and gifts.Postcards are stamped with the
unique Arctic Circle postmark
and photograph of your meeting with Santa Claus is a great
memento. Q

travel Rovaniemi travel Lapland
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Taidetta kesässä
Public art in Rovaniemi

Katso teosten sijainti keskiaukeaman kartasta.
Look at the map in the centrefold to see where the artworks are located.

1.
Lapin jälleenrakennuksen muistomerkki 1944-1955, Kari Huhtamo 1977,
Ratakadun ja Pohjolankadun välinen mäenrinne. Teos ponnistaa taivaalle
spiraalina päättyen uljaaseen ylöskurkottavaan kolmijakoiseen triumfiin. Se
on valmistettu kirkkaasta, haponkestävästä teräksestä. Veistoksen yhteyteen
on koottu valokuvanäyttely Rovaniemestä ennen hävitystä, sen jälkeen sekä
kaupungin jälleenrakennuksesta.
Monument to the Reconstruction of Lapland 1944-1955, Kari Huhtamo
1977, the slope between Ratakatu and Pohjolankatu. The work is made from
clear stainless steel. Along with the sculpture, there are photographs that
portray Rovaniemi before the city’s destruction, immediately afterwards, and
the city’s reconstruction.

3.

2.
Aseveliketju, Bengt Lissegård 1964, Pohjolankatu. Aseveliketju on
Suomen talvisodassa 1939-40 taistelleiden ruotsalaisten ja norjalaisten vapaaehtoisten muistomerkki. Teos kuvaa pohjoismaista,
sodanaikaista yhteistyötä ja sen tarkoituksena on muistuttaa olevia
ja tulevia sukupolvia pohjoisesta yhteenkuuluvuudesta.
Brother in Arms Chain, Bengt Lissegård 1964, Pohjolankatu. A
memorial to the Swedish and Norwegian volunteers who fought for
Finland during the Winter War in 1939-40.

16

Jätkänpatsas, Kalervo Kallio 1955, Jätkänpuisto. Yksi Rovaniemen tunnetuimmista veistoksista on symboloinut kaupunkia jo vuosikymmenten ajan
itseoikeutetusti tunnettujen uittojokien rantamaisemissa. Kuvanveistäjä
Kalervo Kallio on tehnyt jätkästä työn sankarin.
Lumberjack Statue, Kalervo Kallio 1955, Jätkänpuisto park, at the western
end of Lumberjack Candle Bridge. One of Rovaniemi’s best-known sculptures.
It has symbolised Rovaniemi for decades on the shore landscape of the wellknown logging rivers.

travel Rovaniemi travel Lapland
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4.

Raivaten ja rakentaen, Urpo Kärri 1990, Uitonpuisto.
Veistos on saanut aiheensa pioneerien toiminnasta
Lapin sodassa ja jälleenrakennuksessa. Teoksen materiaalina on käytetty liuskakiveä, ruostumatonta
terästä ja peiliä.
Clearing and Reconstruction, Urpo Kärri 1990,
Uitonpuisto park, at the western end of Ounaskoski
bridge. The sculpture is themed on the activities
of the Pioneers during the Lapland War and subsequent reconstruction. The work is made from slate,
stainless steel and mirrors.

5.

6.

Jätkänkynttilä-silta, 1989. Suomen ensimmäinen vinoköysisilta on
jänneväliltään 126 metriä. Nimi muistuttaa uiton ajoista ja on kunnianosoitus jätkälle. Pylväsparin huipulla on jätkänkynttilää jäljittelevä
valaistusratkaisu, kaasuliekillä valaiseva kynttilä.
Lumberjack Candle Bridge, 1989. Finland’s first cable-stayed bridge,
Lumberjack Candle Bridge, has a tension span of 126 metres. Its name
recalls the era of the log floating, and it is a tribute to lumberjacks. The
distinctive bridge is over 300 metres long.

Lappia-talo, Alvar Aalto 1975. Teatteri- ja kongressikeskuksen pehmeästi
kaareutuvia kattomuotoja on verrattu Lapin tunturimaisemaan. Rakenteissa ja sisustuksessa on suosittu sinistä ja valkoista. Eteishallin ja lämpiöön
johtavan portaikon lattiamateriaali on Louen kalkkikiveä - Lapin marmoria.
The Lappia House, Alvar Aalto 1975. The Rovaniemi theatre, concert and
congress hall. The gently undulating lines of the roofs have been frequently compared with the mountain scenery of Lapland. Light whites and blues
dominate the building both outside and in furnishing. The floor material of
the entrance hall and the staircase leading to the foyer is limestone from
Loue - Lappish marble.

7.

Vuorten synty, Kain Tapper 1988, Kaupungintalon ja kirjaston edessä.
Materiaalina on käytetty punaista graniittia, Ounasvaaran kiveä, maata
ja ruohoa. Vuorten synty kuvaa Rovaniemen nousua sodan jälkeen.
Päinvastaisesta suunnasta katsottuna se kuvaa ihmisten ja rakennusten
maatumista. 200 metriä pikä teos on yksi Suomen suurimpia.
Birth of a Mountain, Kain Tapper, 1988, in front of the town hall and
library. Made from red granite, Ounasvaara stone, soil and grass. Birth
of a Mountain reflects the rise of Rovaniemi following the war and when
viewed from the opposite direction, it reflects the decay of people and
buildings. The work is 200 metres long and one of the largest in Finland.
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8.

Maidolla elämisen alku, Ensio Seppänen 1984, Hervan puisto, Jäämerentie. Lapin läänin Maatalouskeskuksen pystyttämä Maidolla elämisen alku
on tehty pronssista, graniitista ja jaloteräksestä. Patsaassa on taiteilijalle
tyypilliseen tapaan historiallisesti oikean näköiset asusteet ja työkalut.
Milk, the Start to Life, Ensio Seppänen 1984, Hervan puisto park,
Jäämerentie. The statue was erected by Lapland Agricultural Centre and
it features historically accurate costumes and tools in a manner typical of
the artist.

travel Rovaniemi travel Lapland
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Kahden
K
ahden jjoen
oen R
Rovaniemi
ovaniemi ttarjoaa
arjoaa eelämyksiä
läm
vesillä
jokiristeilystä koskenlaskuun ja saunomiseen saunalautalla.

Sauna on lämmin! Saunalautta m/s Marian kippari
Erkki Närä on lämmittänyt
lautan puulämmitteisen kiukaan
sopivan kuumaksi kesäillan hiveleviä löylyjä varten. Lauteilta
ihaillaan Rovaniemen siluettia
ja siltoja, ja sydänyöllä Lapin
kesän kultaista aurinkoa.
Löylyjen jälkeen pulahdetaan uimaportaita pitkin vilvoittelemaan viileään jokiveteen tai
narrataan kaloja lautan pilkkireiästä. Sitten istutaan pöydän
ääreen syömään hyvin!
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Saunalautta m/s Maria,
p. 040-5588 992,
www.saunalauttarovaniemi.com
Risteily perinteisellä puisella
jokiveneellä vie kauniiden maisemien lisäksi aikamatkalle vanhaan Lappiin. Matkan ihaillaan
vehreitä saaria ja Rovaniemen
komeaa maamerkkiä, Ounasvaaraa.
Kesäillan auringossa joen pinta kimaltelee, kun pitkä tervantuoksuinen vene lipuu mutkittelevissa uomissa ja poukamissa.

Hevoset syövät ruohoa saarilaitumella, piisami sukeltaa pinnan
alle ja linnut pyrähtelevät lentoon hiekkasärkiltä.
Kalat nousevat pintaan ja
palaavat pyrstöjään pärskäyttäen
veden turvaan.
Jokiveneretkeen voi yhdistää
myös porotilavierailun tai käynnin Joulupukin luona. Ja jokiveneretkikin on parhaimmillaan
yöttömässä yössä!

Vesille pääset helpoimmin
ohjelmapalveluyritysten kautta. Hurjiin tai rauhallisempiin
vesiohjelmiin liitetään usein
vierailu poro- tai huskytilalla, keskiyön auringon ihailu,
nokipannukahvit, lappilaisiin
käsitöihin tutustuminen aidossa lappilaisessa kodissa tai Joulupukin tapaaminen.
Etsi oma ohjelmasi! 

Lapin Safarit p. 016-33 11 200,
www.laplandsafaris.com

travel Rovaniemi travel Lapland
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- Parhaimmat kesätanssit SUUKOSKEN KEITAALLA
Itäpuolentie 4070, 95300Tervola

KESÄN 2016 ESIINTYJÄT
La 21.05. Susanna Heikki
& Voimaorkesteri, Jettiset
La 28.05. Charles Plogman & Rosette
La 04.06. Lasse Hoikka & Souvarit
Seppo Hakorinne
La 11.06. Hannu Hautaniemi yht.
La 18.06. Kari Piironen & Caminito
La 25.06. Jukka Lampela & Lapponia
La 02.07. Virpi Piippo & Vetonaula
Ilkka Marttala
Kanarian Mikki
La 09.07. Tarja Lunnas & Rosso
La 16.07. Yölintu
La 23.07. Teemu Roivainen & Hovinarrit
La 30.07. Lasse Hoikka & Souvarit
La 06.08. Jarkko Honkanen & Taiga
La 13.08. Marko Maunuksela & Fantasia
Pe 19.08. Jari Sillanpää Kesä Show 2016
& Men in Black
La 20.08. Eki Jantunen & Mutkattomat
La 27.08. Arja Koriseva & Fortuna
Mika JeIremoff
La 03.09. Eija Kantola & Omega
La 10.09. Eino Grön & Niskalenkki
La 17.09. Ässät, Juha Alvari yht.

Kalastus:
Sieriporo Safaris p. 040-8458 754, www.villiporo.net
Koskenlasku ja vesijettisafarit:
Arctic Lifestyle p. 050-3439 100, www.arcticlifestyle.fi
Kalastus ja moottoriveneajelut:
Arctic Circle Snowmobile Park p. 050-490 3309,
www.snowmobilepark.com
Melonta ja kalastus:
Ranua Wildlife Safaris p. 0400-232 598, www.wildlifesarfaris.fi

River Activities

Tanssit klo 2-

www.suukoskenkeidas.fi

Auf dem Strom

The sauna is hot! The skipper of the sauna ferry M/S Maria
has warmed the woodburning stove ready for a sauna cruise
on a summer evening. From the sauna, you can admire the
Rovaniemi skyline and bridges, and enjoy Lapaland’s endless
golden summer nights. Sauna ferry M/S Maria: Tel. 040-5588 992,
www.saunalauttarovaniemi.com
A cruise on a wooden river-boat takes in the beautiful landscape,
while experiencing a journey through time to the old Lapland. As
the summer evening sun sparkles on the surface of the river, you
glide along waterways with the boat’s tar scent perfuming the air.
Lapland Safaris Tel: 016-22 11 200, www.laplandsafaris.com
A boat trip is often the easiest way to reach your destination,
whether it’s a visit to a reindeer or husky farm, admiring the
midnight sun, campfire coffee expedition, visit to Lappish
handicrafts, getting to know an authentic Lappish home or a
meeting with Santa Claus.
Fishing: Sieriporo Safaris, Tel: 040-8458 754, www.villiporo.net
White water rafting and jet ski safaris, Arctic Lifestyle
Tel: 050-3439 100, www.arcticlifestyle.fi
Fishing and motor boat expeditions, Arctic Circle Snowmobile
Park Tel: 050-490 3309, www.snowmobilepark.com
Canoeing and fishing, Ranua Wildlife Safaris Tel: 0400-232 598,
www.wildlifesarfaris.fi
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Tervetuloa kesätanssien tunnelmaan!
Tiedustelut: 0400  

Die Sauna ist geheizt, teilt der Skipper seinen Fahrgästen mit. Das
viel bestaunte Sauna-Pontonschiff „MS-Maria” ist eine Neuheit im
Erlebnisangebot Rovaniemis. Von Bord lässt man sich ins Wasser
plumpsen und erschreckt die Fische, ja es gibt sogar Angellöcher,
wie man sie vom Eisangeln her kennt. Den Saunierern zeigt sich
die Silhouette der Stadt, mit all ihren Brücken, wie ein Kunstwerk.
Die Flusslandschaft lässt sich bei einer Stromschnellenfahrt oder
beim Paddeln am besten erleben. Ei,ne Stromschnellenfahrt kann
unter Anleitung geschehen, dafür braucht es keine Vorkenntnisse.
Das geruhsame Paddeln durch die vorbeiziehende Landschaft ist
ein Genuss, bei dem sich einheimische Vogelarten aber auch oft
Wildtiere zeigen.
Ausflüge in traditionellen Langholzbooten beginnen unmittelbar
im Stadtzentrum am Ounas- bzw. Kemijoki-Fluss. Vorbei geht’s
an grünen Inseln und am markanten Hausberg Rovaniemis, dem
Ounasvaara.
Mit gültiger Genehmigung darf frei geangelt werden, es gibt
jedoch auch geführte Angeltouren, bei denen ein erfahrener
Leiter zu guten Fischgründen führt, mit anschlißendem Essen am
Lagerfeuer.
In Höhe der Anlegestelle Lainaanranta wartet das blau-weiße
Ausflugsschiff „Kemijoen Helmi” auf Passagiere, denn was kann an
einem schönen Sommertag besser sein, als eine Kreuzfahrt auf den
Flüssen. Das Schiff verkehrt täglich ab der ersten Juniwoche bis zu
den dunklen Abenden im September.
Auch von den Decks des vertäuten Restaurantschiffes “Lumikki”, am
Ufer beim Hotel Pohjanhovi, lässt sich die Flussaussicht genießen.
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Выставка Снежный замок
Выставка «LumiLinna»
(Снежный замок) во
внутренней гавани расскажет
о двадцатилетней истории
LumiLinna. Выставка
проходит в здании бывшей
таможни, возведенной в
1912 году. Гавань является
интересным местом для
экскурсии, летом здесь есть
кафе, терассы, тут проходят

различные мероприятия.
Рядом с выставкой
«LumiLinna» расположена
галлерея драгоценных
камней, ей в апреле
исполнилось 30 лет. Галерея
представляет драгоценные
камни со всего света,
особенная ее ценность –
корона короля Финляндии.

В гавани на реке Айос стоит
ледокол Сампо. Финляндия –
единственная страна в мире,
чьи гавани зимой замерзают,
и Сампо в свое время играл
важную роль в мореплавании.
Судно длиной 75 метров и
шириной 17 метров с 1987
года стало служить туристам,
зимой на нем проводят
захватывающие экскурсии по

студеному морю.
Венцом поездки в Кеми
станет посещение местного
исторического музея,
картинной галлереи и центра
Комиксов, пользующегося
особенной популярностью у
молодых, там представлены
работы более двадцати
художников и сорок скульптур
героев комиксов. Q

Легенды о Лапландии
В «Арктикуме» расположенном к северу от центра Рованиеми,
работают Лапландский краеведческий музей и Арктический
центр от Лапландского университета. Оба объекта повествуют
о Лапландии и о ее жителях. Выставка «Северные способы»
в залах Краеведческого музея переносит посетителей из
прошлого в наше время. В Арктическом центре расположилась
выставка «Меняющаяся Арктика», дающая энциклопедические
сведения о Северной природе и культуре. Информация об
изменениях северной территории и положении коренных
народностей предлагается интерактивным способом, она
представляет интерес для взрослых и детей.
В научном центре Пилке, расположенным рядом с
Арктикумом, можно познакомиться с северным лесом не только

Breikki в Rinteenkulma

В здании бывшего депо для почтовых автомобилей находится
отремонтированный культурный центр «Корунди», где
работают художественный музей Рованиеми и Лапландский
симфонический оркестр. Выставки художественного музея
представляют работы отечественных и зарубежных художников,
в особенности современное искусство Финляндии и искусство,
посвященное пейзажам арктической природы.

Великолепная Antell

Кафе Break при торговом
центре Rinteenkulma также
предлагает горячие напитки
и выпечку. В заведение есть
вход прямо с улицы.
Для любителей

мороженого предлагаем
Spice Ice, здесь вам подадут
порционное мороженое
с разнообразных видов:
карамельное, шоколадное,
из фруктов и ягод. Q

Стильное Cafe & Bar 21
Современное и стильное
кафе Cafe & Bar 21 в центре
Рованиеми предлагает
своим посетителям
сладкие и соленые вафли,
а также большой выбор
салатов. В меню найдется
фаршированный картофель,
тапас, мороженое джелато
и собственная выпечка. По
вечерам в кафе продается
вино вразлив и коктейли.

с помощью всех органов чувств, но и собственноручно принять
участие в опытах. Экспозиция рассказывает о постоянном
использовании лесов Севера, об их экологии, биологии и
дарах леса. Самый значительный и весомый экспонат – это
само здание, которое являет собой пример экологического
строительства.

Один из любимых напитков
посетителей Лапландский
мохито, основным
ингредиентом которого
является ром 12-летней
выдержки и морошковое
варенье. В кафе есть
бесплатный Интернет в виде
WLAN-соединения и айпады
от заведения.
А-права (на порционную
продажу алкоголя). Q

В нижнем холле торгового
центра Сампокескус
наслаждаемся выпечкой по
рецептам Antell. Пекарню
Antell в 1880 году основала
Катри Антелл, бойкая мамзель,

продававшая поначалу хлеб
своей выпечки на площади
Оулу. Часть из классических
изделий включена в меню с
самого открытия заведения. Q

Рождественское Café Linna
В Café Linna, расположенном
в торговом центре
Калотинлинна при отеле
Hotel Santa Claus на площади
Лорди царит рождественская
атмосфера и обслуживание
в рождественском стиле.
Особенность Linna –
круглосуточно открытая
терасса, с которой интересно
наблюдать за повседневной
жизнью города.

Кроме пироженых,
изготавливаемых собственной
кондитерской, Linna
предлагает различные
сорта кофе и чая. Для особо
проголодавшихся – вкусный
parilaleipä или салат Linna.
В кафе бесплатный WiFiИнтернет. В магазинчике shopin-shop имеются натуральные
продукты и сувениры. Q

Уютный Антинкаапо
На улице Рованкату
находится кафе-кондитерская
Антинкаапо – заведение
с 30-летней семейной
традицией. Хозяйка кафе Сату
Антинкаапо рассказывает,
что аппетитные пирожные
изготавливаются прямо
здесь из самых свежих

продуктов, основными из
которых являются местные
ягоды. В кафе можно купить
также сладости и соленые
пироженые, торты и другие
кондитерские изделия. А
хороший кофе для семейства
Антинкаапо готовить в
порядке вещей. Q

Zoomit с особенными напитками
При отеле Santa Claus
помимо Café Linna есть кафебар Zoomit со вкусными
напитками, коктейлями,
особенным кофе, соленой

Покупаем в булочной сладости

Веселый Picnic

В булочной у Эйи посетители
раскупают булочки, пончики,
лапландские традиционные
«кампанису», венские
булочки и другие сладкую
и соленую выпечку на дачу

В центре торгового центра
Ревонтули можно зайти
перекусить в кафе Picnic:
горячие напитки, соленые
и сладкие кондитерские
изделия. Кафе Picnic можно

20

и с собой в поездку. Если
у кого-то случится день
рождения во время отпуска, в
булочной имеется настоящий
лапландский морошковый торт
для праздничного стола. Q
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выпечкой. В распоряжении
посетителей большой экран со
спортивным каналом, бильярд
и настольные игры. Бар
работает до поздней ночи. Q

найти и в других частях
Финляндии. Система
накопления скидок с помощью
загружаемого в мобильный
телефон Picnic-кода. Q
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Детеныши зоопарка Рануа
в ожидании гостей
В зоопарке вам предстоит
знакомство с детенышами
росомахи и оленя, а также
свидание с белым медведем
всего на расстоянии метра.
В этом году население
зоопарка, насчитывающее
около двухсот обитателей,
пополнилось за счет молодого

поколения. У самки росомахи
Кайнуу двое непоседливых
детенышей: мальчик и
девочка. Они постоянно
вылезают из своего убежища
в летнем бассейне, их игры
можно наблюдать в течение
лета. У оленей в этом году в
зоопарке трое оленят.
Горные волки (дхоле),

попавшие в Рануа прошлым
летом, хорошо прижились.
И этим летом волков можно
будет увидеть во время
показательного кормления.
Когда смотритель зоопарка
предворяет кормление
рассказом о дхоле, они
издают своеобразные звуки.
А с началом кормления
среди волков царит
оживление, они соревнуются
в расторопности: кто получит
большую порцию корма.
Показательное кормление
проводят также у белого и
бурого медведя, у выдры
и у домашних животных –
овец и свиней, последним
можно почесать холку. В зоне
домашних животных можно
прокатиться на ослике или
лошади.
Самая интересная программа
ожидает гостей зоопарка в
коттеджном поселке Гулогуло. Они могут заказать
свидание с наикрупнейшим
хищником – белым медведем.
Перед кормлением работник
зоопарка ведет посетителей
в замок белого медведя,

где питомцу уже готовят
еду. Белого медведя можно
увидеть в метре от себя
через загородительную
решетку.
Солидный размер животного
становится очевиден многим
посетителям лишь во время
посещения замка. Манассе
(так зовут белого мишку)
весит около восьмисот
килограммов, а в стойке
на задних лапах достигает
трехметрового роста.
В зоопарк легко попасть
из Рованиеми, пусть даже
не на своем транспорте.
С расписанием рейсовых
автобусов можно
познакомиться на странице
ХХ этого журнала. Кроме
того, экскурсионные фирмы
организуют автобусные
экскурсии в сопровождении
гида. Туристов, у которых
заказан номер в Гуло-гуло за
небольшую плату доставят
из Рованиеми на место и на
следующий день обратно.
www.ranuazoo.com Q

Шесть способов
купить билет

В зоопарк Рануа и Деревню мастеров
на автобусе
Из Рованиеми в зоопарк
Рануа можно съездить на
день на автобусе. Ежедневно
есть от двух до пяти рейсов
в зависимости от времени.
Первый рейс – утром, а
последний – в 18 часов.
Последний обратный рейс
из Рануа в Рованиеми по
будням и субботам в 17.20,
по воскресеньям есть
дополнительный автобус в
21.00. Поездка из Рованиеми
в Рануа занимает час с
четвертью.
На Полярный круг из
Рованиеми можно попасть
на всех автобусах, едущих в
северном направлении.
Экспресс-автобусы также
останавливаются в Деревне
2/2016

Санта-Клауса. В северном
направлении ежедневно
отправляется много
автобусов, из которых самые
первые – рано утром, а
последний в основном лишь
после 20.30, по субботам,
однако, уже в 17.20.
Обратная дорога до
центра – на автобусах,
возвращающихся с севера.
Продолжительность поездки
от Деревни Санты до центра
в зависимости от рейса может
длится от десяти минут до
получаса.
Автобусы отходят от
автовокзала. С расписаниями
авобусов можно
познакомиться на сайте
www.matkahuolto.fi. Q

В начале года офис
по продаже билетов
компании Valtion Rautatiet
(«Государственные железные
дороги») был закрыт, но
билеты на поезда дальнего
следования по-прежнему
можно купить различными
способами.
Через VR Mobiili можно
купить билеты на поезда
дальнего следования, а
также места для животного
и велосипеда по адресу
m.vr.fi. Билет присылают
на электронную почту или
мобильный телефон. В
качестве оплаты принимаются
карты Visa, MasterCard, Visa
Electron и Maestro. Служба
доступна с 4 до 1.30.
Есть возможность купить
билеты через Интернетмагазин VR с помощью
кода интернет-банка или
с помощью карт Visa, Visa
Electron, Master Card и
American Express. Билет
поступает на электронную
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почту, мобильный телефон
или в билетный автомат.
В билетном автомате на
железнодорожной станции
можно купить билет в ночное
время. В качестве оплаты
годятся Visa, Visa Electron,
MasterCard и American Express.
Возможен вариант покупки и
через телефонную службу VR
по номеру 060041900. Билет
поступает на электронную
почту, на мобильный телефон
или в ближайший R-kioski. В
R-kioski продаются билеты на
поезда дальнего следования
и специальные билеты
напрямую без посредников.
Проводники продают билеты
прямо в поездах, но карты
Visa Electron, Diners Club,
Diners Club Discover и Maestro
здесь к оплате не принимают.
Кроме того, за проезд до
76 километров взимается
дополнительная плата 3
евро, а за более длительное
расстояние – 6 евро. Q
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Безопасно в Лапландии
Во время купания или катания на лодке
Умение хорошо держаться на воде будет нелишним в стране тысячи
озер. Однако умение хорошо плавать не всегда выручает в тех
случаях, когда забывают правила пребывания на воде. Состояние
опьянения и беспечность - самые частые причины несчастных
случаев.
Плавать следует вдоль берега, так, чтобы в случае необходимости
ноги могли бы достать дна. Важны такие качества, как
благоразумность и терпение. В незнакомый водоем и на мелководье
не следует нырять вниз головой.
Удостоверьтесь в целости лодки, прежде чем отплыть на ней
от берега. Проверьте, нет ли пробоин в днище и исправны ли
принадлежности, целостность весел и наличие черпака.
Не оставляйте без внимания детей, находящихся близ водоемов.

На оленьей территории
Осторожно, олени

Оленеводство является одним из древнейших занятий в
Северной Финляндии, поэтому оленей в Лапландии очень
много. Дороги зачастую проходят через оленьи пастбища.
В летнее время олени иногда пасутся близ проезжей части
или спасаются там от комаров. Зимой этим животным
проще передвигаться по дорогам. Дайте им возможность
избежать столкновения с вашей машиной.
Как не столкнуться с оленем?
Оставляйте достаточно времени для ваших поездок.
Передвигайтесь с такой скоростью, которая позволит
контролировать опасные ситуации. Следите за обочинами
дороги.
Доверяйте дорожным знакам, предупреждающим
об опасности столкновения с оленями, они обычно
выставляются на особо опасных участках.
Если вы увидите одного оленя, поблизости может быть
целое стадо этих животных. Используйте дальний свет
во время сумерек, так как глаза оленя уже издали
воспринимают луч света как опасность. Зачастую водители
сигналят друг другу фарами о наличии оленей близ дороги.
Что делать если наезд на оленя уже произошел?
• Позаботьтесь о том, чтобы и другие участники движения
заметили столкновение, установите предупреждающий
знак на дороге.
• По возможности передвиньте тело оленя на обочину
дороги, тем самым, обеспечив безопасность для других
участников движения
• Позаботьтесь об оказании медицинской помощи
окружающим, позвоните на единый номер приема
экстренных вызовов 112
• Хорошо заметьте место, например целлофановым
пакетом для представителей оленеводческого
объединения.
• Если сможете, добейте раненое животное.
• Позвоните в службу спасения по телефону 112, если
даже вы только ударили оленя, поскольку оленеводы
ведут слежку за животными.
• Тело животного нельзя забирать с собой.
• Известите о случившемся вашу страховую компанию.

При катании на лодке не лишним будет и наличие спасательного
жилета. В моторных лодках они входят в перечень обязательных
принадлежностей для каждого пассажира. В случае алкогольного
опьянения следует воздержаться от прогулок по воде и остаться
на суше. На сегодняшний момент дозволенная граница содержания
алкоголя в выдыхаемом воздухе равна одной промилле.
Если по какой-либо причине лодка опрокидывается, не паникуйте
и зовите на помощь. Рекомендуется оставаться близ лодки и даже
попытаться взобраться на нее.

В тени лесов

Права грибников и сборщиков ягод
В Финляндии любой желающий, в
том числе, временно пребывающие
на территории страны иностранцы,
имеют право собирать дары природы,
не зависимо от того, кто является
владельцем данной территории.
Кратко о данном законе:
Разрешено
• передвигаться на природе пешком, на лыжах, на велосипеде
везде, кроме дворов, а также частных полей, огородов, лугов,
где можно вытоптать растительность
• временно пребывать на территориях, где разрешено
передвижение для частных лиц (можно, к примеру,
поставить палатку, при этом нужно находиться в
достаточном удалении от жилища)
• собирать дикие ягоды, грибы, цветы
• ловить рыбу на обычную удочку или на удочку для
подледного лова (но не на порогах и в реках), а также
• кататься на лодках, плавать и мыться в водоемах и
передвигаться по льду
Нельзя
• причинять вред и беспокойство другим людям
• разорять гнезда и убивать птенцов
• беспокоить оленей или других диких животных
• срубать или причинять вред деревьям, забирать с чужой
территории поваленные деревья, хворост, мох и т.п.
• разводить костры на чужой территории без разрешения и
без крайней на то необходимости
• нарушать домашнее спокойствие, например, ставить
палатку близ жилища или сильно шуметь
• мусорить
• передвигаться по частной территории без разрешения на
транспортном средстве, снабженном мотором
• заниматься рыбной ловлей (за исключением ловли удочкой)
и охотой без соответствующего разрешения

Келлониеми, Хенна. Безопасно в Лапландии,Информация для туристов и коренных жителей. компания “Похьёлан Пайнотуоте” 2011.
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1. Ounasvaaran Hiihtokeskus/ Ski Resort
2. Urheiluopisto/Santasport
3. Rautatieasema/Railway Station
4. Posti/Post Office
5. Linja-autoasema/Bus Station
6. Keskussairaala/Central Hospital
7. Terveyskeskus/Health Centre
8. Poliisi/Police Station
9. Matkailutoimisto/Tourist Office
10. Kaupungintalo/Town Hall
11. Kirjasto/Library
12. Lappia-talo/Lappia House
13. Arktikum, Pilke
14. Kirkko/Evangelical Lutheran Church
15. Ortodoksinen kirkko/Orthodox Church
16. Taidemuseo/Art Museum, Korundi
17. Tori/Market Place
18. Yliopisto/University of Lapland
19. Jätkänkynttiläsilta/Lumberjack Candle Bridge
20. Lordin aukio/Lordi’s Square
21. Marttiinin Wanha tehdas/Marttiini Old Factory
22. Arctic Light Hotel &
Arctic Light Boulevard Restaurant
23. SantaPark
24. Santa Claus Holiday Village

25. City Hotel Rovaniemi & Restaurants
Monte Rosa, Bull Bar&Grill, 303 Lounge Bar
26. Marttiini Shop, Santa Claus Village
27. Santa’s Hotel Santa Claus Rovaniemi,
Cafè & Bar Zoomit, Cafè Linna,
Bar & Grill ZoomUp, Restaurant Gaissa
28. Hotelli Aakenus
29. Uimahalli Vesihiisi, Swimming Hall
30. Majoitus Kotareitti Apartments
31. Restaurant Da Zhong Hua
(Ravintola Suur-Kiina)
32. Joulupukin Kammari, Santa Claus Village
33. Rantasipi Hotelli Pohjanhovi & Ravintola
Pohjanhovi, Karaokebaari & Life yöravintola
34. Rantasipi Hotelli Polar (Valtakatu 23)
35. Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi &
Restaurants Fransmanni, Amarillo, Doris Night
39. Seikkailupuisto Hop Lop/ Adventure Park for
the hole Family
41. Marimekko
42. Rovaniemi Cafe – Rovaniemi Airport
43. Bussi Napapiirille - Bus Stop to the Arctic
Circle
46. Ranua Zoo
47. Fazer - The Sweet Shop, Ranua

Kittilä, Muonio
42

Cash machine
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CHINESE RESTAURANT
Kiinalainen ravintola

H

୭Ꮭᆧ
X I A N G

L O N G

OPEN Mon-Fri11-22 Sat-Sun12-22
LUNCH-BUFFET Mon-Fri11-15
WEEKEND-BUFFET 12-17
150 asiakaspaikkaa ja kaksi erikoiskabinettia
A’LA CARTE FOOD•A-OIKEUDET•TAKE AWAY FOOD

CHINESE RESTAUR ANT

Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi
p. (016) 313 133, fax (016) 310 206



 

F

  

 

Railwaystation’s
Restaurant

Koskikatu 21 | Tel. 016-319 331 | Fax. 016-319 339
E-mail: xiang_long_oy@hotmail.com

Cafeteria:
• Hot & soft drinks
• Sandwiches
• Pastries
• Sweet bakeries

YLEISLÄÄKÄRILLE VIIKON

Restaurant:
À la carte e.g.
• sauteed reindeer 16.90€
• Salmon Soup 9.90 €



JOKAISENA PÄIVÄNÄ

Menus in

Yleislää
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myös vii tot
ko
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Open daily 7.30 am - 8.45 pm
Ratakatu 3, 96100 Rovaniemi

travel

lo 10–14

DAYDREAM
Design Tiina Arkko

O

Lapin
Lääkärikeskus

Open
10-17
OpenMon-Fri
Mon–Fri 10–17

kaulakoru 95,rannekoru 89,korvakorut 89,-

AJANVARAUS
www.lapinlaakarikeskus.fi
tai p. 020 719 9780
Vartiokatu 32, Rovaniemi

High quality local Handicraft
Reindeer antler Workshop

I

M

Tel. 016 310 188, Kansankatu 14, Rovaniemi

C

Pohjolankatu 25
Tel. 016 3422 501
info@lauri-tuotteet.fi
www.lauri-tuotteet.fi

E

N

1. – 8. Rovaniemen julkiset taideteokset
Public art in Rovaniemi

AIRPORT TAXI

1. Lapin jälleenrakennuksen muistomerkki 1944-1955/
Monument to the Reconstruction of Lapland
1944-1955, Kari Huhtamo 1977.
2. Aseveliketju/ Brother in Arms Chain,
Bengt Lissegård 1964.
3. Jätkänpatsas/ Lumberjack Statue, Kalervo Kallio 1955.
4. Raivaten ja rakentaen/ Clearing and Reconstruction,
Urpo Kärri 1990.
5. Jätkänkynttilä-silta/ Lumberjack Candle Bridge 1989.
6. Lappia-talo/ The Lappia House, Alvar Aalto 1975.
7. Vuorten synty/ Birth of a Mountain, Kain Tapper 1988.
8. Maidolla elämisen alku, Milk, the Start to Life,
Ensio Seppänen 1984.

+358 16 362 222
WWW.AIRPORTBUS.FI
CHARTER BUSES 5-50 PERSONS
TILAUSAJOT
AUTHORIZED
BRAND DEALER
MAINTENANCE
AND REPAIRS
CAR SUPPLIES
ADDITIONAL
ACCESSORIES
SPARE PARTS

L

Ulakatu 12, 96300 Rovaniemi, open 8.00–16.00
tel. 020 7788 270, www.wetteri.fi

Arctic Circle
Ivalo, Kemijärvi.
Sodankylä
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Myymäläpäällikkö
Satu Nuorti ja Oiva Toikan Karjalan
laulujoutsen.

Suomalaisen
muotoilun
klassikoita
Rovaniemellä

Pieni ja pohjoinen Suomi on muotoilun suurvalta.

I

ittalan lasitehdas perustettiin
vuonna 1881. Seuraavan
vuosisadan alussa talossa siirryttiin ensimmäisten joukossa
ajalle tyypillisistä koristeellisista astioista funktionaaliseen
muotoiluun. Kaj Franck, Timo
Sarpaneva ja arkkitehteinä
tunnetut Alvar ja Aino Aalto
loivat vuosikymmenten varrella
klassikoita, jotka löytävät tiensä
koteihin vielä 2000-luvulla.
– Esimerkiksi juuri juhlavuottaan viettäneen Tapio Wirkkalan Ultima Thule -sarjan tuotteiden myötä asiakas saa mukaansa
palan suomalaista historiaa ja
lisäksi aavistuksen Lapin lumesta
ja jäästä, kertoo myymäläpäällikkö Satu Nuorti.
Arabian keramiikkatehdas
perustettiin vielä Iittalaakin
aikaisemmin eli vuonna 1873.
Ajattomien suosikkien kuten
Teeman ja Arctican rinnalle on
viime vuosina noussut värikyl-

läisiä sarjoja, jotka ammentavat
aiheensa suomalaisesta luonnosta
ja elämästä – ripauksella taianomaisuutta, joka tekee arkisestakin ruokahetkestä juhlan. Eikä
kannata unohtaa Tove Janssonin rakastettuja muumeja:
– Muumeissa kiteytyy koko
elämän kirjo. Mikä sen mukavampaa kuin viedä lahjaksi
Muumi-muki, jonka hahmo
kuvastaa lahjan saajan persoonaa!
Iittala Outlet Napapiirillä Joulupukin Kammarissa

Vuonna 1951 perustettu
Marimekko elää vielä yli
kuudenkymmenen
vuoden jälkeen parasta
aikaansa.
Vuonna 1951 perustettu Marimekko elää vielä yli kuudenkymmenen vuoden jälkeen parasta

aikaansa. Marimekon vahvan
naisen Armi Ratian näkemyksen mukaiset jäljittelemättömät
painokuosit ovat jo pitkään löytyneet myös astioista, sisustustuotteista ja erilaisista käyttötavaroista. Joulupukin Pajakylässä
sijaitsevasta tehtaanmyymälästä
löytyy värikkäitä, korkealaatuisia
ja käytännöllisiä tuotteita koko
perheelle.
– Kankaat, printit, kuviot
ja värit ovat Marimekon sydän,
kertoo myymäläpäällikkö Seija
Aspi-Kiistala.
– Tunnetuin kuviomme
on Unikko, jonka rinnalla on
satoja muita hienoja kuvioita
klassikoista uutuuksiin.
Marimekko on edelleen
vahvasti suomalainen valmistaja: yhtiön kangaspaino on
Helsingin Herttoniemessä.
Marimekko Outlet Napapiirillä, myymälä myös Rinteenkulman kauppakeskuksessa

Rovaniemen ikioma brändi on
seppä Janne Marttiinin vuonna
1928 perustama Marttiini. Rovaniemeltä Marttiinin tehtaalta
lähtee maailmalle vuosittain yli
600 000 korkealaatuista puukkoa ja veistä.
Yhtiön valikoimissa on neljäsataa erilaista tuotetta. Eniten
myyty on kalamiesten kehuma
fileointiveitsi, jota on myyty
maailmalle huikeat 40 miljoonaa
kappaletta. Toinen myydyimpiin
kuuluva tuote on Ilves-puukko,
joka on Janne Marttiinin itsensä
suunnittelema. Visakahvainen
puukko on säilyttänyt suosionsa
melkein yhtä kauan kuin Marttiinin tehdas. Kolmas suosikkituote on vuosittain uudistuva
vuosipuukko.
Wanha Tehdas Arktikumin
vieressä, myymälät myös Rinteenkulman kauppakeskuksessa ja
Joulupukin Pajakylässä. Q

Finnish design classics in Rovaniemi
The small and northern Finland is a design superpower. The Iittala
glass factory was founded back in 1881. The classics designed by
Kaj Franck, Timo Sarpaneva and famous architects Alvar and Aino
Aalto still find their way into homes today. With the Tapio Wirkkala
Ultima Thule series, customers can take home with them a piece of
Finnish history.
The Arabia ceramics factory was founded back in 1873. Of course,
we must not forget the beloved Moomins created by Tove Jansson
found engaging in various adventures on the popular Moomin mugs.
Iittala Outlet in the Santa Claus Office at the Santa Claus Village on the
Arctic Circle

founder of Marimekko, Armi Ratia, are also seen printed on crockery,
interior design products and utensils. Textiles, prints, patterns and
colours are the heart of Marimekko.
Marimekko Outlet in the Santa Claus Office at the Santa Claus Village
on the Arctic Circle
Rovaniemi’s own brand is Marttiini established by blacksmith Janne
Marttiini in 1928. Every year the Marttiini Knife Factory manufactures
over 600,000 high standard knives sent all over the world. The
Marttiini range has four hundred different products. The most popular
knife is the fileting knife, 40 million of these knives have been sold
worldwide.

Established in 1951, Marimekko is still living its golden age sixty years
on from the company’s beginnings. The printed fabric designs of

Marttiini Old Factory located next to Arktikum, sales outlets also found in
the Rinteenkulma Shopping Centre and the Santa Claus Village.
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Lentoasema on remontin
takia suljettuna heinäkuun
Rovaniemen lentoasema on
28.6.-31.7. kiinni remontin
takia. Rovaniemeltä lähtevät
matkustajat kuljetetaan bussilla
Rovaniemeltä Kemi-Tornion ja
Oulun lentoasemille.
Lisäksi lentoaseman kiitotie on
kesä- ja elokuun ajan normaalia
lyhyempi, ja 13.-27.6. asema on
kiinni öisin klo 22-5.30.
Rovaniemen lentoasemalla
asfaltoidaan uudestaan kiitotie,
rullaustiet ja asemataso. Lisäksi
kiitotien valaistusjärjestelmä uusitaan ja sadevesiviemäröintejä
korjataan. Asematasolla olevia
lentokoneiden seisontapaikkoja

Airport closed in July due
to maintenance work
Rovaniemi Airport will be
closed from 28 June to 31
July for maintenance work
and refurbishing. Passengers
departing from Rovaniemi will
be taken free of charge by bus
from Rovaniemi to the KemiTornio and Oulu airports.
In addition, the runway will
be a little shorter than normal
during June and August, and
during 13 – 27 June the airport
will be closed for the night
from 10 p.m. to 5:30 a.m.
The work to be conducted
at Rovaniemi Airport includes
resurfacing the runway,
taxiways and apron.
The lighting systems for
the runway will also be
modernised and the storm
water drainage system
repaired. The aircraft parking
places on the apron will be
renovated and the taxiways at
both ends of the runway will
be improved to become more
suitable for wide-body aircraft.
Finavia is investing 13 million
euros into renovations.
Rovaniemi Airport is an
important gateway to Lapland,
which is clearly evident
from the growing passenger
numbers, tells Joni Sundel,
Senior Vice President from
Finavia.
These modifications will
ensure that flight traffic
continues to run excellently
and that Rovaniemi has great
potential for expansion with air
traffic.
The information office at
Rovaniemi Airport serves flight
passengers by telephone on
+358 20 708 6506.
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korjataan ja kiitotien päissä olevia rullausteitä parannetaan laajarunkokoneille paremmin sopiviksi. Finavia investoi remonttiin
13 miljoonaa euroa.
– Rovaniemen lentoasema on
tärkeä portti Lappiin, mikä käy
ilmi muun muassa kasvaneista
matkustajamääristä, sanoo johtaja Joni Sundelin Finaviasta.
– Uudistustöillä varmistetaan,
että lentoliikenne sujuu, ja että
Lapissa on hyvät edellytykset lentoliikenteen kasvulle.
Rovaniemen lentoaseman
neuvonta palvelee lentomatkustajia numerossa 020 708 6506. Q

Linja-autolla Ranuan eläinpuistoon ja Pajakylään
Rovaniemeltä pääsee kätevästi
päiväksi Ranuan eläinpuistoon
yleisillä linja-autovuoroilla.
Vuoroja kulkee päivittäin
ajankohdasta riippuen 2-5.
Ensimmäiset lähtevät aamulla ja
viimeinen illalla klo 18.
Viimeinen paluumatka
Ranualta Rovaniemelle lähtee
arkisin ja launtaisin klo 17.20,
mutta sunnuntaisin lähtee lisäksi myöhäisvuoro klo 21. Matka
Rovaniemen ja Ranuan välillä
kestää tunnin ja vartin.

Napapiirille pääsee Rovaniemeltä kaikilla kaupungista pohjoiseen lähtevillä linja-autoilla.
Myös pikavuorot pysähtyvät
Pajakylässä. Pohjoisen vuoroja
lähtee päivittäin useita, joista
ensimmäiset varhain aamulla ja
viimeinen pääsääntöisesti vasta
klo 20.30 jälkeen illalla, lauantaisin kuitenkin jo klo 17.20.

välillä kestää linja-auton reitistä
riippuen kymmenestä minuutista
puoleen tuntiin.
Linja-autoon pääsee helpoimmin linja-autoasemalta. Ranuan
ja Pajakylän tarkkoihin aikatauluihin voi tutustua osoitteessa
www.matkahuolto.fi. Q

Paluumatka keskustaan sujuu
pohjoisesta palaavilla vuoroilla.
Matka keskustan ja Pajakylän

6 x train ticket
The VR State Railways ticket
office was closed down in Rovaniemi at the beginning of the
year, but there are still a number
of ways to buy long-distance rail
journeys.
Using the VR Mobiili service you can purchase the most
common long-distance train
tickets, as well as tickets for pets
and bicycles at m.vr.fi. The ticket
is then sent to an email address
or your mobile phone. Accepted
payment methods include Visa,
Visa Electron, Mastercard and
Maestro cards. The service is
open from 4 a.m. to 1:30 a.m.
Tickets can also be purchased from the VR online shop
website using internet banking
details or using Visa, Visa Electron, Mastercard ja American
Express cards. The ticket is then
delivered to an email address,
mobile phone or ticket vending
machine.

You can also purchase tickets
during the night using the ticket
vending machines at the
railway station. Accepted payment methods include Visa,
Visa Electron, Mastercard and
American Express cards.
Tickets can also be purchased
from the VR Customer Care
number by dialling +358 600
41 900. The ticket is then delivered to an email address, mobile
phone or the nearest R-Kioski.
You can also purchase long-
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distance tickets and special
tickets from R-Kioski without
being charged any commission.
The conductors on the train
can also sell you train tickets,
but you cannot use Visa Electron, Diners Club, Diners Club
Discover or Maestro to purchase
tickets. In addition, for trips
covering a distance up to 76
kilometres, a three euro supplement is charged and for longer
journeys a six euro supplement is
charged. Q
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Kirkkojen Rovaniemi
Rovaniemellä on kaksi kaunista kirkkoa, joista evankelisluterilainen
sijaitsee keskustassa ja ortodoksinen Ounasvaaralla.
Rovaniemen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko sijaitsee keskustan
itälaidalla Kemijoen tuntumassa.
Kirkko rakennettiin Lapin sodassa
tuhotun kirkon tilalle, ja sen vihkiäisiä vietettiin vuonna 1950.
Kirkon sisääntuloaulan lattiassa ja
pääsisäänkäynnin edustalla on käytetty paikallista Viirinkankaan kiveä.
900-paikkaisen kirkon alttarifreskon
”Elämän lähde” on maalannut taiteilija Lennart Segerstrålen (18921975), ja kirkon sisustuksen on
luonut koriste- ja lasitaiteilija Antti
Salmenlinna (1897-1968).
Kirkko on avoinna elokuun loppuun asti joka päivä klo 9-21, muina
aikoina sopimuksen mukaan. Q
Rauhankatu 70
p. 016-33 55 200
www.rovaniemenseurakunta.fi

Lapin ortodoksisen seurakunnan
neljä kirkkoa sijaitsevat Rovaniemellä,
Ivalossa, Nellimissä ja Sevettijärvellä.
Rovaniemen rukoushuone vihittiin
käyttöön vuonna 1957, ja kirkoksi
se vihittiin viisi vuotta myöhemmin.
Kirkko peruskorjattiin vuonna 1997,
ja sen vihki uudelleen käyttöön
metropoliitta Ambrosius. Kirkon on
suunnitellut arkkitehti Toivo Paatela
(1890-1962).
Kirkko on avoinna jumalanpalveluksissa lauantai-iltaisin ja sunnuntaiaamuisin, muulloin sopimuksen mukaan. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ke klo 11-14, muina aikoina virastoon voi soittaa. Q
Ounasvaarantie 16
p. 016-312 361
www.ort.fi/lappi

Kesätunnelmia Suukosken lavalla
Rovaniemen naapurissa Tervolan
Koivun kylässä sijaitsevalla Suukosken Keitaalla pyörähdellään kesällä
viikoittain aidot vanhan ajan lavatanssit. Esiintyjäkaartiin kuuluvat
Suomen tanssitaivaan kiintotähdet
ja uudemmat tulokkaat, mukana

muun muassa Jari Sillanpää, Arja
Koriseva ja Lapin omat Souvarit
Lasse Hoikan johdolla.
Suukosken Keidas rakennettiin jo vuonna 1967, mutta vuonna
2012 se uudistettiin perusteellisesti. Iloisten sekahakutanssien lisäksi

Vegas saapuu Rovaniemelle

RAY avaa ensi syksynä uudentyyppisen Feel Vegas -peliklubin
Rovaniemen ydinkeskustassa
Santa’s Hotel Santa Clausissa.
Klubin rahapelivalikoima koostuu raha-automaateista, pelinhoitajien pyörittämistä pöytäpeleistä ja livepokerista.
– Lappilaisuus tulee näkymään Rovaniemen Feel Vegasin
sisustusvalinnoissa, ja aloitamme
innolla yhteistyön Hotel Santa
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Suukoskella nautitaan savuttoman
kahvion oluttarjoiluista ja kesäisen
grillin herkuista. Viimeiset tanssit
järjestetään ruska-aikaan syyskuun
puolivälissä. Kemistä ja Torniosta
tansseihin pääsee tanssibussilla. Q
suukoskenkeidas.fi

Lapin hauskin kirja sai jatko-osan

Clausin kanssa, koska heillä on
vahva kokemus sekä paljon osaamista matkailupalveluista, kertoo RAY:n palvelu- ja liiketoimintapäällikkö Juha Krats.
RAY:n rahapelituotto ohjataan sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen toimintaan sekä
veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Tänä vuonna järjestöjä
ja veteraaneja tuetaan yli 426
miljoonalla eurolla. Q

Lapissa riittää
hersyviä kaskuja ja hurttia
huumoria.
Ja lappilaiset
osaavat nauraa
myös itselleen.
Tätä mieltä
ovat pohjoisen huumorin
kerääjät ja tallentajat Mauno Kylli ja Markku Torkko. Kaksikko on toimittanut
maan parhaasta provinssista jo
kaksi tuhtia kirjaa. Ensimmäinen sai alaotsikokseen Lappilaisen huumorin vuosikymmenet, ja kuukauden ikäinen
jatko-osa tunnetaan nimellä Yleisön pyynnöstä.
Kakkososassa jatketaan
samalla linjalla kuin ykkösessä. Kirjoissa ilakoivat niin
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sanotut lapinhullut,
pohjoisen legendat,
herrat, jätkät, valtiomiehet, kalastajat,
meänkieliset nuuskakairalaiset, jopparit,
poromiehet, metsästäjät, turistit - ja tietysti
- etelän herroja hyväntahtoisesti juksaavat
lapinmiehet. Lapin Kaskukirja II:n helmi ovat Suomen
tunnetuimman jätkän Juho
Vihtori Nätin ennen julkaisemattomat kuvat.
Molempien kirjojen ulkoasusta ja kuvituksesta vastaa
rovaniemeläisen mainostoimiston Seven-1:n graafinen
suunnittelija Anna Pakkanen. Kirjoja saa kirjakaupoista, verkkokaupoista ja
tekijöiltä. Q
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Kesäkelkkailua
Ounasvaaralla
”Täällä käymme joka kesä” on monen tyytyväisen
lomalaisen kommentti Oukun kesäkelkkaradasta.

O

unasvaaran kesäkelkkarata on koko
perheelle sopiva
aktiviteetti, sillä
rata on turvallinen
ja vauhti on jokaisen itse
säädeltävissä. Supersuosittu
rata alkaa vaaran huipulta, josta
aukeaa laskijalle huikaiseva
näkymä Rovaniemen upeaan
jokimaisemaan: Kemijoelle,
Ounasjoelle ja tietenkin itse
kaupunkiin.
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Perinteikäs tuolihissi vie
kelkkailijan hiihtokeskuksen
ala-asemalta ylös lähtöpaikalle.
Ylhäällä henkilökunta opastaa
kelkan käytössä.
Rata kulkee mutkitellen
mäntymetsän keskellä. Rata on
teräksinen kouru, jonka pituus
on 750 metriä ja korkeusero
110 metriä.
Kelkat ovat yhdelle tai
kahdelle hengelle. Jokaisessa
kelkassa on jarru, jolla vauhtia

voi säädellä oman makunsa
mukaan.
Jos kelkkakyyti tuntuu
liian vauhdikkaalta, tarjolla on
näköalahissikyyti joko yhteen
suuntaan tai menopaluulipulla.
Toinen loistokohden
Ounasvaaralla on Rollo
MTB Bike Park, jossa voi
ajaa merkittyjä alamäki- ja
maastopyöräreittejä. Vaaran
huipulle noustaan helposti
pyörän kanssa tuolihissillä.

travel Rovaniemi travel Lapland

Vaaralta löytyy helppojen
reittien lisäksi myös
merkitsemättömiä reittejä
aktiiviharrastajille.
Liput: 1 kierros 8 euroa, 4 kr
24 e, 6 kr 32 e, 10 kr 48 e
Taunontie 14, p. 044 7642 830
kesa.ounasvaara.fi 
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ALL YOU NEED
FOR YOUR VISIT
Rovaniemi Tourist
Information & Shop
Lordi’s Square,
Maakuntakatu 29-31
Tel. +358 (0)16 346 270,
+358 (0)40 829 0676
info@visitrovaniemi.fi

ROVANIEMI BROCHURES
SUMMER SAFARIS
SOUVENIRS
FREE INTERNET CONNECTION

WWW.VISITROVANIEMI.FI
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Viihdy
Rovaniemen kahviloissa
Hyvän kahvin ja herkullisten leivonnaisten merkeissä
on mukava istuutua seuraamassa kaupungin kesäelämää.

Tyylikäs Cafe & Bar 21
Rovaniemen keskustassa sijaitseva Cafe & Bar 21 on tyylikäs ja
moderni kahvila, jonka suosikkeja ovat suolaiset ja makeat vohvelit sekä runsaat salaatit. Tarjolla
on myös täytettyjä uuniperunoita, tapaksia, gelato-jäätelöä
ja talon omia leivoksia. Iltaisin
kahvilassa nautitaan viinejä ja
cocktaileja. Yksi drinkkisuosi-

keista on Lappilainen Mojito,
jonka pääraaka-aine on 12-vuotias rommi ja lakkahillo. Kahvilassa on ilmainen WLAN-yhteys
ja iPad-laitteita.
Avoinna: ma-ti klo 11-21,
ke-to 11-22, pe 11-02, la 12-02,
su 12-21.
A-oikeudet Q
Rovakatu 21
p. 040 811 7037
www.cafebar21.fi

Iloinen Picnic

Breikki Rinteenkulmassa Ihana Antell

Kauppakeskus Revontulen
sydämessä kahvila Picnicissä
pysähdytään hetkeksi kupilliselle
kuumaa ja herkulliselle suolaiselle tai makealle välipalalle. Picnickahviloita löytyy myös muualta
Suomesta, ja matkapuhelimeen
ladattavalla Picnic-passilla keräät
etuja.
Avoinna: ma-pe klo 8-20,
la 9-18, su 12-18.
Kauppakeskus Revontuli
p. 020 759 0343
www.picnic.fi Q

Kauppakeskus Rinteenkulman
Cafe Breakissa nautitaan makea
tai suolainen välipala kuuman tai
kylmän juoman kera. Kahvilaan
pääsee myös suoraan kadulta.
Avoinna: ma-pe klo 10-18, la
10-17.
Jäätelön ystävien paikka on
Spice Ice, jossa pyöräytetään
unelmien annos irtojäätelöstä,
karamelleista, suklaasta, hedelmistä, marjoista ja kastikkeista.
Avoinna: ma-pe klo 11-19,
la 10-17.
www.rinteenkulma.fi Q

Jouluinen Café Linna
Kodikas Antinkaapo
Rovakadun varrella sijaitseva
Kahvila-konditoria Antinkaapo
on yli 30-vuotias perheyritys.
Kahvilan omistaja Satu Antinkaapo kertoo, että herkulliset
leivonnaiset valmistetaan paikan
päällä tuoreista raaka-aineista,
joista tärkeimpiä ovat paikalliset
marjat. Kahvilasta voi ostaa myös
mukaan makeita ja suolaisia leivonnaisia, täytekakkuja ja muita
konditoriatuotteita. Ja hyvä kahvi
on Antinkaapon väelle kunniaasia!
Avoinna: ma-pe klo 7.30-17,
la 8.30-14.30.
Rovakatu 13
p. 040 194 7600
www.antinkaapo.com Q
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Lordin aukiolla Kalotinlinnassa
Hotel Santa Clausin yhteydessä
sijaitsevassa Café Linnassa on
aina jouluiseen tunnelmaan
liittyviä tarjoiluja. Linnan
erikoisuus on ympäri vuoden
avoinna oleva terassi, jolta on
mukava seurata kaupungin
elämää. Oman kondiittorin
valmistamien leivonnaisten
lisäksi Linnassa nautitaan
erilaisia kahveja ja teelaatuja.
Isompaan nälkään nautitaan
herkullinen parilaleipä tai
Linnan salaatti. Kahvilassa on
ilmainen wifi. Linnan Shop-inShopista löytyy luontaistuotteita ja matkamuistoja.

Kauppakeskus Sampokeskuksen ala-aulassa nautitaan
Antellin reseptien parhaimmistoa. Antellin leipomon perusti
1880-luvulla topakka mamselli
Katri Antell, joka möi aluksi
leipää omasta korista Oulun
torilla. Osa Antellin klassikoista on kuulunut valikoimaan
alusta asti.
Avoinna: ma-pe klo 9-19,
la 10-17, su 12-16.
p. 020 770 2094
www.antell.fi Q

Erikoisjuomien
Zoomit

Avoinna: ma-pe klo 10-18, la
10-16
A-oikeudet
Koskikatu 14-16
p. 016 321 3279
www.hotelsantaclaus.fi Q

Hotel Santa Clausin
yhteydestä löytyy Café
Linnan lisäksi myös
herkullisia juomia, cocktaileja, erikoiskahveja ja
pikkusuolaisia tarjoava
Café & Bar Zoomit, jossa
katsellaan urheilua näytöiltä
sekä pelataan biljardia ja
lautapelejä iltamyöhään ja
pikkutunneille asti.
Avoinna: ma-to klo 16-23,
pe 16-02, la 12-02, su
12-22
A-oikeudet
www.hotelsantaclaus.fi Q

Pullapuodista herkut mukaan
Eijan Pullapuodista noudetaan pullat, munkit, lappilaiset kampanisut, wiinerit
ja muut makeat ja suolaiset
herkut mukaan mökille tai
matkalle. Jos perheenjäsen
täyttää loman aikana vuosia,

voi puodista noutaa mökin
juhlapöytään aidon lappilaisen hillakakun.
Avoinna: ma-pe klo 7-17
Kansankatu 3
p. 050 5971 222
www.eijanpullapuoti.fi Q

travel Rovaniemi travel Lapland

2/2016

Savour a moment in Rovaniemi’s cafés
Trendy Café & Bar 21
Café & Bar 21 is a trendy and
modern cafeteria located in the
heart of the Rovaniemi city centre that serves such established
favourites as its sweet and savoury
waffles and plentiful salads. The

cafeteria also serves stuffed jacket
potatoes, tapas dishes, gelato ice
cream and pastries baked on site.
In the evening, wines and cocktails are savoured in the café. One
of the most popular drinks is the

Lappish Mojito, with its main
ingredients being 12-year-old rum
and cloudberry jam. The cafeteria
has free WiFi and use of iPads.
Fully licensed. Q

Cheerful Café Picnic

Adorable Café Antell

Situated in the heart of the
Revontuli Shopping Centre,
Café Picnic is the ideal spot to
stop for a moment to enjoy hot
beverages and delicious sweet
and savoury snacks. You will
find Picnic cafeterias all over
Finland, and by downloading the Picnic Pass on your
phone you will start collecting
benefits. Q

The ground floor foyer of the
Sampokeskus Shopping Centre
is where the best Antell recipes
are enjoyed. Back in 1880, the
feisty and spirited Katri Antell
founded the Antell Bakery
and started by selling bread
from her own stall at the Oulu
marketplace. Some of the Antell
classics can still be found from
the menus to this day. Q

Café Break in
Rinteenkulma
Shopping Centre

Christmassy
Café Linna

Zoomit for
special drinks

Located in the Kalotinlinna
building with Hotel Santa Claus
in Lordi’s Square, Café Linna
always has tasty Christmasthemed servings. Another special
feature of Café Linna is the
outdoor patio, which is open
for customers throughout the
year and provides a great place
to watch the goings on of city
life. In addition to serving tasty
baked delights made by our own
bakery chef, Café Linna is also
the place for savouring a variety
of different coffees and teas.
Larger snacks include delicious
grilled panini sandwiches or the
Linna Salad. The cafeteria has
free-of-charge WiFi. Café Linna’s
Shop-in-Shop sells natural
products and souvenirs. Q

In addition to Café Linna, also
located in Hotel Santa Claus is
Café & Bar Zoomit with its delicious drinks, cocktails, special
coffees and savoury snacks. This
is a popular venue for watching
sports events on the screens,
playing billiards and board
games until late in the evening
or even lasting through to the
early hours. Q

Das weihnachtliche
Café Linna
Im Café Linna, das im sogenannten Kalottilinna-Komplex
gelegen ist, findet sich das
ganze Jahr über ein weihnachtlich-winterliches Ambiente.
Das Café liegt gegenüber dem
Lordi Platz und schließt zugleich
an das Hotel Santa Claus an.
Das Café hebt sich zugleich
durch eine ganzjährig geöffnete
Terrasse hervor, von der aus man
gemütlich das Leben der Stadt
verfolgen kann. Q
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Café Break in the Rinteenkulma
Shopping Centre serves sweet and
savoury snacks with hot or cold
beverages. The restaurant can also
be accessed from the street.
For lovers of great ice cream
there is Spice Ice, where dream
portions of ice cream are served
with various caramel, chocolate,
fruit, berry and sauce condiments. Q

Pullapuoti serves
delicious baked
goods to take away

Cosy Antinkaapo
The Antinkaapo cafeteria and cake
shop, located on the Rovakatu
street in Rovaniemi, is a familyrun business that is over thirty
years old. Owner of the cafeteria, Satu Antinkaapo, tells that
the delicious cakes and pastries
are made at the café using fresh
ingredients, the most significant
of which are the locally sourced
berries. The cafeteria also provides
sweet and savoury pastries, layer
cakes and other confectionary
delights to take away. And a great
cup of coffee is a matter of honour
for the people at the Antinkaapo
cafeteria. Q

Eijan Pullapuoti bakes sweetbread, doughnuts, Lappish comb
scones, Danish pastries and other
sweet and savoury tasty delights
to take to your cabin or on your
journey. If one of your family

members has a birthday during
your holiday, you can pick up
your traditional Lappish cloudberry birthday cake from Eijan
Pullapuoti. Q

Salatangebot. Ein Getränkefavorit ist der lappländische Mojito,
der aus 12 Jahre altem Rum und
Moltebeeren-Marmelade zubereitet wird. WLAN und iPad
Geräte kostenfrei verfügbar. Q

Gemütliches
Antinkaapo

Cafés in Rovaniemi
Stylish - Café & Bar 21
Das im Zentrum von Rovaniemi
gelegene Café & Bar 21 ist ein
modernes und stilvoll eingerichtetes Café, zu dessen Spezialitäten pikante und süße Waffeln
zählen sowie ein reichhaltiges

Getränkespezialitäten
im Zoomit
In dem ebenfalls an das Hotel
Santa Claus angrenzenden
Zoomit, befindet sich zudem die
Café Bar Zoomit. Hier treffen
Sie auf ein außergewöhnliches
Angebot an Getränkespezialitäten mit diversen Cocktails
und Kaffees; aber auch pikante
Snacks stehen zur Auswahl. Q

Ein fröhliches Picnic
Im Zentrum des Revontuli
Einkaufszentrums kann man
kurz im Café Picnic einkehren,
um einen herzhaften oder süßen
Snack und einen Kaffee zu sich
zu nehmen. Q

Kehren Sie ein im
Einkaufszentrum
Rinteenkulma
Im Einkaufszentrum Rinteenkulma kann man auf eine kleine
pikante oder süße Zwischenmahlzeit einkehren und dazu ein kaltes
oder warmes Getränk genießen.
Für Freunde von Eisspezialitäten
gibt es die Spice Ice Eisbar. Q

Einzigartiges Antell
Im Einkaufszentrum Sampo kann
man im Erdgeschoss ausgewählte
Spezialitäten der Bäckerei Antell
schlemmen. Die Bäckerei Antell
wurde um 1880 vom Fräulein
Katri Antell gegründet, die in
den ersten Jahren ihr Brot auf
dem Markt in Oulu verkaufte.
Ein Sortiment an Gebäckspezialitäten gehörte von Anfang an zur
Auswahl. Q
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Die an der Rovakatu gelegene
Bäckerei und Konditorei Antinkaapo ist ein seit über 30 Jahren
bestehendes Familienunternehmen. Backwaren werden vor Ort
aus frischen Zutaten hergestellt,
insbesondere aus Beeren der hiesigen Region. Eine Selbstverständlich für Antinkaapo ist auch der
hervorragende Kaffee! Q

Köstliche Spezialitäten
aus der Backstube
Pullapuoti
Bei Eijas Backstube holt man
sich Krapfen, lappländische
Kampanisut Gebäckteilchen und
andere süße und pikante Köstlichkeiten für die Reise oder den Aufenthalt am Wochenendhaus. Q
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Automatkailijan Lappi-vinkit
Lapista löytyy valtava
määrä kiinnostavia
kohteita koko perheelle.
Lampivaaran Ametistikaivoksella tutustutaan violetinhehkuiseen ametistiin. Kaivos sijaitsee
tunturin laella ja sinne päästään
patikoimalla tai sähköavusteisella
polkupyörällä, jonka voi vuokrata Luostolta Pienestä Kaivoskaupasta. Kävijät saavat kaivaa
itselleen oman jalokiven.
Kesällä jatkuvat Lampivaaran

taivasohjelmat, joissa ihaillaan
yöttömän yön aurinkoa. Retkelle
lähdetään kymmenen hengen
ryhmissä klo 22.30.
Avoinna: joka päivä, opastetut kierrokset 15.8. asti tasatunnein klo 11-17, 30.9. asti klo
11-16. Lokakuussa avoinna ti-la,
opastetut kierrokset klo 11-15.
Sijainti: Rovaniemeltä nelostietä 100 km Torvisen kylään,
josta 962-tietä 10 km Luostolle.
p. 016 46 53530
www.ametistikaivos.fi Q

Reidarin syntymäkoti
ja ateljee Kittilässä
Särestöniemi-museo on lappilaisen taiteilija Reidar Särestöniemen (1925-1981) taiteilijakoti Kaukosen kylässä Kittilässä.
Museon pihapiirissä on taiteilijan
syntymäkoti sekä taiteilijan
rakennuttamat galleria ja ateljee.
Alueen uusin rakennus on arkkitehti Raili Pietilän suunnittelema
kahvila.
Museossa on esillä lähes viisisataa taideteosta, jotka museolle
lahjoitti Reidarin veli Anton
Särestöniemi (1921-1997).
Avoinna: ti-la klo 12-18,
lipunmyynti 12-17,
suljettu juhannuksena.
Liput: Aikuiset 12 euroa,
lapset ja nuoret 10 euroa,
perhelippu 35 euroa
Särestöntie 880,
99110 Kaukonen
p. 016 654 480
www.sarestoniemenmuseo.fi Q

Valloita Saariselän
korkein huippu
437 metrin korkeudelle merenpinnasta kohoavalla Kaunispäällä
avautuu 360 asteen panoraama
kymmenien kilometrin päähän,
ja horísontissa siintävät myös
Venäjän tunturit. Saariselän
korkeimmalle huipulle voi kävellä
tai pyöräillä 2 km Saariselän
keskustasta. Autolla huipulle
saavutaan mutkittelevaa, mutta
leveää ja hyväkuntoista pikitietä
pitkin nelostieltä.
Matkailijoita palvelee matkamuistomyymälä Tuliaistupa sekä

tunnelmallinen kahvila-ravintola, jossa pistäydytään kahvilla
ja leivonnaisilla tai lounaalla.
Lappilaisia illallismenuja tarjotaan tilauksesta.
Ravintola avataan laajennuksen jälkeen viimeistään
juhannusaattona. Avoinna syyskesälle asti joka päivä klo 10-19,
minkä jälkeen klo 10-17.
p. 016 66 88 03
www.kaunispaanhuippu.fi Q

Kultamiesten elämää
Tankavaarassa
Sodankylän Tankavaaran
kultakylässä vieraat pääsevät
tutustumaan pohjoisen erämaan
kultamiesten elämään ja huuhtomaan kotiinviemisiksi oman
kultahipun. Villin lännen kylää
muistuttavan kultakylän raitti
täyttyy jälleen kullanhuuhdonnan SM-kisoissa 28.-31.7.
Ravintola Wanha Waskoolimies

tarjoaa herkullista lähiruokaa,
ja kultakylässä voi majoittua
kullankaivajan mökeissä tai
huoneistoissa.
Avoinna joka päivä, ravintola
avoinna klo 9-21.
Nelostien varrella 97 km
Sodankylän pohjoispuolella.
p. 016 626 158
www.tankavaara.fi Q

Lapland tips for motorists Lapland has an enormous number of fascinating destinations for the whole family.
Gemstones are
excavated in Luosto
The Lampivaara Amethyst Mine
introduces you to this violetcoloured gemstone. The mine is
located at the top of the fell and
can be reached either by hiking
or using an electric bicycle that
can be hired from Luosto’s Little
Mine Shop. Visitors can dig up
their very own gemstone to take
home with them.
The Lampivaara sky programmes continue during the
summertime with admiring
the rays of Midnight Sun. Trips
depart in groups of ten persons
at 10:30 p.m.
Open: Daily, guided tours
through to 15 August every hour
on the hour 11 a.m. – 5 p.m.
and through to 30 September 11
34

a.m. – 4 p.m. Open in October
Tuesday – Saturday 11 a.m. – 3
p.m.
Location: Depart from Rovaniemi on the E4 highway, drive
100 kilometres to the village of
Torvinen, turn right onto road
no. 962 and drive a further 10
kilometres to the Luosto resort.
www.kaunispaanhuippu.fi Q

Lapland’s largest
village shop is found
in Ylläs
Jouni Kaulanen founded the
Jounin Kauppa shop in Äkäslompolo back in 1950 when the
village only had eleven buildings and two holiday homes.
Nowadays Ylläs is a ski resort
that boasts accommodation for
tens of thousands of visitors and

ramic view reaching tens of kilometres into the distance, with even the
Russian fell highlands visible on the
horizon. You can either hike or bike
to the highest summit of Saariselkä,
which is located only two kilometres
from the centre of the Saariselkä resort. You can also reach the summit
by car from the E4 highway using
wide, winding surfaced roads that
are in good condition.
Tourists are served by the
Tuliaistupa souvenir shop and the
atmosphere-rich cafeteria-restaurant
that welcomes visitors for coffees
and pastries or lunches. Lappish dinner menus are served to order.
Following its expansion, the resConquer the highest
taurant will open its doors once more
summit of Saariselkä
by Midsummer’s Eve (June 24th).
Open daily through to late summer
Standing at a height of 437 metres
above sea level, the Kaunispää sum- 10 a.m. – 7 p.m. After this time the
mit gives visitors a 360-degree pano- restaurant is open 10 a.m. – 5 p.m. Q
the third-generation shopkeeper,
Sampo Kaulanen, currently runs
Lapland’s largest village shop.
Seen on television in a reality
television show, Sampo and the
shopkeeper’s wife Michele already
have their fourth shopkeeper
generation growing up in the
back room!
Jounin Kauppa has a cafeteria, restaurant, chemist, taxi,
petrol station, and holds a whole
host of other businesses from a
sports shop to a natural remedy
treatment clinic.
www.jouninkauppa.com Q
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Kolmen kirkon Tervola

Saamelaisen kulttuurin keskus Inarissa

Rovaniemen ja Kemin välillä sijaitsevassa Tervolan seurakunnassa on vain 2700 jäsentä, mutta
kunnassa on kolme toimivaa
kirkkoa.
Vanha puukirkko rakennettiin jo vuonna 1687, ja toinen
kirkko vanhan viereen vuonna
1846. Uusi kirkko osoittautui
seurakunnan pienentyessä niin
suureksi ja kalliiksi lämmittää,
että vuonna 1974 kuntaan
rakennettiin uusi kirkko-seurakuntakeskus.
Kaikki Tervolan kolme
kirkkoa ovat edelleen toiminnassa, mutta Vanhaa kirkkoa ja isoa

Suomen saamelaisten kansallismuseo Siida on upea ikkuna
pohjoiseen kulttuuriin.
Siidassa on kaksi perusnäyttelyä, joissa kulttuuri ja luonto
yhdistyvät kokonaisuudeksi.
Näyttelytilan seiniä kiertävät takaa valaistut jättiläiskuvat, joissa
esitellään Lapin luonnon vuodenkierto. Kuviin on upotettu
piirroksia, tekstejä, dioraamoja ja
videoita. Luontokuvia täydennetään vitriineissä olevilla esineillä.
Keskilattialle upotettujen
valokuvien päälle on rakennettu
saamelaisten elämästä kertovia
installaatioita. Upean näyttelytilan täydentää katon halkaiseva

kirkkoa lämmitetään kylminä
vuodenaikoina harvoin. Tosin Isossa kirkossa kokoonnutaan jopa tulipalopakkasella
jouluaaton hartauksiin..
Tervolan kirkot kuuluvat tiekirkkoihin. Kirkkoista
on panoraamakuvia osoitteessa
tervolankirkot.skyview.fi.
www.infokartta.fi/tervola Q

luonnovalorailo, joka jakaa tilan
kesään ja talveen, sekä kävijän
liikkeestä aktivoituva äänimaailma. Kesäaikaan Siidassa on lisäksi
upea ulkonäyttelyalue.
Siidassa toimii myös Metsähallituksen luontokeskus,
ravintola Sarrit ja Siida Shop.
Avoinna: kesällä joka päivä
klo 9-19, 20.9. alkaen ti-su
klo 10-17.
Liput: Aikuiset 10 euroa,
7-17 -vuotiaat 5 euroa,
perhelippu 20 euroa
Inarintie 46, 99870 Inari
p. 0400 898 212
www.siida.fi Q

Lapin suurin kyläkauppa Ylläksellä

Jouni Kaulanen perusti Jounin
Kaupan Äkäslompolossa vuonna
1950, kun kylässä oli yksitoista
taloa ja kaksi huvilaa.
Nykyään Ylläs on kymmenientuhansien vuodepaikkojen
hiihtokeskus, ja kolmannen
polven kauppias Sampo Kaulanen johtaa Lapin suurinta
kyläkauppaa. Televisiostakin
tutulla Sampolla ja kauppiaanrouva Michelellä on neljäs
kauppiaspolvi jo kasvamassa

Tervola with its three
churches
Located between the cities of
Rovaniemi and Kemi, the Tervola
parish has only 2,700 members,
yet the municipality boasts
three working churches. The old
wooden church was built back in
1687, with a newer church next
to the old church that was built
in 1846. As the parish decreased
in size, the newer church became
too large and too costly to heat,
that in 1974 a new church and
parish hall was built for the
municipality.
All three churches in Tervola
are still in operation, but the old
church and big church are rarely
heated during the cold months.
Nevertheless, the big church still
sees people gather for Christmas
Eve mass, indeed sometimes in
extreme freezing temperatures.
2/2016

takahuoneessa.
Jounin kaupan yhteydestä
löytyy kahvila, ravintola, apteekki,
taksi, bensiiniasema sekä monia
muita yrityksiä urheiluliikkeestä
luontaishoitolaan.
Avoinna: ma-la 8-21,
su 10-21.
Sannanrannantie 3, 95970
Äkäslompolo
p. 040 711 8800
www.jouninkauppa.com Q
The churches of Tervola belong
to the Road Church network.
You can view panoramic pictures
of the churches at
www.tervolankirkot.skyview.fi.
www.infokartta.fi/tervola Q

Centre for
Sámi culture in Inari
Siida, the National Museum of
the Finnish Sámi, is a spectacular
window into northern culture.
Siida has two permanent exhibitions combining culture and
nature to form the entirety. The
walls of the exhibition display
huge, back-lit images showing the
course of twelve months in Lapland’s nature. Embedded in these
images are other drawings, texts,
dioramas and videos. The nature
photographs are supplemented
with fascinating objects displayed
in glass cabinets.
On the mid-floor, there are

Norjan rajan ostosparatiisi Nuorgam
Hieman yli sadan asukkaan
Nuorgam on kokoonsa nähden
Suomen virein kylä. Muutaman
kilometrin mittaisella kylänraitilla
on toistakymmentä liikettä: kaksi
ruokakauppaa, kaksi rautakauppaa, vaatekauppa, huoltoasema,
Alko, lomakylä ja monenlaisia
palvelupisteitä. Nuorgamista
löytyy myös Suomen pohjoisin burger. Nuorgamin vireys
perustuu norjalaisten ahkeraan

ostosmatkailuun, mutta kylä on
mukava käyntikohde myös Lapissa autoileville matkailijoille.
Nuorgam sijaitsee puurajan
yläpuolella avarissa maisemissa
Tenojoen ja Isovaaran välissä.
Kylänraitti päättyy Norjan rajaan,
jota valvoo kahden maan yhteinen tulliasema.
Rovaniemeltä on Nuorgamiin
510 km, Utsjoelta 47 km. Q

photographs that are embedded in
the floor with installations depicting the lives of the indigenous
Sámi. This magnificent exhibition
hall is perfected with a natural
light skylight that divides the hall
into summer and winter halves,
and the audio is motion-activated
by the movement of its visitors.
In addition, during the summertime Siida has a beautiful outdoor
exhibition area.
Siida also houses the
Metsähallitus Nature Centre,
Sarrit Restaurant and the Siida
Shop. www.siida.fi Q

gets to take home with them. The
main street of the Gold Village,
that resembles a Wild West town,
will once more host the Gold
Panning Finnish Championships
on 28 – 31 July.
The Old Gold Prospector Restaurant & Café serves
delicious meals made from local
ingredients, and accommodation is also available at the Gold
Village in the Gold Prospectors
Cabins or in the modern Korundi
apartments.
Open daily, restaurant open 9
a.m. – 9 p.m.
Located along the E4 highway
97 kilometres north from the
municipal centre of Sodankylä.
www.tankavaara.fi Q

The lives of the gold
diggers at Tankavaara
At the Tankavaara Gold Village
in Sodankylä guests can explore
the lives of the gold diggers of the
northern wilderness and get to dig
for their own genuine gold nug-
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Ranuan eläinpuiston
uudet pennut
odottavat kesävieraita
Myskihärkä sai toukokuussa poikasen Ranualla. Eläinpuistossa tutustutaan
myös ahman ja hirven poikasiin ja tavataan jääkarhu metrin etäisyydeltä.

R

anuan eläinpuiston
kahdensadan eläimen
joukko on kasvanut tänä
vuonna monella uudella
tulokkaalla. Myskihärkälauma
täydentyi toukokuussa, kun
Bodil-naaras synnytti tomeran
pikkukilin asiakkaiden ja
hoitajien silmien alla. Edellisen
kerran Ranuan seudulla on
syntynyt myskihärkä jääkauden
jälkeen 9 000 vuotta sitten.
Ahmarouva Kainuulla on
kaksi vilkasta pentua, uros
ja naaras. Pennut kömpivät
pesästään kesän alussa ja niiden
leikkejä seurataan koko kesän
ajan.
– Ahmanpennut saavat
nimensä nimikilpailussa, joka
kestää elokuun loppuun asti.
Kilpailuun voi osallistua netissä
tai eläinpuistossa, kertoo
eläinpuiston johtaja Tommi
Hinno.
Pitkäjalkaisia ja honteloita
hirvenvasoja puistossa on tänä
kesänä kolme, joista kaksosvasat
syntyivät aprillipäivänä eli
ennätyksellisen aikaisin.
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Jääkarhun näkeminen läheltä on
puhutteleva kokemus.

Viime kesänä Ranualle

muuttaneet vuorisudet eli
dholet ovat kotiutuneet
eläinpuistoon hyvin.
Dholet ovat tänäkin kesänä
mukana päivittäisissä
ruokintanäytöksissä.
– Dholet ovat näytöksissä
erittäin aktiivisia. Kun
eläintenhoitaja ennen ruokintaa
kertoo dholeista, ne päästelevät
erikoisia lauluääniään. Ja kun
ruokinta alkaa, dholeilla on
pientä kilpailua siitä, kuka saa
eniten ja ruokinnasta tulee vilkas
tapahtuma.
Näytöksissä ovat vuosisusien
lisäksi mukana jääkarhu, karhu,
saukko ja kotieläinpuiston
lampaat ja siat, joita voi myös
rapsuttaa. Kotieläinpuistossa
voi myös ratsastaa aasilla ja
hevosella.
Eläinpuiston jännittävin

ohjelma tarjotaan lomakylä
Gulo Gulossa yöpyville
asiakkaille. He voivat varata
tapaamisen maailman
suurimman petoeläimen eli

Ranuan eläinpuistoon on

jääkarhun kanssa.
– Eläintenhoitaja vie
asiakkaat ennen aamupalaa
jääkarhulinnaan, jossa
jääkarhuille laitetaan ruoka
valmiiksi. Jääkarhut nähdään
metrin etäisyydellä ja välissä on
vain kalterit.
Jääkarhujen valtava koko
paljastuu monelle kävijälle vasta
jääkarhulinnassa:
– Manasse painaa 800
kiloa ja se on takajaloillaan
seistessään kolmen metrin
mittainen. Sen tassut ovat kuin
lumikengät ja pää valtava.
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helppo tulla Rovaniemeltä,
vaikka oma auto ei olisikaan
matkalla mukana. Linjaautovuorot esitellään tämän
lehden sivulla 28. Lisäksi
ohjelmapalveluyritykset
järjestävät puistoon opastettuja
retkiä, joihin sisältyy kuljetus.
Lomakylä Gulo Gulossa
yöpyvät eläinpuiston vieraat
haetaan pientä korvausta vastaan
Rovaniemeltä ja tuodaan
seuraavana päivänä takaisin.
Ranuan eläinpuistossa on

kesän mittaan myös tapahtumia.
Kesäkuun toisena viikonloppuna
vietetään kesän avajaisia ja
vieraana on Katti Matikainen.
Elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna Ranualla
pidetään Hillamarkkinat, ja
silloin eläinpuistossa vierailevat
Muumipeikko ja Pikku Myy.
p. 040 5177 436 
www.ranuazoo.com
2/2016

Newborn animals at the Ranua Zoo
waiting to greet their summertime visitors
At the zoo you can see newborn wolverines called kits, elk
calves, and even a polar bear experienced at a distance of only
a metre away.
This year, the couple of hundred animals staying at the Ranua Zoo
have received a number of newcomers. The female wolverine Kainuu
had a litter of two kits, one male and one female. The kits are due to
flee their nest in early summer and their playful antics will provide
plenty of entertainment to be watched throughout the summer. The
zoo is home to three elk calves this summer.
The Asiatic wild dogs, or dholes, introduced to Ranua Zoo last year
have settled in really well. The dholes will once again this summer
be involved in feeding demonstrations. When the zookeeper tells
spectators about the dholes prior to feeding them, they make some
rather peculiar sounds. Once the feeding begins, the dholes always
compete to get the most food and the feeding demonstration is
therefore a rather lively event.
In addition to the dhole demonstration, other animals involved in
demonstrations at the zoo include the polar bear, brown bear, otter,
and of course the sheep and pigs in the domestic animal park that
can also be petted. The domestic animal park offers rides on donkeys
and horses.
The most thrilling programme at the Ranua Zoo is offered to guests
staying at the Gulo Gulo holiday village right next to the zoo. Guests
staying overnight here can book an appointment to meet the world’s
largest predator, the polar bear.
Before breakfast, the zookeeper takes the guests to the Polar Bear
Castle, where food is prepared for the polar bears. The polar bears
can be viewed only a metre away and all that separates you from
the bears are bars.
For many visitors, the truly immense size of these polar bears only
becomes apparent in the Polar Bear Castle. Manasse weighs in at
800 kilograms and when standing on its hind legs, the bear reaches
a height of around three metres.
The Ranua Zoo is easily accessible from Rovaniemi, even if you’re
not travelling by car. The bus timetables can be found on page XX. In
addition, the activity service companies organise guided tours around
the zoo that include transportation. For a small fee, the guests staying
at the Gulo Gulo Holiday Village can be collected from Rovaniemi and
taken back the following day.
p. +35840 5177 436
www.ranuazoo.fi
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Die Jungtiere im Ranua Zoo warten
schon auf die Sommerbesucher
Im Zoo von Ranua trifft man auf die Jungtiere der Vielfraße
und Elche; den Eisbären kann man aus einem Meter Entfernung
sehen.
Die Anzahl der 200 Tiere vom Ranua Zoo ist dieses Jahr durch mehrere
Neuzugänge angewachsen. Das Vielfraßweibchen Kainu hat zwei
lebhafte Jungtiere, ein Männchen und ein Weibchen. Die Welpen sind
Anfang des Sommers aus ihrem Nest hervorgekrochen und man kann
ihren Spielen nun den ganzen Sommer zusehen. Dieses Jahr gibt es
auch drei Hirschkälber.
Die erst letztes Jahr nach Ranua gezogenen Rothunde (Asiatische
Wildhunde, Cuon alpinus), haben sich gut im Zoo von Ranua eingelebt.
Sie werden diesen Sommer Teil der täglichen Fütterungs-Vorführungen
sein. Wenn der Tierpfleger vor der Fütterung über die Rothunde erzählt,
kann man zugleich einen an Gesang erinnerndes Heulen der Tiere hören.
Sobald die Fütterung beginnt, fängt ein lebhafter Wettbewerb an, wer
bekommt das Meiste, wer das beste Stück der Beute?
In den Vorführungen zu sehen sind auch Eisbären, Bären und Otter,
sowie Haustiere vom Zoo wie Schweine und Lämmer, die man auch
streicheln darf. Es ist auch möglich auf Pferden und Eseln zu reiten.
Das spannendste Programm im Zoo wird den Gästen im Feriendorf
Gulo Gulo angeboten. Sie können ein Treffen mit dem größten Raubtier
der Welt buchen.
Der Tierpfleger bringt die Kunden vor dem Frühstück ins Eisbärenschloss,
wo das Essen für die Eisbären vorbereitet wird. Man sieht die Eisbären
aus einem Meter Entfernung, nur von einem Gitter getrennt.
Die unglaubliche Größe der Eisbären wird vielen Besuchern erst im
Eisbärenschloss klar. Manasse wiegt 800 kg, auf seinen Hintertatzen
stehend misst er drei Meter in der Höhe.
Den Ranua Zoo kann man sehr einfach von Rovaniemi aus erreichen,
selbst wenn man kein eigenes Auto hat. Die Verbindungen mit dem Bus
sind in dieser Zeitung auf Seite XX zu finden. Zusätzlich organisieren
auch Programmanbieter geführte Touren zum Zoo, Transport inbegriffen.
Gäste, die im Feriendorf Gulo Gulo übernachten, werden gegen eine
kleine Kompensation von Rovaniemi abgeholt und am nächsten Tag
zurück gebracht.
www.ranuazoo.fi

travel Rovaniemi travel Lapland

37

ARKTISIA ELÄINLAPSIA
KESÄISESSÄ METSÄSSÄ
Ranuan eläinpuistossa näet
Suomen ainoat jääkarhut sekä 50
muuta arktisen alueen eläinlajia.
Tänä kesänä meillä on paljon suloisia
eläinlapsia, mm. myskikili, jollainen
syntyi Ranualla edellisen kerran
9000 vuotta sitten!

ILI

U KI L PA

IL

me

nn

ni

ui

i
ks
- ke

lle!

N

OS

L

ST
LI

UU

A

M

KIK
S
Y

t ahmanp

e

LEPPOISAA LUONTOLOMAA RANUALLA • Lomakylä Gulo Gulo •
Ranua Zoo Camping • Ranuanjärven leirintäalue • Hotelli Ilveslinna •
ja monipuolista mökkimajoitusta. • Lisätiedot www.ranuazoo.com
KESÄN 2016 TAPAHTUMIA: 11.–12.6. Ranuan eläinpuiston S-etupäivät,
mukana Katti Matikainen • 19.6. Karpalomarkkinat • 24.–25.6. Simojärven juhannus
• 28.–31.7. Ranuan opistoseurat • 6.-7.8. Hillamarkkinat/Muumit eläinpuistossa
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 1.6.–31.8.
KLO 9–19, 1.9.–30.5. KLO 10–16
RUOKINTANÄYTÖKSET
JOKA PÄIVÄ 1.6.–31.8.
Karhut ja jääkarhut klo 12.30 – 12.45
Vuorisudet klo 14.00 – 14.15
Kotieläinpuiston eläimet klo 14.30 – 15.00
Saukot klo 16.40 – 17.00
www.ranuazoo.com • www.gulo.fi
www.wildlifesafaris.fi • www.ranua.fi

HAUSKOJA HETKIÄ
KOKO PERHEELLE!

Tule käymään!
• LumiLinna-näyttely 28.6.-27.8.
ti-la klo 11-17, 28.8. alkaen
ma-pe klo 11-15.
Liput 9 euroa/aikuinen,
5 euroa/4-11-vuotias.
Kauppakatu 29.
• Jalokivigalleria ma-pe klo 10-16.
Liput 9 euroa/aikuinen ja
5 euroa/4-11-vuotias.
Kauppakatu 29.
• Jäänmurtaja Sampo 28.6-28.8.
ti-la 11-17. Liput 11 euroa/
aikuinen, 7 euroa/lapsi.
Sampotie 137, aseta navigaattoriin
Ajoksentie 680 ja seuraa kylttejä.
• Sarjakuvakeskus ti-pe
klo 11-17, la 11-16. Liput
5 euroa/aikuinen, 3 euroa/
lapsi. Sauvo-talo, Valtakatu 22.
• Kemin historiallinen museo ja
Kemin taidemuseo ti-to 11-17,
pe 11-19, la-su 11-15.
Liput 3 euroa/aikuinen.
Marina Takalon katu 3.

Koe Kemin Helmet

Kemin Helmet -lipulla pääset tutustumaan kuudesta
koko perheen kohteesta kolmeen 15 eurolla.

Y

mpäri vuoden avoinna oleva
LumiLinna-näyttely esittelee
meren rannalla Sisäsatamassa
LumiLinnan 20-vuotisen historian
tarinan kuvina ja teksteinä.
Näyttely on esillä upeassa
vuonna 1912 valmistuneessa
tullirakennuksessa.
Kunnostettu satamaalue itsessään on viehättävä

vierailukohde, jossa viihdytään
kesäkahviloissa, terasseilla ja
tapahtumissa pitkin kesää.
LumiLinna-näyttelyn vieressä
sijaitsee Kemin Jalokivigalleria,
joka täytti huhtikuussa 30 vuotta.
Galleriassa on esillä jalokiviä
ympäri maailmaa, ja sen ylpeys
on Suomeen aikanaan kaavaillulle
kuninkaalle tehty kruunu.

SnowCastle Exhibition is open 28 June –
27 August Monday – Saturday 11 a.m. –
5 p.m. From 28 August onwards the
exhibition is open Monday – Friday 11 a.m.
– 6 p.m. Ticket prices are 9 €/adult, 5 €/
child (4–11 years). Address: Kauppakatu 29.
Kemi Gemstone Gallery is open Monday –
Friday 10 a.m. – 6 p.m. Ticket prices are
9 €/adult, 5 €/child (4–11 years). Address:
Kauppakatu 29.
Icebreaker Sampo is open 28 June – 28
August Tuesday – Saturday 11 a.m. – 5 p.m.
Ticket prices are 11 €/adult, 7 €/child.
Address: Sampotie 137. Enter “Ajoksentie
680” into your navigation devices and
follow the signs.
Kemi Comics Centre is open Tuesday –
Friday 11 a.m. – 5 p.m. Saturdays 11 a.m.
– 4 p.m. Ticket prices are 5 €/adult, 3 €/
child. Address: Sauvo-talo, Valtakatu 22.
Kemi Historical Museum and Kemi Art
Museum is open Tuesday – Thursday 11
a.m. – 5 p.m. Friday 11 a.m. – 7 p.m.
Saturday – Sunday 11 a.m. – 3 p.m.
Ticket prices are 3 €/adult.
Address: Marina Takalon katu 3.

myös kesäisin Ajoksen satamassa.
Suomessa satamat jäätyvät talvisin,
ja Sampolla oli aikanaan tärkeä
rooli merenkulussa. 75 metrin
pituinen ja 17 metrin levyinen
laiva siirtyi matkailukäyttöön
vuonna 1987, ja talvisin sieltä
tehdään jännittäviä uintiretkiä
hyytävän kylmään mereen.

Kemin vierailun kruunaa
käynti Kemin historiallisessa
museossa, Kemin taidemuseossa
ja etenkin perheen nuoremman
väen suosikkipaikassa
Sarjakuvakeskuksessa, jossa on
esillä yli kahdenkymmenen
piirtäjän töitä ja neljäkymmentä
sarjakuvapatsasta. 

Experience the pearls of Kemi
The Pearls of Kemi ticket gives you admission to your choice of three
out of six destinations for the whole family for 15 euros.
The SnowCastle Exhibition at
Kemi’s Inner Port showcases
the 20-year history of the
SnowCastle. The exhibition is
located in the former Customs
Storehouse that was built back
in 1912. The port is a pleasant
place to visit that boasts a
summertime cafeteria, terraces
and events organised throughout
the summer.
The Kemi Gemstone
Gallery can be found right next
to the SnowCastle Exhibition.
The gallery celebrated its 30th
anniversary in April. The

Probiere die Perlen des Kemifluss

Mit einem Ticket für die Highlights vom Kemifluss können Sie drei von
sechs Höhepunkten für die ganze Familie für 15 Euro kennenlernen.
Die LumiLinna Ausstellung zeigt im Binnenhafen die 20-jährige Geschichte des Eisschlosses. Die Ausstellung ist im 1912 gebauten Zollgebäude zu
sehen. Der Hafen ist ein entzückendes Besuchsziel wo man in Sommercafés
und -terrassen sowie bei Veranstaltungen den Sommer genießen kann.
Neben der LumiLinna Ausstellung liegt die Edelsteingalerie von Kemi,
die im April 30 Jahre wird. In der Galerie sind Edelsteine aus der ganzen Welt
zu sehen, aber der Stolz der Ausstellung ist die Krone des finnischen Königs.
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Jäänmurtaja Sampo on avoinna

gallery displays gemstones from
all over the world and its pride
and joy is the crown belonging
to the King of Finland.
Icebreaker Sampo is also
open in the summertime at
the Ajos Harbour. Finland is
the only nation in the world
where the ports and harbours
freeze over in the wintertime.
Icebreaker Sampo used to play
an important role in maritime
navigation. The icebreaker vessel,
75 metres in length with a width
of 17 metres, was commissioned

for use in the tourist industry
in 1987. During wintertime,
Sampo takes visitors on exciting
trips breaking the ice and
swimming in the chilly sea water.
Any visit to Kemi is highlighted

by experiencing the Kemi
Historical Exhibition, Kemi
Art Museum, and an extremely
popular destination for the
younger members of the family
is the Kemi Comics Centre
that displays work produced by
over twenty different artists and
comic character statues. 

Der Eisbrecher Sampo im Hafen Ajos ist auch im Sommer zugänglich.
Finnland ist das einzige Land der Welt, wo Häfen im Winter zufrieren und
der Eisbrecher Sampo war früher von großer Bedeutung für die Schifffahrt.
Das 75m lange und 17m breite Schiff wurde 1987 für die Nutzung im
Tourismus verfügbar gemacht; im Winter kann man von dort auf
spannende Badeausflüge ins gefrorene Meer aufbrechen.
Der Höhepunkt eines jeden Besuchs in Kemi ist von einem Besuch in
das historische Museum oder einem Besuch in das Kunstmuseum gekrönt,
aber auch ein Besuch im Comic Center, wo Arbeiten von ca. zwanzig
Illustratoren sowie vierzig Cartoon-Statuen zu sehen sind, ist bei jüngeren
Familienmitgliedern sehr beliebt. 
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Info
& Sights

 Hallinto- ja kulttuurikeskus
/ The administrative & Cultural
Centre / Regierungs- und
Kulturzentrum Professori Alvar
Aallon suunnittelema. Designed
by Professor Alvar Aalto.
Geplant von Alvar Aalto.

life” by Lennart Segerstråle.
Service on sundays at 10 a.m.
Architekt Bertel Liljequist. Fresco
”Lebensquelle” von Lennart
Segerstråle. Gottesdienst
Sonntags
um 10 Uhr.

 Kirjastotalo / The Library /
Bücherei (1965)
Jorma Eton tie 6
Tel. +358 (0)16 322 2463

 Ortodoksinen kirkko
/ Orthodox Church /
Orthodoxische Kirche
Ounasvaarantie 16
Tel. + 358 (0)16 312 361
Arvokkaita ikoneja Valamon
luostarista. Vierailut erikseen
sovittaessa.
Valuable icons from
the Valamo Monestery.
Visits by arrangement.
Wertvolle Ikonen aus dem
Kloster Valamo. Besichtigung
nur auf Vorbestellung.

 Lappia-talo / The Lappia
House / Lappia Haus (1975)
Jorma Eton tie 8 A
Rovaniemen teatteri-,
kongressi- ja kulttuuritalo.
Rovaniemi’s theatre, congress
and concert hall.
Rovaniemis Theater, Kongressund Konzerthaus.
 Kaupungintalo / The Town Hall
/ Rathaus (1988) Hallituskatu 7
 Evankelis-luterilainen
kirkko / Evangelical Lutheran
Church / EvangelischLutherische Kirche (1950)
Rauhankatu 70
Tel. + 358 (0)16 335 5200
Arkkitehti Bertel Liljequist.
Kirkossa Lennart Segerstrålen
fresco ”Elämän lähde”.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.
Designed by Bertel Liljequist.
The altar fresco ”Fountain of
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 Marttiinin Wanha Tehdas
/ Marttiini Old Factory /
Marttiinis Fabrik (1939)
Vartiokatu 32
Tel. + 358 (0)40 311 0604
Puukkonäyttely- ja myymälä.
Exhibition and shop.
Messerausstellung und
Messershop.
Avoinna/Open/Geöffnet ma-pe/
Mo-Fr/Mo-Fr 10-18, la/Sa/Sa
10-16
15.6-31.8. su/Su/So 12-16.
www.marttiini.fi

 Pilke-talon asiakaspalvelu
ja tiedekeskusmyymälä
/ Pilke House, Customer
Service and Pilke Science
Centre Shop / Pilke-Haus,
Kundendienst und Verkauf im
Wissenschaftszentrum
Ounasjoentie 6
Tel. + 358 (0)205 64 7820
Tietoa luonnossa liikkumisesta.
/ Information about hiking and
fishing. / Info über das Verhalten
in der Natur.
Avoinna/Open/Geöffnet
1.6.-31.8. ma-pe/Mo-Fr/Mo-Fr
9-18, la-su/Sa-Su/Sa-So 10-18
Liput/Tickets 7 € aikuinen/adult/
Erwachsene, 5 € lapsi/child/Kind,
20 € perhe/family/Familie
www.tiedekeskus-pilke.fi
 Arktikum (1992)
Pohjoisranta 4
Tel. +358 (0)16 322 3260
Arktinen keskus, Lapin
Maakuntamuseo ja Café
Arktikum. / The Arctic Centre, the
Provincial Museum of Lapland
and Café Arktikum. / Arktisches
Zentrum, Landesmuseum der
Provinz Lappland und Café
Arktikum.
Avoinna/Open/Geöffnet joka
päivä/daily/jeden Tag 9-18.
Liput/Tickets 12 € aikuinen/adult/
Erwachsene, 5 € lapsi/child/Kind
www.arktikum.fi
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 Kulttuuritalo Korundi /
Korundi House of Culture /
Kulturhaus Korundi
Lapinkävijäntie 4
Tel. + 358 (0)16 322 2822
Rovaniemen taidemuseossa
vaihtuvia näyttelyitä.
Changing exhibitions in
Rovaniemi Art Museum.
Wechselnde Ausstellungen in
Rovaniemis Kunstmuseum.
Avoinna/Open/Geöffnet joka
päivä/daily/jeden Tag 11-18
Liput/Tickets 8 € aikuinen/adult/
Erwachsene, 4 € lapsi/child/Kind
7-15 v./yrs/Jahre.
www.korundi.fi
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 Rovaniemen
kotiseutumuseo Pöykkölä
/ Rovaniemi Local History
museum / Heimatmuseum
Pöykköläntie 4
Tel. + 358 (0)50 325 2017
1800-luvun peräpohjalaista
maalaistalomiljöötä ja sen
aikaisia elinkeinoja. / Life
of inhabitants of Southern
Lapland in the 19th century
and the setting of an old farm
house. / Bauernmilieu aus dem
Norden des 19. Jahrhunderts.

CONTACT INFO

Avoinna/Open/Geöffnet 1.6.31.8. ti-su/Tu-Su/Di-So 12-18

LAPIN
KESKUSSAIRAALAN
PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA /
LAPLAND CENTRAL HOSPITAL
Ounasrinteentie 22
Tel. +358 (0)16 3282 140
(klo 8–22)
Tel. +358 (0)16 3282 100
(klo 22–8)

Rovaniemen
matkailuneuvonta,
Lordin aukio / Rovaniemi
Tourist Information, Lordi’s
Square
Maakuntakatu 29–31
Tel. +358 (0)16 346 270
www.visitrovaniemi.ﬁ
Yleinen hätänumero/
Emergency Phone /

Liput/Tickets 5 € aikuinen/
adult/Erwachsene, 2 € lapsi/
child/Kind
www.lapinmuseot.fi
 Lapin metsämuseo /
Forestry Museum of Lapland /
Forstmuseum Lappland
Metsämuseontie 7
Tel. + 358 (0)40 536 0080
Ulkoilmamuseo, joka esittelee
rakennuksin, esinein ja
valokuvin Lapin jätkän
elämää ja työtä 1900-luvulta
1950-luvulle. / An open-air
museum which presents
buldings, objects and lives
of casual forest workers.
/ Aussenmuseum über
Waldarbeit, Flösser, Arbeit und
Leben ab 1900.
Avoinna/Open/Geöffnet 3.6.30.8. ke-su/We-Su/Mi-So 12-18
Liput/Tickets 4 € aikuinen/
adult/Erwachsene, 2 € lapsi/
child/Kind
www.lapinmetsamuseo.fi
 Norvajärvi / Cemetery
Chapel / Soldatenfriedhof
Saksalaisten sotilaiden
hautakappeli, 22 kilometriä
Rovaniemeltä. / Cemetery
Chapel for German Soldiers
Norvajärvi, 22 km from
Rovaniemi. / Deutscher
Soldatenfriedhof Norvajärvi,
22 Km von Rovaniemi.
 Ranua Zoo
80 kilometriä Rovaniemeltä /
80 km from Rovaniemi / 80 Km
von Rovaniemi.
Avoinna/Open/Geöffnet 1.6.31.8. joka päivä/daily/jeden Tag
9-19, 1.9.-31.5. joka päivä/daily/
jeden Tag 10-16
Liput/Tickets 16 € aikuinen/
adult/Erwachsene, 13 € lapsi/
child/Kind 4-14 v./yrs/Jahre,
48 € perhe/family/Familie
www.ranuazoo.com
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Napapiiri / The Arctic Circle / Der Polarkreis

Löytötavaratoimisto /
Lost Property Ofﬁce
Hallituskatu 1-3
Tel. +358 (0)71 8766 303

Sijainti /
Location /
Die Lage
66o 33’ 07”
N 25o 50’ 51’ E
8 km E 75-tietä
pohjoiseen.
8 km from
Rovaniemi.
8 Km aus
Rovaniemi.
Joulupukin Pajakylä /
Santa Claus Village / Weihnachtsmanndorf
Tel. + 358 (0)16 356 2096
Tel. + 358 (0)20 799 999
Joulupukki tavattavissa Kammarissaan päivittäin.
A tourist spot where Santa Claus is seen daily.
Der Weihnachtsmann ist täglich in seinem Kämmerchen
anzutreffen.
Avoinna/Open/Geöffnet 1.6.-31.8.
joka päivä/daily/jeden Tag 9-18
www.santaclausvillage.info
www.santaclauslive.com
Rovaniemen lentoasema /
Rovaniemi Airport / Rovaniemi Flugplatz
Tel. + 358 (0)20 708 6506
Terminaalin palvelu- ja infopisteestä Joulupukin virallisen
lentoaseman leima.
The help desk will have the official stamp of Santa Claus
airport.
An der Terminalauskunft gibt es den offiziellen Stempel
des Weihnachtsmann-Flughafens.
Matkamuistomyymälät avoinna noin tunti ennen koneen
lähtöä. / Souvenir shops open for the departing flights. /
Die Souvenirläden öffnen ca. eine Stunde vor Abflug der
Maschine.
www.finavia.fi
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APTEEKIT / PHARMACY
Kairatie 2
Tel. + 358 (0)16 342 2511
Rovakatu 28
Tel. + 358 (0))10 320 3620
Teollisuustie 1
Tel. + 358 (0)20 7571 500
Hillapolku 9
Tel. +358 (0)16 3794 710
Pulkamontie 2
Tel. +358 (0)16 362 566
Ounasvaarantie 15
Tel. +358 (0)40 315 6500
POSTI / POST
Koskikatu 27
Napapiiri / Arctic Circle
TEATTERIT / THEATER
Rovaniemen teatteri / Lapin
alueteatteri, Maakuntakatu 6-8
Tel. +358 (0)400 282 484
Lapin Ylioppilasteatteri, Wiljami
Urheilukatu 1
Tel. +358 (0)40 839 0392
ELOKUVAT / CINEMA
Maxim, Sampokeskus
UINTI / SWIMMING
Uimahalli Vesihiisi
Nuortenkatu 11
Tel. +358 (0)16 322 2592
Santasport
Hiihtomajantie 2
Tel. +358 (0)207 984 200
TAKSI/TAXI
+358 (0) 200 88 000
+358 (0)16 10 64 10

41

Lapin kesä on tapahtumia täynnä
Kesäkuu
 Irkkubaari Oliver’s Corner järjestää 8.-11.6. festarit. Kävelykadulle
nousee festarivieraita varten 450-paikkainen teltta, jossa esiintyy
kymmenen bändiä, päätähtenä Rovaniemen oma Antti Tuisku.
www.oliverscorner.fi
 5.-11.6. ovat Rovaniemellä liikkeellä voimamiehet, kun Santasportissa
käydään GPC voimannoston, penkkipunnerruksen ja maastanoston
EM-kisat. www.gpc2016.com
 6.-11.6. Ounaspaviljongin valtaa sirkus Finlandia.
Esitykset ma-pe klo 18.30 ja la klo 14 ja 18. www.sirkusfinlandia.fi
 10.-11.6. pyöräillään Levi24-maastopyöräkisassa täysi vuorokausi
tunturimaisemissa. www.levi24.fi
Sodankylän elokuvajuhlilla katsellaan 15.-19.6.
elokuvia kellon ympäri, myös ulkona. www.msfilmfestival.fi
 17.-18.6. kokoonnutaan Rovaniemen ydinkeskustassa Rovakadun
Markkinoille. Kauppiaita tulee paikalle ympäri laajaa Lapinmaata ja
tarjolla on myös elävää musiikkia. rovaniemenmarkkinat.info
 24.-25.6. pidetään Posiolla juhannusfestarit, esiintyjinä muun muassa
Turo’s Hevi Gee ja Eini. www.posionjuhannus.fi
 Suomen Tivoli viipyy Ounaspaviljongilla 24.6.-11.7.
Avoinna ma-pe klo 15-21, la-su klo 12-21,
juhannusaattona 24.6. klo 15-24 ja purkupäivänä 11.7. klo 15-20.
www.suomentivoli.fi
 27.6. vietetään keskustan kauppakeskuksissa eli Sampokeskuksessa,
Revontulessa ja Rinteenkulmassa yötön yö, jolloin kaupat ovat auki puolilleöin.
 28.-30.6. ovat vuorossa Rovaniemen kesämarkkinat kauppatorilla.

Heinäkuu
 2.7. kisataan Rovaniemi Marathon. Perinteisten maratonin, puolimaratonin ja
kympin lisäksi koko perheen tapahtumassa on sarjat sauvakävelijöille ja lapsille
nelivuotiaista alkaen. www.rovaniemimarathon.com
 2.-3.7. kokoonnutaan Kemijärvellä vanhojen koneiden ja moottorien merkeissä
Papatuspäiville. www.papatus.fi
 2.-3.7. Ylläksellä uidaan ja juostaan Midnight Sun Swinrun -parikilpailussa. www.yllas.fi
 Kemijärven Yöttömät yöt -festareiden esiintyjäkaartiin kuuluvat 7.-10.7. muun muassa
Kaija Koo ja Anssi Kela. www.kemijarvenyot.fi
 Lapin Kullan Kimallus -festivaali täyttää kävelykadun 14.-16.7. Luvassa on juonnettua
ohjelmaa ja hieno esiintyjäkaarti, joiden joukossa muun muassa maan suosituin
naisrokkari Muska. www.lapinkullankimallus.fi
 14.16.7. soudetaan Suomen kauneimmassa retkisoututapahtumassa Kemijokea pitkin
Savukoskelta Kemijärvelle. www.kemijokiexperience.com
 Yksi kesän kohokohdista ovat Auttikönkään Muinaismarkkinat 15.-17.7. Auttin kylässä
80 km päässä Rovaniemeltä koetaan aitoa keskiajan tunnelmaa. www.arcticfantasy.fi
 16.7. koetellaan nauruhermoja Suomi nauraa -kesäkiertueella Ounaspaviljongissa Suomen
stand up -huiput nousevat estradille, joukossa muun muassa André Wickström, Heli Sutela ja Jaakko
Saariluoma.
 16.-17.7. nautitaan Posion muikkumarkkinoilla muikuista ja musiikista. matkailu.posio.fi
 20.-24.7 on vuorossa hyvän tanssimusiikin Ylläs Soikoon! www.yllas.fi
 Ensimmäistä kertaa järjestettävä IskelmäKesä Rovaniemi haastaa vanhat festivaalit esiintyjäkaartillaan,
johon kuuluvat muun muassa Jari Sillanpää, Laura Voutilainen, Matti & Teppo, Jorma Kääriäinen,
Eppu Normaali, Tapani Kansa, Danny ja Frederik. Ounaspaviljongilla tavataan iskelmätunnelmissa 22.-23.7.
www.iskelmakesa.fi/rovaniemi

42

travel Rovaniemi travel Lapland

2/2016

 10.-12.7. juostaan Sallatunturilla Salla Midnight Trail Marathon.
Reitti kiertelee tunturissa, kivikoilla, portailla, pitkospuilla ja
jängillä. Korkeuseroa täysimittaisella matkalla on vajaa kilometri
ja puolimaratonilla siitä puolet.
 18.7. puolestaan ravataan huippusuosittu Äkäslompolon
ympärijuoksu. Kilpasarjoja on alle 8-vuotaista alkaen,
ja lisäksi avoin kuntosarja. www.yllaksennousu.fi
23.7. juostaan Äkäslompolon ympäri. Ensimmäisen kerran
vuonna 1946 järjestettyyn tapahtumaan on tulossa niin
kilpailijoita kuin kuntoilijoitakin. www.yllas.fi
 23.7. Arctic Challenge tarjoaa 10 km juoksua ja 10 haastetta pareille erämaan armoilla.
Lapset viihtyvät kisan aikana ilmaisessa liikunnallisessa lapsiparkissa. www.levi.fi
 23.7. kuunnellaan Ylläksellä hyvää musiikkia Veikko Ahvenainen -harmonikkakilpailussa. www.yllas.fi
 23.-30.7. rauhoitutaan Levillä huoltamaan parisuhde priimakuntoon Levi Cross -tapahtumassa.
www.parempiavioliitto.fi
 27.-31.7. vietetään Levillä Golf Week ja Outdoor Fest, johon sisältyy paljon kisoja tunturimaisemissa. www.levi.fi
 29.-30.7 kokoonnutaan Rovaniemen keskuskentälle RolloPOP-festivaaliin.
 29.-31.7. kisataan Tankavaarassa kullanhuuhdonnan SM-kilpailuissa. www.kultamuseo.fi

Elokuu
 6.-7.8. järjestetään Ranualla Hillamarkkinat, joilla ostetaan, myydään ja syödään hillaa jo 43. kerran.
Ohjelmassa on myös Hillatytön ja Marjatohtorin kruunaaminen, moottorisahaus- ja puutavaranlastauskilpailut
sekä toistasataa torimyyjää. www.hillamarkkinat.fi
 8.-10.7. juostaan Salla Midnight Maratonissa kokomaraton, puolikas tai ”Salla on ihan kymppi”-matka.
Lapsille on omat sarjat. www.sallatrailmarathon.fi
 11.-14.8. kokoontuvat motoristit Levi Wild Ride -tapahtumaan. www.leviwildride.fi
 LuostoClassicissa kuunnellaan huippuklassista paljaan taivaan alla 11.-14.8. www.luostoclassic.fi
 Simerock marssittaa 12.-13.8. Ounaspaviljongille loistavan esiintyjäkaartin, joiden tähtinä loistavat
Antti Tuisku ja Cheek. www.simerock.fi
 Elonkorjuumarkkinat kokoavat Rovakadulle 12.-13.8. syyskesän parhaan sadon. rovaniemenmarkkinat.info
 Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma Jänkhällä Jytisee houkutteli Saariselälle viime vuonna yli
2000 motoristia. Tänä vuonna jytistään 17.-21.8. www.tunturihotelli.fi
 19.21.8. ovat vuorossa Rovaniemen Wanhat Markkinat vanhalla torilla ja Jätkänpuistossa. Vanha Rovaniemi
herää tapahtumassa eloon asuilla, alueen koristeluilla, kuvilla ja elokuvilla. Tarjolla myös tanssi- ja
lauluesityksiä, näytelmiä ja muuta ohjelmaa. www.rovaniemenwanahatmarkkinat.fi
 26.-27.8. kilpaillaan Future Cup -rallisprintissä asfaltin herruudesta Napapiirillä. www.futurecup.fi
 Rautaa Rajalle kokoaa 26.-28.8. Saariselälle maan sielukkaimmat kulkineet. www.tunturihotelli.fi

Syyskuu
 1.-4.9. katsellaan Ylläksellä elokuvia Kino Ylläs
-tapahtumassa 750-paikkaisessa ulkoilmateatteri
Ihmisen Ringissä.
Kelkkahaalarit mukaan! www.yllas.fi
 2.-4.9. ovat vuorossa Ylläs Ruska Open
-frisbeegolfkisat. rolffarit.com
 Ruskan loistossa 5.-11.9. kokoonnutaan
Rovaniemi-viikolle teemalla ”Käy peremmälle”.
Monipuolinen ohjelma tarjoaa koko perheelle
iloisen viikon. www.rovaniemi.fi
 8.-11. järjestetään jo 7. kerran Ylläs Acappellas
-kuorotapahtuma. yllasacappellas.fi
 20.22.9. Rovaniemen vilkas markkinakesä
saa päätöksen tunnelmallisilla Syysmarkkinoilla
kauppatorilla.

2/2016

travel Rovaniemi travel Lapland

43

5x

Lapin
luontoon

Lemmenjoen kansallispuisto

Suomen suurin kansallispuisto houkuttelee eräretkelle ja histo-riallisille kullankaivuualueille. Maisemassa vaihtelevat jokilaaksot, tunturit, metsät ja suot. Lemmenjoki sopii myös melontaan ja kalastukseen. Puiston ytimeen pääsee venekyydillä.
Ylä-Lapin luontokeskus palvelee Saamelaismuseo Siidan yhteydessä.

Pyhä-Luoston kansallispuisto

Itä-Lapissa sijaitsevan puiston ytimen muodostaa Suomen eteläisin tunturijono. Kiinnostava geologia ja jylhät maisemat luovat komeat puitteet päiväretkille. Läheisyydessä palvelevat Pyhätunturin ja Luoston matkailukeskukset,
sekä Luonto- ja kulttuurikeskus Naava.
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Urho Kekkosen kansallispuisto

Eurooppalaisittain ainutlaatuinen metsäerämaa tarjoaa haastetta kokeneille retkeilijöille, mutta aloittelijakin
voi kulkea viitoitetuilla reiteillä. Puisto on Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita, ja poronhoidolla on alueella
pitkät perinteet. Retkeilijöitä neuvovat Koilliskairan luontokeskus, Kiehinen ja Korvatunturin opastuskeskus.

Perämeren kansallispuisto

Merellä liikkujien mieleen
on puisto, jonne pääsee vain
veneellä. Vesillä liikkuva
näkee rantaniityt, merilinnut,
merestä kohoavan maan ja
saaret. Yöpyä voi tuvissa tai
Selkä-Sarven telttailualueella.
2/2016
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Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Länsi-Lapissa sijaitseva Lapin suosituin kansallispuisto on Suomen kolmanneksi suurin.
Matkailukeskukset Ylläs, Levi ja Olos sijaitsevat puiston tuntumassa. Ensimmäinen retkeilyreitti, Hetta-Pallas, on vuodelta 1934.
Kansallispuistolla on kolme luontokeskusta:
Luontokeskus Kellokas, Pallastunturin luontokeskus ja Tunturi-Lapin luontokeskus Skierri.
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Rovaniemen ja Lapin matkailun
puolesta jo vuodesta 1992
Kustantaja
Polarlehdet Oy
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Lapin valoisat yöt
Yötön yö tarkoittaa, ettei aurinko laske horisontin alapuolelle. Kyseessä on napa-alueiden ilmiö, jonka
vastakohta on talvinen kaamos, jolloin aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Tämä johtuu maapallon
asennosta aurinkoon nähden, kesällä pohjoinen pallonpuolisko saa enemmän auringonvaloa kuin
eteläinen. Rovaniemi sijaitsee pohjoisella napapiirillä, joka on raja näille luonnonilmiöille.
Rovaniemen korkeudella aurinko nousee viimeisen kerran 6. kesäkuuta ja laskee ensimmäisen
kerran 7. heinäkuuta. Kesäpäivänseisauksen aikaan juuri ennen juhannusta 21. kesäkuuta aurinko on
korkeimmillaan. Valoisa juhannusyö on perinteisesti taikojen aikaa. Silloin nuoret neidot muun muassa
toivovat näkevänsä unessa tulevan sulhonsa, jos tyynyn alla on yhdeksän erilaista kukkaa. Juhannuksena
on perinteisesti juhlittu hedelmällisyyttä ja se oli vuosikymmenien ajan suosittu vihkipäivä. Yö on vienyt
voiton, kun saavutetaan syyspäiväntasaus 23. syyskuuta.

The white nights of Lapland
A white night is when the sun does not sink below the horizon. This is an arctic phenomenon, and it
is offset by the winter twilight when the sun does not rise above the horizon. This is because of the
earth’s position in relation to the sun: in summer, the northern hemisphere receives more sunlight than
the southern hemisphere. Rovaniemi is on the Arctic Circle, the boundary for these natural phenomena.
At this latitude, the sun rises for the last time on the 6th of June and does not set until the 7th of July.
The sun is at its zenith at the summer solstice on the 21st of June, just before midsummer. Midsummer
night is associated with magic. Young women hope to dream of their future husbands if they place
nine different flowers under their pillow. Midsummer has traditionally been the celebration of fertility
and it has long been a popular day on which to get married. Night reclaims its victory when we reach
the autumn equinox on the 23rd of September.

Lapplands weiße Nächte
„Nachtlose Nacht”, bezeichnet man die Zeit, in der die Sonne sommers nicht mehr unter den Horizont
sinkt. Ein sommerlich arktisches Phänomen. Das winterliche Gegenstück, die Kaamos-Zeit, ist die
Zeit, in der die Sonne mittwinters nicht mehr über den Horizont kommt. Die Position der Erde in
Relation zur Sonne ist Grund für dieses Ereignis. Rovaniemi liegt am Nordpolarkreis, Grenzlinie dieser
Naturerscheinung.
In Höhe der Stadt Rovaniemi ist am 6.6. Sonnenaufgang und danach erst wieder am 7.7. Sonnenuntergang.
Zur Sommersonnenwende am 21. Juni steht die Sonne am höchsten. Die hellen Nächte gaben immer
Anlass zu allerlei Mythen. Junge Mädchen hoffen im Traum ihren Zukünftigen zu sehen, wenn sie unters
Kissen neun verschiedene Blumen legen. Der Johannistag wird traditionell als Fruchtbarkeitstag gefeiert
und er ist darüber hinaus ein populärer Hochzeitstag. Diese hellen Nächte verlieren an Faszination,
wenn am 23.9. der Herbst beginnt.

Белые ночи Лапландии
Ночь «без ночи» означает, что солнце не заходит за горизонт. Мы говорим о явлении, противовесом
которого является зимняя полярная ночь, то есть период, когда солнце не появляется из-за
горизонта. Полярная ночь является следствием склона земли к плоскости солнца, в летнее время
северная часть земного шара получает меньше солнечного света, нежели южная. Рованиеми
располагается за северным полярным кругом, который в свою очередь является разделяющей
границей данных природных явлений.
На уровне Рованиеми солнце восходит последний раз 6.6. и заходит первый раз 7.7. Наивысшей
точки солнце достигает 21 июня. Светлая ночь Ивана Купалы по преданию считается временем
полным чудес. Положив под подушку 9 различных цветков, девушки мечтают увидеть во сне
будущего жениха. В день Ивана Купалы отмечали обычно день плодородия, и этот день и по сей
день является самым популярным днём празднования свадеб. «Ночь захватила день» - так говорят,
когда наступает осеннее равноденствие 23.9.
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Travel Rovaniemi ja Lapland jaetaan näissä kohteissa:
Rovaniemi-Napapiiri • Rovaniemen lentoasema (3 jakelupistettä) • Santas Holiday Village • Napapiirin matkailuinfo • Joulupukin kammari • SantaPark • Rovaniemi kpki • Ravintola Valdemari • Pilke • Arktikum • Marttiinin tehtaanmyymälä • Hotelli Aakenus • Lauri-tuotteet • Ravintola Assa, Rautatieasema • Tojo-Auto
• Lapin Kumi • Wetteri • Kahvila Antinkaapo • Comico • Rovaniemen Taksi • Santas Hotel • Hotelli Pohjanhovi • Ravintola Nili • Ravintola Hai Long • Rovaniemen
matkailuinfo • Kauppakeskus Revontuli-Rinteenkulma • Sampokeskus • Ravintola Hai Long • Ravintola Xiang Long • Lapland Hotel Ounasvaara • Ounasvaaran
Pirtit • Santasport • Ounasvaaran Hiihtokeskus • Ounaskoski Camping • Saariselkä-Ivalo • Siula • Kuukkeli • Holiday Club, kylpylä • Lapland hotel Riekonlinna • Matkailuinfo • Rajajoosepin rajanylityspaikka • Santashotel Tunturi • Pyhä/Luosto • Lapland Hotel Luosto, Naava, Pyhän info • Sodankylä Info • Ylläs •
Eelin kauppa • Lapland Hotel • Matkailuinfo Kellokas • Lapland Hotel Äkäshotelli • Jounin kauppa • Muonio-Olos • Matkailuinfo Kiela • Lapland Hotel Olos •
Levi-Kittilä • Lapland Hotel Sirkantähti • Levi Matkailuinfo • Hotelli Levitunturi • Salla • Kelloselän raja-asema • Matkailuinfo • Kemijärvi • ABC-taukopaikka •
Kemijärven matkailuinfo • Ranua • Fazer • Eläinpuiston ravintola, Eläinpuiston lipunmyynti • Hotelli Ilveslinna • Tervola • Räihän Rieskapaikka • Pello • Vihreä
pysäkki • Kemi-Tornio • Matkailuinfo

TULOSSA ON VUODEN VILKKAIN MATKAILUKAUSI MARRASKUUN ALUSTA TAMMIKUULLE 2017 Nyt jo 24 vuotta ilmestynyt Travel Rovaniemi tavoittaa kaikki Rovaniemelle
tulevat matkailijat suomeksi, englanniksi, venäjäksi!
Ota yhteyttä ja kerro palveluistasi Rovaniemen vanhimmassa ja suurimmassa matkailulehdessä!
MEDIAMYYNTI:
Raimo Granberg
raino.granberg@matkalehti.fi
Puh: 050 3412800
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Timppa Vaarala
timppa.vaarala@pp.inet.fi
Puh: 0400 130081

TOIMITUS:
Jorma Aula
jorma.aula@matkalehti.fi
Puh: 0400 690533
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MYÖS NETISSÄ:
www.matka24.com/Rovaniemi
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