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PÄÄKIRJOITUS

Tervemenoa matkalle Suomessa 
pohjoiseen, itään tai länteen tai 
mihin suuntaan tahansa!
Talvi 2021 on erikoinen. Emme voi matkustaa etelän lämpöön tai 
Aasian eksotiikkaa aistimaan. Nautimme syksyn pimeydestä, mutta 
myös vuoden vaihteen jälkeen nousevasta auringosta.

Teimme tämän lehden koronahysteriaa lievittämään. Elämää tuosta 
otuksesta huolimatta on olemassa; lähdetään siis talvimatkalla Suo-
meen; lentäen, rautakiskoilla, bussilla tai omalla autolla. Halki tai 
poikki Suomen voi matkailla talvellakin.

Ajan usein halki ja poikki Suomen matkalla etelään tai pohjoiseen, 
itään tai länteen. Tässä vinkkejä talvimatkaan ja taukopaikkoihin:

1) Unohda kiire, olitpa menossa mihin suuntaan tahansa. 
2) Jos ajat dieselautoa, tankkaa auto talvidieselillä, täytä pakkasta  
 kestävällä liuoksella tuulilasinpyyhkijän säiliö. Jos ajat sähköau- 
 tolla, ole huoleti, latauspisteitä on jo yllin kyllin.
3) Pakkaa auto tasapainoon ja huolehdi ”terveysturvallisesta” mat- 
 kasta; käsidesistä ja maskeista taukopaikkoja  varten. 
4) Käytä moottoritiellä ohituskaistaa vain ohitukseen.  
 Viikonloppuisin Helsingistä johtavilla teillä sekä Oulun seudulla  
 vasenta kaistaa käytetään jatkuvaan ajoon.

Taukopaikkoja matkalla pohjoiseen on paljon, vaikka monet ovat 
sulkeneet koronan vuoksi ovensa. Nelostielle muutama vinkki:
1) Hartola: La Kardemumma, kun moottoritie on päättynyt ja  
 pidetään ensimmäinen tauko. Lounaspaikkana hyvä, siisti ja  
 hyvin hoidettu ja ennen Hartolaa etelästä tul taessa oikealla  
 puolen nelostietä.
2) Vaajakoski ja Pandan makeiset.
 Mutta jos ajat viitostietä, vastaava makea paikka löytyy, kun  
 5-tieltä käännyt Kajaanin jälkeen kohti Rovaniemeä. Fazerin  
 myymälä Ranualla on herkuttelijoiden suosiossa, vain 80 kilo- 
 metriä Rovaniemeltä
3) Palataan nelostielle; Pihtipudas ja Takkatupa, ennen kylää  
 vasemmalla kehuvat Suomen parhaaksi lounaspaikaksi.
4) Ii: Yleensä nelostien halvimmat polttoaineet ja siisti taukopaik- 
 ka, Kärkkäinen sekä TB. 
5) Tervola: Peuran ”Esso” tai Rieskapaikka. Molemmat hyviä  
 ruokapaikkoja, Rieskapaikasta rieskaa, leivoksia ja mus tikkapii- 
 rakkaa suoraan leipomon myymälästä.

Tässä vain muutama vinkki Suomessa matkaileville. Valitse ja lähde 
talvimatkalle parhaiten sopivalla liikennevälineellä.

JORMA AULA
päätoimittaja

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi  
p. 020 639 7820  •  pilke@metsa.fi
tiedekeskus-pilke.fi

Löydä metsä sisältä(si)
Me kaikki tarvitsemme metsää. Pieniä tai elämää suurempia 
palasia löytyy jokaisen arjesta. Metsät ovat elanto, hiilinielu 
ja olennainen osa suomalaista kulttuuria. Tiedekeskus 
Pilkkeessä kerrotaan pohjoisten metsien kestävästä ja 
monipuolisesta käytöstä. Vieraile vuorovaikutteisessa 
näyttelyssä ja tutustu puurakenteiseen Pilke-taloon!

Find the forest inside (you)
We all need forests. Pieces of forest, small, or larger than 
life, can be found in everywhere in our everyday lives. 
Forests are a livelihood, carbon sink and an essential part 
of Finnish culture. Science Centre Pilke tells stories about 
the sustainable and versatile use of northern forests. 
Visit our interactive exhibition and experience the 
timber-framed Pilke House!

Forest 
experiences, 
new disco v

eries!

Löydä bio 
talouden 

hottikset!
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Kuvat visit rovaniemi

Tervetuloa 
Rovaniemelle 
ja Lappiin!

Welcome 
to Rovaniemi 
and to Lapland
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Rovaniemen tuho 1944
Rovaniemen lähihistoriaan kuuluu synkkä 1940-luku. Vuonna 1944 
kaupunki evakuoitiin ja sieltä paluun jälkeen vastassa olivat savuavat 
rauniot ja törröttävät savupiiput.

Entisestä liittolaisesta, Saksan armeijasta tuli heinäkuussa 1944 
vihollinen, kun Suomi teki Neuvostoliiton kanssa aselevon ja sitoutui 
ajamaan saksalaiset maasta. Tämän seurauksena saksalaiset käyt-
tivät poltetun maan taktiikkaa. Kaikki mahdollinen hävitetään siltä 
varalta, että venäläiset valloittaisivat kaupungin.

Kaupungissa tuhottiin yli 650 rakennusta, sillat, rautatiet ja tiet. 
Pystyyn jäi vain muutamia rakennuksia. 

Tästä johtuen Rovaniemeltä ei ole vanhaa rakennuskantaa. Sodan 
jälkeen arkkitehti Alvar Aalto laati kaupunkiin uuden, poronsarven 
muotoisen asemakaavan. 

Alvar Aallon arkkitehtuuria ovat myös Lappiatalo (teatteri), kirjas-
to ja kaupungintalo. Tosin Lappiataloa ja kirjastoa on homeongelm-
ien vuoksi saneerattu viime vuosina kymmenillä miljoonilla 
euroilla. Viime vuonna aloitettiin muun muassa kaupungintalon 
tyhjentäminen sisäilmaongelmien vuoksi. n

Tervetuloa 
Rovaniemelle 
ja Lappiin!

Rovaniemellä on vain hieman yli 60 000 asukasta, mutta 8016 ne-
likökilometrin pinta-alallaan se on Euroopan suurin kaupunki – tosin 
suurin osa pinta-alasta on metsää!

Rovaniemi sijaitsee kahden suuren joen eli Kemijoen ja Ounas-
joen yhtymäkohdassa, joten ei ole ihme, että Rovaniemellä on pitkä 
historia. Se on aina ollut etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta etelään 
matkaavien pysähtymispaikka.

Varhaisista ajoista alkaen Rovaniemi on ollut tukkijätkien, kauppi-
aiden ja käsi-työläisten kokoontumispaikka. Se tunnettiin jo 1100-lu-
vulla.

Rovaniemen kunta perustettiin vuonna 1785 ja kaupunki-oikeudet 
se sai 1.1.1960.

Nykyaikainen matkailu alkoi kehittyä Rovaniemellä 1920-luvulla, 
kun kaupunkiin rakennettiin legendaarinen hotelli Pohjanhovi, 
matkamuistomyymälöitä, nähtävyyksiä, ja lopulta sai alkunsa myös 
Napapiirin matkailukeskus ja Joulupukin Pajakylä.

Rovaniemi has a population of more than 60 000, but with a 
surface area of 8016 km2, Rovaniemi is the largest city in Europe – 
though much of it is covered in forest! 

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. Rovaniemi has always been the stopping place for those 
travelling north or coming south.

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.

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. n

Welcome 
to Rovaniemi 
and to Lapland

Valtakatu Lapin sodan jälkeen syksyllä 1944. Vasemmalla Pohjois-
maiden Osakepankin rauniot, oikealla kauppalantalon rauniot. Takana 
Rovaniemen Osuuskauppa ja Pohjolan Osakepankki osittain pystyssä.
Kuvaaja: Werner Öhrling

006-007_TravelRoi.indd   7 19.11.2020   8:07:49



8 1/2021travel Rovaniemi     travel Lapland

LAPISSA  
on jokaiselle jotakin 

Levillä tapahtuu aina 
ja paljon
Levi, Suomen vilkkain hiihto-
keskus, tarjoaa paitsi lumilautai-
lua myös erinomaisen yöelämän. 
Ravintolat, klubit ja jättimäinen 
areena tarjoavat musiikkia, 
hyvää seuraa ja erinomaista 
ruokaa. Tämä miellyttävä alppi-
kylä on täynnä putiikkeja, jotka 
myyvät koko perheelle tarkoi-
tettuja merkkituotteita. Levillä 
on myös yksi maan suurimmista 
kylpylöistä. Levin majoitusvaih-
toehdot vaihtelevat mökkikylistä 
luksushotelleihin.

Leviltä Kittilän lentokentälle 
on matkaa vain 17 kilometriä.

Pallas ja sen lumoava 
rauhallisuus
Turisteille Pallas tarjoaa erin-
omaisen kontrastin kiireisiin 
tunturikeskuksiin. Iltaisin 
tunturin rinteen hirsiraken-
teisessa hotellissa on ainoa 
keinovalaistus, joka näkyy 
monien kilometrien säteellä. 
Tämän lomakohteen viehätys 
on sen alkuperäisyys ja rauhal-
lisuus sekä erämaan taika, sillä 
Pallas sijaitsee kansallispuiston 
alueella. Iltoja vietetään hotellin 
takkatulen lämmössä, kun 
samaan aikaan ulkona voi pauk-
kua kipakka pakkanen. Etäisyys 
Kittilän lentokentältä Pallakselle 
on 70 kilometriä.

Saariselkä on hiihtäjän 
paratiisi
Saariselkä on unelmapaikka 
maastohiihdon harrastajille, jos-
sa on vilkas yöelämä ja runsaasti 
ostosmahdollisuuksia. Saariselkä 
on normaalisti ensimmäinen 
hiihtokeskus Lapissa, joka avaa 
hiihtoladut aikaisin alkutalvesta. 
Sen puuttomat tunturimaisemat 
tarjoavat upeat puitteet revon-
tulten katseluun. Lomakeskuk-
sessa on hotelleja, mökkejä ja 
eksoottisia iglu-majoituksia. 
Saariselältä sivu Ivalon lento-
kentälle on 27 kilometriä.

Suomu toivottaa vieraat 
jälleen tervetulleiksi
Useiden vuosien ajan hiljaiseloa 
viettänyt Suomu oli aikoinaan 
Suomen trendikkäin hiihtokes-
kus. Nyt Suomu on avautunut 
uudelleen. Lomakeskuksessa on 
tyylikkäästi kunnostettu hotelli 
sekä laskettelurinteitä, joiden 
on sanottu olevan Suomen par-
haita, ja rinteille pääsee suoraan 
hotellin alueelta. Suomun ja 
Kuusamon lentokentän välinen 
etäisyys on 108 kilometriä.
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Pyhä-Luosto takaa nau-
tinnon koko perheelle
Itä-Lapissa sijaitseva kahden 
keskuksen matkailualue on laa-
jentunut viime vuosina, mutta 
molemmat lomakohteet ovat 
onnistuneet säilyttämään tunne-
tun rauhallisuutensa. Saatavilla 
olevat aktiviteetit ja ohjelmat 
ovat yhtä laajat kuin muissa-
kin Lapin keskuksissa, mutta 
yöelämä on tarkoituksellisesti 
keskittynyt vain sesonkeihin. 
Hyvät tapahtumat tarjoavat vä-
rejä talvikuukausina, ja on syytä 
muistaa, että Pyhällä on yksi 
Suomen hienoimmista laskette-
lurinteistä, Piste Palander.

Rovaniemen lentokenttä on 
128 kilometriä Pyhältä ja 114 
Luostolta.

Onko Ylläs 
edelleen ykkönen?
Aktiivisille lomailijoille Ylläs 
tarjoaa ehkäpä eniten: eniten 
laskettelurinteitä, hiihtohissejä 
ja suurimman hiihtoladuver-
koston. Ylläs jakautuu kahteen 
lomakylään, Äkäslompoloon 
ja Ylläsjärvelle. Lomakeskus 
tarjoaa paljon toimintaa, upeaa 
majoitusta ja erinomaista ruokaa 
molemmissa kylissä. Legendaa-
rinen Jounin Kauppa -kauppa 
löytyy lomakeskuksen Äkäs-
lompolon puolelta. Ylläkseltä 
Kittilän lentokentälle on 36 
kilometriä.

Sallasta löytyy l
uonnonrauhaa ja 
erinomaiset ladut 
Venäjän rajan lähellä sijaitse-
vaa Sallaa näkyy hauskojen 
sloganien luojana ja erikoisista 
tapahtumista. Salla mainostaa 
itseään paikkana; Salla – In the 
middle of nowhere. Salla on 
kaukana kiireestä ja hulinasta. 
Erikoisten ja iloisten tapahtu-
mien lisäksi tarjolla on lasket-
telua, hiihtoa, porokilpailuja ja 
erinomaista ruokaa. Sallan ladut 
voittivat aikanaan hiihtokeskus-
ten välisen vertailun hiihtola-
tujensa monipuolisuudella ja 
hoidolla.  Sallan ja Kuusamon 
lentokentän välinen etäisyys on 
108 kilometriä.

Murtomaahiihtoladut 
avautuvat aikaisin 
Oloksen loma-
keskuksessa
Länsi-Lapissa sijaitseva Olos 
on yksi Lapin vanhimmista 
hiihtokeskuksista, mutta se on 
silti pienempi kuin Levi, Ylläs 
tai Saariselkä. Murtomaahiih-
toladut avataan perinteisesti 
alkusyksystä, ja lomakeskus 
houkuttelee hiihtoalan am-
mattilaisia ympäri maailmaa. 
Oloksen vierailijoille tarjotaan 
korkeatasoista majoitusta. Lo-
makeskus on myös profiloitunut 
ajoneuvotestauksen kohteeksi, ja 
se on paikka, jossa todennäköi-
sesti havaitsee tulevat automallit 
taitavasti naamioituneina.

Etäisyys Oloksesta Kit-
tilän lentokentälle on 70 
kilometriä.n
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Hyppää, tee kuperkeikka 
tai astu rauhallisesti! Napapii-
rin voi ylittää monella tavalla. 

Rovaniemen läpi kulkeva 
pohjoinen napapiiri on raja, jonka toisella 
puolella aurinko ei kesäisin laske horisontin 
taakse eikä talvella nouse sen yläpuolelle. 
Yöttömän yön aurinko ja kaamoksen hämä-
ryys ovat upea elämys.

Napapiiri on houkutellut matkailijoita 
Rovaniemelle jo vuosikymmeniä. Alueen 
matkailu sai alkunsa Yhdysvaltain edes- 
menneen presidentin rouva Eleanor
Rooseveltin vierailusta kesällä 1950. Vie-

railua varten pohjoisen maagiselle rajalle 
rakennettiin pieni maja, joka on edelleen 
Napapiiriltä Joulupukin Pääpostin vieressä. 

Tänä vuonna vierailusta on kulunut täy-
det seitsemänkymmentä vuotta. Vuosikym-
menten mittaan Napapiiristä on kasvanut 
vilkas keskus, Joulupukin Pajakylä, jossa 
matkailijat voivat tavata Joulupukin, ajaa 
poroilla ja huskeilla, syödä, majoittua, tehdä 
ostoksia, istua kahviloissa ja paljon muuta 
mukavaa.

Juhlavuotta vietetään poikkeuksellisen 
kevään ja kesän jälkeen, mutta Pajakylän 
väki on valmis vastaanottamaan vieraat ja te-
kemään heidän lomastaan ikimuistoisen! n

Joulupukki ja Napapiirin ylitys 
ovat matkan kohokohdat Finland’s most famous inhabitant is met in Rovaniemi

How does Santa Claus
prepare for Christmas?
At Ear Mountain we spend 
the whole year preparing 

for Christmas. Of course, gifts are most 
important, so we have to make sure they 
are all ready in good time. We take care 
of our reindeer, check the sleigh is in 
good condition, and the skis are okay.

Santa’s route varies every year and is 
meticulously planned with the help of 
the Weather Elves. In preparation for 
the long journey, we have to take into 
consideration the Northern Lights, 
north winds, snowstorms and time dif-
ferences. There is plenty to do, but luck-
ily Santa Claus has plenty of experience 
at preparing for Christmas.
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Joulupukki ja Napapiirin ylitys 
ovat matkan kohokohdat Finland’s most famous inhabitant is met in Rovaniemi

How does Santa Claus relax after 
Christmas?
In the same way as other times of the year, 
by taking a nap in the evening. Scientists 
have found that a nap of 15–20 minutes in 
the afternoon really does refresh you and 
evens out the day’s rhythm, but Santa Claus 
already discovered this 150 years ago. 

I also like to spend time relaxing while I 
read children’s letters and books. I always 
read a number of books at the same time, 
like travel books and autobiographies, and 
plenty of children’s books.

In-between books, I like to take occasion-
al strolls outdoors. In the winter-time, I love 
walking in the freezing conditions, enjoying 
nature and the extremely fresh outdoor air.

What is Santa’s favourite food?
Traditional rice pudding, of course! But, this 
is probably the favourite food of every Finn.
I also love all sorts of porridge.  I get barley 
from a farmer friend of mine, and Mrs Claus 
makes some amazing porridge with barley.

Where does Santa spend 
the summer months?
Summer is a busy time for Santa, so it’s great 
that there is the Midnight Sun and so much 
daylight in the summer months. I walk out-
doors a lot and chat with nature. The forest 
wildlife, like squirrels, hares, foxes, bears and 
wolves, all have their own tales to tell.

Summertime is also the time we make 
fresh sauna whisks using the fresh leafy twigs 
of birch trees.

How many homes does 
Santa Claus have?
My real home is Ear Mountain, called 
Korvatunturi in Finnish.
In the Santa Claus Village in Rovaniemi, I 
have a big house where I greet travellers. 

Over the centuries I have also acquired 
some quaint hideaway cabins that I visit 
occasionally, but as these are hideaways, 
the locations have to be kept a secret.
Nature and people. Nature is never far 
away in Rovaniemi. Two huge rivers flow 
through the town with the wonderful 
backdrop of the hilly landscapes. Just a 
few steps from the town centre and you 
can find yourself in the wilderness, a place 
where you can hike and pick wild berries 
and mushrooms. n

Joulupukin Kammari on ollut Joulupukin 
ystävien kohde jo vuosikymmenten ajan. 

Joulupukin Kammarissa vieraat voivat kuiska-
ta Joulupukin korvaan joululahjatoiveensa, sekä 

1. Joulupukin Kammari
Joulumaantie 1, Arctic Circle info@santaclausoffice.com
Avoinna 1.12. – 6.1. klo 10-17,   7.1.21 jälkeen klo 11-16
Tarkista aukioloajat osoitteesta santaclausoffice.com

kuvauttaa itsensä Joulupukin kanssa. 
Joulupukin Pajakylässä sijaitsee myös 

Joulupukin Pääposti, joka on Postin virallinen 
postitoimisto. santaclausoffice.com n

Christmas House
 Tähtikuja 2, Arctic Circle
0400 549 250
Avoinna päivittäin klo 10-162.

Täällä tapaat
Joulupukin?

On olemassa vain yksi Joulupukki, mutta hänet 
voi tavata Rovaniemellä useassa paikassa. Yksi 
paikoista on Joulupukin Pajakylässä sijaitseva tun-
nelmallinen Joulutalo.
Joulutalo esittelee joulutraditioita eri puolilta 
maailmaa, sekä Joulupukin historiaa, ja esillä on 
myös Tonttujen Työpaja. n
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Pilke avaa silmät 
suomalaiseen 
metsään

Pilke avaa silmät 
suomalaiseen 
metsään
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Nyt on Pilkettä silmäkulmassa. 
Täällä taitavat isä ja äitikin viihtyä.
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Avoinna – Open
ti-pe (Tue-Fri) 9 – 18, la-su (Sat-Sun) 10 – 16, 
suljettu maanantaisin closed on Mondays
Pilke Info ja Pilke Shop:
ma (Mon) 8 – 16, ti-pe (Tue-Fri) 8 – 18, la-su (Sat-Sun)10 – 16

Poikkeuksia aukioloajoissa 2020:
Tiedekeskus on suljettu jouluaattona 24.12.
25.12. tiedekeskus on avoinna klo 10 – 18.

Science Centre is closed on Christmas Eve 24.12.
Open 25.12 10-18
Tiedekeskus & Shop avoinna uudenvuodenaattona 31.12. klo 9-16  
Science Center & Shop open on New Years Eve 31.12. 9-16

Poikkeuksia (Exceptions) 2021:
Tiedekeskus on suljettu 2. Pääsiäispäivä 5.4. ja jouluaatto 24.12.
Science Centre is closed Easter Mon 5.4. and Christmas Eve 24.12.
Open 10 – 18: 1.1., 6.1., 2.4., 1.5., 13.5., 25.6. ja 25.12. 

Tiedekeskus Pilke  /  Science Center 
Ounasjoentie 6  |  www.tiedekeskus-pilke.fi  |  +358 20 639 7820

Tiedekeskus 
Pilke kertoo 
pohjoisista metsistä 

ja siitä, miten monilla tavoilla 
olemme päivittäin yhteydessä 
metsään ja sen tuotteisiin.

Tiedekeskus sijaitsee Pilke-
talossa, joka puurakenteisena ja 
arkkitehtuuriltaan on vaikuttava 
nähtävyys jo itsessään. 

Tiedekeskus on toiminnalli-
nen ja elämyksellinen käynti-
kohde kaikenikäisille. Pilkkeessä 
tutustutaan pohjoisen metsiin 
itsenäisesti ja oman aikataulun 
mukaan kaikilla aisteillaan. 
Tiedekeskus tarjoaa mahdolli-
suuden ymmärtää puun matkaa 
taimesta tuotteeksi. 

Alku-näyttelykohde kertoo 
kuinka sopivista siemenistä 
kasvaa istutettava taimi. Metsän 
aika ja Metsän elinkierto ha-
vainnollistavat kuinka metsän 
kiertoaika on pidempi kuin 
ihmiselämä. Toisaalta metsät 
Suomessa kasvavat joka sekunti 
valtavasti. Paljonkohan puuta 
ehtii kasvaa Pilke-vierailusi 

ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen.

Pilkkeen keskeisin viesti kä-
vijöilleen on, että metsien kestä-
vä käyttö on avain valoisampaan 
tulevaisuuteen.

Tiedekeskus Pilkkeestä löytyy 
myös Makerspace - luova tila, 
jossa kävijät saavat omatoimises-
ti toteuttaa ideoitaan annetuista, 
metsään ja puuhun kytkeytyvis-
tä materiaaleista. Luova raken-

ing, and learn about thousands 
of products that can be made 
from wood. Best of all: you can 

touch everything in the exhibi-
tion!

A massive forest harvester 

Located in the centre of 
Rovaniemi, Science Centre 
Pilke reveals to visitors the 
secrets of Finnish forests. The 
forests and timber have al-
ways been of vital importance 
for Finns. The interactive 
exhibition of Science Centre 
Pilke is an animated and 
intriguing way of exploring 
what trees grow in Finland 
and how they are harvested 
and 
transported. Visitors can also 
experience what it is like to 
lose your way in the forest, 
sing forest karaoke, go hunt-

vehicle takes pride of place in 
the open plan exhibition space 
and each visitor can step into 
the cab and try what it feels 
like to harvest timber in a 
Finnish forest.

The Pilke building is also 
a fine attraction in itself, as 
it is one of Finland’s largest 
wooden-built buldings. At the 
Pilke information desk close 
to the main entrance, visitors 
can obtain information about 
trekking, fishing and hunting 
in Finland. Right next to 
the information desk is Pilke 
Shop that sells forest-related 
products. n 
www.tiedekeskus-pilke.fi

aikana? Vilkaise ylös ja laske 
vierailun päätteeksi. 

Biojalostamossa pääsee 
tutkimaan mitä kaikkea puusta 
saadaan aikaan. Erilaisista 
massoista ja uutteista saadaan 
tuotteita polttoaineista paperiin 
ja tekstiileihin. Biojalostamo on 
tulevaisuuden tuotantolaitos ja 
puupohjaisella teollisuudella on 
merkittävä vaikutus maailman-
laajuisesti hiilensidonnan kautta 

taminen on osa tiedekeskuksen 
sisältöä ja sisältyy pääsymak-
suun. Tule kurkistamaan mitä 
ideoita ja materiaaleja joulun 
2020 makerspace sisältääkään!

Pilke Cafet ovat Tiede-
keskus Pilkkeen järjestämiä 
kaikille avoimia ja maksuttomia 
tilaisuuksia. Aiheet käsittelevät 
Pilkkeen ja Metsähallituksen 
teemojen mukaisesti luontoa, 
metsiä, kestävää käyttöä ja 
biotaloutta. Nyt poikkeusaikana 
myös Pilke Cafet ovat ottaneet 
digiloikan. Cafet striimataan 
tai nauhoitetaan ja ne ovat 
katseltavissa myös jälkikäteen 
Tiedekeskus Pilkkeen Youtube-
kanavalla www.youtube.com/
user/tiedekeskuspilke

Youtube-kanavalla ovat 
katsottavissa mm. cafet Pelasta 
pörriäinen, Korvasienestäjän 
digiloikka, Luontorunoja, Ret-
kietiketti ja Eräluvat-sovellus. 
Lisää on tulossa joten hakeudu 
kanavalle!

Pilkkeestä voi tiedustella ryh-
mille myös talokierroksia. n
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Info
& Sights
CONTACT INFO

 Matkailutoimisto,  
 VIsIt RoVanIeMI
Rovaniemi Tourist Information
Koskikatu 12
+358 16 346 270
www.visitrovaniemi.fi
112 Hälytysnumero
Emergency Phone

 saIRaaLa
 LaPLanD CentRaL 
 HosPItaL
Ounasrinteentie 22
+358 16 322 4800

 aPteeKIt - PHaRMaCY
 Kairatie 2
+358 50 597 8892
Rovakatu 28
+358 16 362 661
Teollisuustie 1
+358 29 3400 280
Hillapolku 9
+358 50 442 2556
Pulkamontie 2
+358 16 362 566
Ounasvaarantie 15
+358 40 315 6500

  PostI - Post
      arctic Circle
teatteRI - tHeateR
Lapin alueteatteri
Jorma Eton tie 8 A
+358 400 282 484
Lapin Ylioppilasteatteri, Wiljami
Urheilukatu 1
lyt.liput@gmail.com

eLoKUVat - CIneMa
BioRex
Pekankatu 12

UIntI - sWIMMInG
Uimahalli Vesihiisi
Nuortenkatu 11
+358 16 322 2592
Santasport
Hiihtomajantie 2
+358 20 798 4202

the administrative & Cultural 
Centre designed by Professor 
alvar aalto
Kirjasto - the Library (1965)
Jorma Eton tie 6
+358 50 315 1492
Teatteri, Lappitalo - The Lappia 
House (1975)
Rovaniemi`s theatre, congress and 
concert hall
Jorma Eton tie 8 A
The Town Hall (1988)
Hallituskatu 7

KIRKKo - 
evangelical Lutheran Church
Yliopistonkatu 2   
+358 16 335 511  
Designed by Bertil Liljequist. 
The altar fresco ”Fountain of life” by 
Lennart Segerståle. 
Service on sundays at 10 a.m. 
Avoinna14.12.20-3.1.2021 
klo 12-18, jona aikana opastus.

orthodox Church
Ounasvaarantie 16
+358 400 178 744
Valuable icons from the Valamo 
Monestery. Visits by arrangement.

sCIenCe CentRe PILKe
Ounasjoentie 6
Tel. 020 639 7820
Open 
Tue-Fri  9-18, Sat-Sun 10-16 
(closed on Mondays)
Closed on Christmas Eve
Open  25.12.2020 10-18.
Exceptions to opening hours in  
2021:
Science Centre is closed: the 
second day of Easter (5.4.) and 
Christmas Eve (24.12.)
1.1., 6.1., 2.4., 1.5., 13.5., 25.6. and 
25.12. Science Centre is open 
10-18.
Pilke Info & Pilke Shop 
Mon 8 – 16, Tue-Fri 8 – 18, Sat-
Sun 10 – 16
www.tiedekeskus-pilke.fi 
 
KoRUnDI  
House of Culture/Rovaniemi 
art Museum
Lapinkävijäntie 4
+358 16 322 2822

aRKtIKUM
Pohjoisranta 4
+358 16 322 3260

MaRttIInI oLD FaCtoRY
Vartiokatu 32
+358 40 3110604
Exhibition and shop.
Open Mon-Fri 10-18, Sat 10-16

RanUa Zoo
+358 40 517 7436

santa CLaUs oFFICe
+358 20 799 999
A tourist spot where Santa Claus 
is seen daily.
Open: untill 30.11. 10-16, 1.12.-6.1. 
10-17, 7.1.-30.5. 11-16
www.santaclausoffice.com

santaPaRK
+358 600 301 203
www.santapark.com

Lähitaksi
0200 88 000 
Santaclaus bus
040 128 0155
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  1.  Ounasvaaran Hiihtokeskus/ Ski Resort
  2.  Urheiluopisto/Santasport
  3.  Rautatieasema/ Railway Station
  5.  Linja-autoasema/ Bus Station
  6.  Keskussairaala/ Central Hospital
  7.  Terveyskeskus/ Health Centre
  8.  Poliisi/ Police Station
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
23.  SantaPark
24.  Santa Claus Holiday Village

26.  Marttiini Shop, Santa Claus Village
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
38.  Ravintola Martina (Korkalonkatu 27)
42.  Rovaniemi Cafe – Rovaniemi Airport 
43.  Bussi Napapiirille - Bus Stop to the Arctic Circle
44.  Mainoa Craft & Design Shop
46.  Ranua Zoo
47.   Fazer - The Sweet Shop, Ranua
48.  Polarica Wild Food/Lapin liha (Ahjotie 9)
49.  Fazer Amica Ravintolat/Restaurants
 Fazer Restaurant Kuukkeli, Hallituskatu 3 A, 
 Valtion virastotalo
 Fazer Restaurant Petronella, Yliopistonkatu 8, 
 University of Lapland
50.  Moskiitos Souvenirs, Airport Rovaniemi

Sodankylä
Ivalo
Kemijärvi

AirportRovaniemi
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Arctic Circle
Ivalo, Kemijärvi,
Sodankylä

13

 5

10
11

12

16

20

 21

8

 3

G

T

 6.

4. 

H

Kittilä, 
Muonio

2.

S

 29

 28

 7.

38

44

49

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

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.

Ø
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S

150 asiakaspaikkaa ja kaksi erikoiskabinettia
A’LA CARTE FOOD•A-OIKEUDET•TAKE AWAY FOOD

Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi
p. (016) 313 133, www.ravintolahailong.�

LUNCH-BUFFET Mon-Fri11-15
OPEN Mon-Fri11-22 Sat-Sun12-22

CHINESE RESTAURANT
Kiinalainen ravintola

WEEKEND-BUFFET 12-17

B

Telephone             
Yleisöuinn / Opening hours
* ma-pe    .   -   .   mon-fri
* la-su        .   -   .   sat-sun

Uimahalli Vesihiisi 
Nuortenkatu   , ROVANIEMI
www.rovaniemi.fi/uimahalli               
 

T

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

AUTHORIZED 
BRAND DEALER

MAINTENANCE 
AND REPAIRS

CAR SUPPLIES

ADDITIONAL 
ACCESSORIES

SPARE PARTS

L

Koskikatu   , ROVANIEMI, www.hotelliaakenus.net
Tel. ++++ (())) +    (+), fax ++++ (())) +    ( )

GET A GOOD NIGHT’S SLEEP
FOR THE BEST PRICE IN TOWN

J

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

Facebook: facebook.com/xianglong.oy

X I A N G  L O N G
C H I N E S E  R E S T A U R A N T

OPEN
Mon-Fri 11-22
Sat-Sun 12-22

LUNCH & BUFFET
Mon-Fri 11-15
Sat & Sun Buffet 12-17

Also a Take Away!

H

Ranua

8. 

Ø

G

Travel 
Rovaniemi ja Lapland

KESÄ 2021 TOUKOKUUSSA!
Haluatko mukaan, mailaa

asiakaspalvelu@matka24.com

E
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   NAPAPIIRI
ARCTIC CIRCLE

Joulupukintie

   Paikkatieto 2015
©Rovaniemen Kaupunki
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 1 Lentoasema, Rovaniemi Airport
 2 Tunturi-tuote – 3 shops in Santa´s Gift House
 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 Wild Nordic, Villi Pohjola
10 Restaurant Kotahovi & Santa Claus Reindeers

11 Restaurant Napatapuli Ravintola 
     12 Snowman World & Glass Resort
13 Moskiitos Souvenirs, Rovaniemi Airport
14 Arctic Circle Information
15 Nova Skyland Hotel
16 Restaurant Rakas & Arctic TreeHouse Hotel
17 Loft cafe & Snack Shop
18 Christmas House, Restaurant & Coffee Bar 
19 Three ELves Restaurant

17

18
19

Arctic Circle
Ivalo, Kemijärvi,
Sodankylä

Ø  1.  Ounasvaaran Hiihtokeskus/ Ski Resort
  2.  Urheiluopisto/Santasport
  3.  Rautatieasema/ Railway Station
  5.  Linja-autoasema/ Bus Station
  6.  Keskussairaala/ Central Hospital
  7.  Terveyskeskus/ Health Centre
  8.  Poliisi/ Police Station
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
23.  SantaPark

24.  Santa Claus Holiday Village
26.  Marttiini Shop, Santa Claus Village
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
38.  Ravintola Martina (Korkalonkatu 27)
42.  Rovaniemi Cafe – Rovaniemi Airport 
43.  Bussi Napapiirille - Bus Stop to the Arctic Circle
44.  Mainoa Craft & Design Shop
46.  Ranua Zoo
47.   Fazer - The Sweet Shop, Ranua
48.  Polarica Wild Food/Lapin liha (Ahjotie 9)
49.  Fazer Amica Ravintolat/Restaurants
 Fazer Restaurant Kuukkeli, Hallituskatu 3 A, 
 Valtion virastotalo
 Fazer Restaurant Petronella, Yliopistonkatu 8, 
 University of Lapland
50.  Moskiitos Souvenirs, Airport Rovaniemi
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   NAPAPIIRI
ARCTIC CIRCLE

Joulupukintie

   Paikkatieto 2015
©Rovaniemen Kaupunki

Arctic Circle
Ivalo, Kemijärvi,
Sodankylä

HELSINKI

LAHTI

ROVANIEMI

YLLÄS

LEVI

Satu Lohela, Charter Sales
 + 358 40 614 92222

satu.lohela@lakkapaacharter.fi
Kristiina Vedenpää, Sales Manager 

+358 50 518 9922
kristiina.vedenpaa@lakkapaacharter.fi

www.santaclausbus.fi
+358 40 128 01 55

Suora linja joulupukin luokse

Pelekkää hupia!

TRAIL  SPORTS FINLAND

Vuokraa allesi laadukas sähköpyörä tai varaa 
opastettu pyöräretki osoitteessa 
www.rolloutdoors.com/fi/rovaniemi

Pure fun!
Online booking for guided snow biking tours to 

Ounasvaara & high quailty bike rentals:
www.rolloutdoors.com/rovaniemi

locations: Rovaniemi, Kiilopää & Helsinkitel: +358 400 3800 63email: rovaniemi@rolloutdoors.com          

e-bikes and fat bikes available!
Tarjolla läskipyörää 

sähköllä ja ilman!
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Located just a couple of 
kilometres as the crow flies from 
the Rovaniemi town centre is a 
modern ski resort with 
outstanding slopes, offering 
memorable once-in-a-lifetime 
experiences for the whole 
family.

Ounasvaara has a five-month 
skiing guarantee. The so-called 
First Snow Slope opens in 
mid-November and the season 
lasts through to the end of 
April. At the same time, Rendi’s 
Snow World is opened, which 

is the perfect place for younger 
kids and beginners.

The cross-country skiing 
season is even longer than the 
downhill skiing season, as the 
tracks are in use for around half 
the year.

Ounasvaara has ten slopes 
and two slope areas for children. 
The profile of the main slope is 
easy-going and the slopes are 
so wide that there is plenty of 
room for safely accommodating 
beginners and more experienced 

skiers. The Tottorakka slopes 
offer more challenging slope 
profiles. For freeriders there’s 
the Free Ride Slope and the 
challenging Tree Ride forest 
slope.

At Rendi’s Snow World,
beginners can learn downhill 
skiing on gently-sloping 
beginner pistes. Ascending the 
slope is safe and easy using the 
magic carpet ski lift.

For a different kind of fun 
there’s Rendi’s Tube Slope and 
the Snow Carousel. Find 

Ounasvaara Ski Resort offers ski slope fun
in the heart of Lapland’s capital.

A place for the whole family

snowboarder and park jumps, 
rails and presses at Snow Park.

Ounasvaara also has a 
network of cross-country skiing 
tracks covering a hundred 
kilometres. The ski resort also 
has a hire shop, equipment 
servicing, ski school, Alpenjäger 
restaurant and Tottorakka Ski 
Slope Café.

The ski resort opens every day 
for the entire season at 10 a.m. 
During weekdays, the slopes are 
open through to 7 p.m. and at 
weekends till 5 p.m. n

Passion for skiing?
l You can easily and cheaply extend your skiing holiday in the fell highlands.
l Belonging to the Lapland Hotels chain, Ounasvaara Ski Resort has a shared
     ski pass system with three other ski resorts; Luosto, Pallas and Olos.
l Ounasvaara ski passes are valid for all three fell highland resorts. 
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Ounasvaara Ski Resort offers ski slope fun
in the heart of Lapland’s capital.

A place for the whole family

Ounasvaara Ski Resort 
opens every year
in mid-November
ounasvaara.fi

Koko perheen paikka
Linnuntietä vain parin kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta 
löytyy moderni hiihtokeskus, jonka upeat rinteet tarjoavat mi-
eleenpainuvia elämyksiä koko perheelle.

Ounasvaaralla on viiden kuukauden laskettelutakuu. Ensilumen-
rinne avataan marraskuun puolivälissä ja kausi kestää huhtikuun 
loppupuollelle. Samalla avataan myös Rendin Lumimaa, joka sopii 
erityisesti perheen pienimmille ja aloittelijoille.

Maastohiihtokausi on rinnekauttakin pidempi eli ladut ovat 
käytössä noin puoli vuotta.

Ounasvaaralla on kymmenen rinnettä ja kaksi lasten rinne- 
aluetta. Päärinteiden profiili on leppoisa, ja rinteet ovat niin leveät, 
että mukaan mahtuvat turvallisesti niin aloittelijat kuin kokeneet-

kin laskettelijat. Totto-rakan rinteet tarjoavat haastavamman profii-
lin. Vapaalaskijoille siellä on Free Ride -rinne ja haastava Tree Ride  
-metsälaskualue.

Rendin Lumimaassa aloittelijat pääsevät tutustumaan laskette-
luun loivissa ensirinteissä. Nousu tapahtuu helposti ja turvallisesti 
mattohissillä. Toisenlaista hauskanpitoa tarjoavat Tuubimäki ja 
Lumikaruselli. Lumilautailijoiden ja parkkilaskijoiden hyppyrit, reilit 
ja pressit  löytyvät Snow Parkista.

Ounasvaaralta löytyy myös sadan kilometrin latuverkosto. 
Hiihtokeskuksessa on lisäksi vuokraamo, välinehuolto, hiihtokoulu 
ja Alpenjager-ravintola sekä Tottorakan latukahvila. n
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Teatterilla tunteiden
täyttämä kevät

 ovaniemen Teatterin  
 – Lapin Alueteatterin  
 kevään 2021 ohjelmis- 
 toon valmistuu kaksi uutta 
teosta suurelle Tieva-näyttä-
mölle. Helmikuussa ensi-iltansa 
saa Hella Wuolijoen rakastettu 
Niskavuoren Heta – klassikko-
draama vahvan naisen särjetystä 
sydämestä. Maaliskuussa on 
vuorossa Siri Kolun Finlandia 
Junior -palkittuun romaaniin 
perustuva las-tenteatteriesitys 
Me Rosvolat. 

Kauden vierailevina esityk-
sinä nähdään Kristian Smedsin 
ohjaama Karpolla on asiaa, 
Martti Suosalon ja Mika Nuo-
juan tähdittämä Kiviä Taskussa 
sekä Marja Packalénin ja Pirkko 
Saision dokumentaarinen teos 
Valehtelijan peruukki. 

Teatterin syyskauden 2020 
esityksistä keväälle jatkavat Va-
rasto, Lempi, Pikku saituri sekä 

Miika ja meijän tähet. Lempin 
ja Pikku saiturin kiertue Lapin 
maakunnassa jatkuu 21. tammi-
kuuta alkaen.

Hella Wuolijoen parhaana 
pidetty teos Niskavuoren Heta 
on koskettava kuvaus ihmisistä, 
jotka taistelevat itsekkyyden ja 
rakkauden ristiriidassa. Heta 
on suomalaisen näytelmäkirjal-
lisuuden ikoninen naishahmo, 
jonka julmuus kasvaa huvitta-
viinkin mittasuhteisiin. Teos saa 
ensi-iltansa 20. helmikuuta.

– Niskavuorten maailma on 
täynnä suurta tunnetta, vimmaa 
ja voimaa, mikä tekee niistä 
kiehtovia suuren näyttämön 
teoksia. Wuolijoen rakentamat 
henkilöt ovat ristiriitaisia ja siksi 
niihin on helppo samaistua. 
Olen etuoikeutettu pääs-tessäni 
jatkamaan työskentelyä niska-
vuorelaisten parissa, Muranen 
kertoo.

Rovaniemen Teatterin 
kevään lastenteatteriesitys pe-
rustuu palkittuun kirjaan. Selja 
Ahavan dramatisointi Siri Kolun 
supersuositusta lastenromaanista 
Me Rosvolat ensiesitetään 27. 
maaliskuuta. 

Elokuvaksikin versioidun 
tarinan vauhdikkaat juonen-
käänteet ja iloinen anarkia 
pitävät niin nuoremmat kuin 
vanhemmat katsojat otteessaan. 
Teoksessa 10-vuotias Vilja tulee 
kesälomallaan Rosvolan perheen 
kaappaamaksi. Molemminpuo-
lisen epäluulon jälkeen Vilja 
haistaa mahdollisuuden elä-
mänsä seikkailuun, ja Rosvolat 
huomaavat nokkelasta tytöstä 
olevan heille hyötyä. Kouluikäi-
sille suunnatun teoksen ohjaa 
Kimmo Virtanen

Kevään ensimmäisenä 
vierailuesityksenä nähdään 23. 
tammikuuta Taideyliopiston 

Teatterikorkeakoulun ja Kotkan 
kaupunginteatterin yhteistuo-
tanto Karpolla on asiaa, joka 
koostuu tv-sarjan eri jaksoissa 
kerrotuista todellisista tarinois-
ta. Karpon ohjelmissa pääosaan 
nousee yksityinen suomalainen 
ihminen, hänen tarinansa, koke-
muksensa ja kohtalonsa. Elämän 
eteen tuomia ristiriitoja ei 
pelätä tai väistetä - ne nostetaan 
käsittelyyn. Puhutaan asiaa ja 
täydellä sydämellä.

Toisena vierailuesityksenä 
nähdään Martti Suosalon ja 
Mika Nuojuan esittämä Kiviä 
taskussa. Pentti Kotkaniemen 
ohjaama esitys on jo ilmiö 
suomalaisella teatterikentällä: 
Suomen pitkäikäisimmäksi 
teatteriesitykseksi tituleerattu 
kahden miehen tragikomedia 
on saanut ensi-iltansa vuonna 
2002. n

Niskavuoren Hetana nähdään Rovaniemen Teatterin Kylli Köngäs. Kuva: Petri Teppo.

R

Heta on 

koskettava

kuvaus ihmisistä,

jotka taistelevat

itsekkyyden ja

rakkauden

ristiriidassa.
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MEILTÄ KATTAVAT 
KUVANTAMISEN 
PALVELUT
• Ultraäänitutkimukset
• Mammografiatutkimukset
• Röntgentutkimukset
• Luuntiheysmittaukset
• Magneettitutkimukset

Huomaathan, että tutkimukseen tarvitaan 
lääkärin lähete.
Varaa aika numerosta 010 414 00

Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa 0,0835 €/puh. 0,1669 €/min.

YLEISLÄÄKÄRIN 
VASTAANOTOLLE
Meillä on turvallista asioida.
Vastaanotolle pääset nopeasti ja helposti.

Käytössäsi ovat myös kattavat laboratorion
ja kuvantamisen palvelut.

Ajan varaat helposti osoitteesta mehilainen.fi, 
numerosta 010 414 00 tai 
OmaMehiläinen-sovelluksesta.

Lämpimästi tervetuloa!
Lääkärikeskus Rovaniemi
Vartiokatu 32
mehiläinen.fi

FAZER SHOP RANUA

Makeismyymälämme palvelee päivittäin
Godisbutiken öppen dagligen
The Sweet Shop open daily

1.9.–31.5. klo 10.00–17.00 / 10 a.m.– 5 p.m.
1.6.–31.8. klo 9.00–19.00 / 9 a.m.– 7 p.m.

Murr Murr Linna, Rovaniementie 29, Ranua

Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

TULE TEATTERIIN TERVEENÄ!
o  Mikäli sinulla on oireita, jää kotiin. Teatteriesitykset kyllä odottavat.  
Voit vaihtaa lippusi maksutta toiseen esitykseen.
HUOLEHDI KÄSIHYGIENIASTA
o  Pese kädet säännöllisesti ja käytä tarvittaessa käsidesiä.
MUISTA TURVAVÄLIT
o  Pidä vähintään 1-2 metrin etäisyys muihin.
TILAA ENNAKKOON
o  Tarjoilut ennen esitystä ja väliajalla ainoastaan verkkokaupasta  
 teatteri.cafebar21.fi. Suosi verkkokauppaa myös lipunostossa.
SUOSI KASVOMASKIA
o  Vahvasti suosittelemme käyttämään kasvomaskia teatterikäynnin  
 aikana. Voit ostaa kangasmaskeja teatterilta hintaan 10 €.
KYSY NEUVOA
o  Noudatamme viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia ja 
 siivoamme tilojamme tehostetusti taataksemme mahdollisemman 
 turvallisen teatterielämyksen. Henkilökuntamme on täällä teitä 
 varten. Jos jokin mietityttää, vastaamme mielellään kysymyksiin.
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     oulupukin oma kotiluola  
     Santapark jouluisine 
ohjelmineen on saanut rinnal-
leen arvoisensa majoitustilat. 
Santaparkin kupeesta Napapii-
rin metsäisestä rinteestä löytyy 
nyt ylellinen Arctic TreeHouse 
Hotel. Hotelli muodostuu 
erillisistä majoitusyksiköistä, 
sviiteistä, jotka on rakennettu 
rinteeseen korkeiden tolppien 
varaan.

– Sviitit ovat saaneet innoi-

kuuhuonetta, oleskeluhuone 
takkoineen, keittiösyvennys ja 
oma sauna. Hotellista löytyy 
myös viihtyisä 130-paikkainen 
Rakas-ravintola.

Majoitustilojen panoraa-
maikkunoista avautuu upea 
näköala metsään ja revontulten 
valaisemalle taivaalle.

– Arctic TreeHouse Hotel 
tuo Lapin luonnon ja revontulet 
suoraan asiakkaan huoneeseen. 
Käpylehmämme tuovat suoma-
laisen ja lappilaisen matkailu-

tuksen perinteisestä suomalai-
sesta käpylehmästä, ja päreistä 
tehdyn julkisivun ja ruoho-
peitteisen katon ansiosta ne 
sulautuvat maisemaan saumat-
tomasti, kertoo Santaparkin 
toimitusjohtaja Ilkka Länki-
nen.

Arctic TreeHouse Ho-
tel sisältää 32 yksilöllisesti 
sisustettua kahden hengen 
Arctic TreeHouse -sviittia ja 
viisi suurempaa Arctic Glass 
Housea, joissa on kaksi ma-

Käpylehmistä innoituksensa saaneet sviitit sulautuvat pohjoiseen luontoon.

elämyksen osaksi paikallista 
tarinaa.

Kuuden miljoonan euron 
Arctic TreeHouse Hotel tuo 
Napapiirille kuluvalla kaudel-
la 140 uutta vuodepaikkaa. 
Seuraavan kymmenen vuoden 
suunnitelmissa SantaParkilla 
on 20 miljoonan euron li-
säinvestoinnit, jotka sisältävät 
muun muassa 200-paikkai-
sen, kallion sisään louhittavan 
hotellin ja camping-alueen. 
www.santapark.com  n

Arctic  
TreeHouse Hotel  
tuo metsän ja revontulet iholle

J
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Rovaniemellä voi käyt-
tää bussia liikkumiseen 
kaupungin ja Napa-

piirin tai lentokentän välillä.
Santa Claus Bus ajaa Pajakylän 
aukioloaikoina tasatunnein 
Rovaniemen keskustasta Pajaky-
lään ja takaisin. Yhtiö kuljettaa 
talven aikana matkustajia myös 
Ranuan eläinpuistoon. 

Yhdensuuntaisia sekä meno-

Santa claus bus - suora linja 
joulupukkia tapaamaan

paluulippuja saa ostaa Rovanie-
men matkailutoimistosta sekä 
linja-autosta. Tulossa on myös 
sähköinen lippu. Ajankohtaisin 
tieto Santaclaus bussin liiken-
nöinnistä löytyy osoitteesta 
www.santaclausbus.fi

Yhtiön Airport-bussit kuljet-
tavat asiakkaita myös lentoken-
tältä hotelleille ja osoitteisiin 
kaupungilla. Aikataulu- ja muut 

You can use buses 
in Rovaniemi for 
travelling between 

the town and the Arctic Circle 
or the airport. During Santa 
Claus Village opening hours, 
the Santa Claus Bus service 
operates every hour, on the 
hour, between the town 
centre of Rovaniemi and the 
Santa Claus Village, both ways. 
During the winter season, the 
bus company also takes pas-
sengers to the Ranua Zoo. 

tiedot löytyvät osoitteesta www.
airportbus.fi   

Terveysturvallisuudesta 
johtuen toivotaan, että kaikki 
matkustajat käyttävät busseissa 
kasvomaskia.

Katso: www.santaclausbus.fi 
ja www.airportbus.fi. 

Pajakylän aukioloajat löy-
tyvät osoitteista www.santac-
lausoffice.fi ja www.schv.fi n

Santa Claus Bus – direct service to meet Santa Claus
You can buy one-way and 

return tickets from Rovaniemi 
Tourist Information and on the 
bus itself. Digital tickets will 
also be launched in the near 
future. For the most recent 
information about the Santa 
Claus Bus service, please go to 
www.santaclausbus.fi.

The company's Airport Bus 
service also takes customers 
from the airport to hotels and 
other town addresses. For 
timetables and other infor-

mation, please go to www.
airportbus.fi.   

Due to the prevailing coro-
navirus, we would appreciate 
all passengers wearing face 
masks when travelling on our 
buses.

See: www.santaclausbus.fi 
and www.airportbus.fi. 

You can find opening hours 
for the Santa Claus Village at 
www.santaclausoffice.fi and 
www.schv.fi. n

Hillavinkki
Ranualta
Cloudberry, tai ’hilla’, 
kuten Suomessa sanotaan, 
on Lapin soiden suuri, 
mehukas, oranssi arvomarja. 
Hillaa syödään sellaisenaan 
tai lappilaisen leipäjuuston 
kanssa. Hillasta tehdään myös 
likööriä, ja sitä käytetään 
kosmetiikan raaka-aineena.  

Hilla on Lapin metsien 
muiden marjojen tapaan täy-
sin luonnonvarainen marja. 
Sitä ei viljellä eikä lannoiteta, 
vaan aurinko ja Lapin valoisa 
kesä kypsyttävät sadon.

Lappilaiset ovat hillahullua 
kansaa ja viime kesä oli ennä-
tyksellisen runsas, joten hillaa 
kannattaa maistaa Lapin 
matkalla ostamalla marketista 
tai tilaamalla ravintolasta 
vaikkapa leipäjuuston kera.

Tunnin ajomatkan päässä 
Rovaniemeltä sijaitseva Ranua 
on Suomen hillapääkaupun-
ki, sillä Ranualla on paljon 
soita, joilla hilla kasvaa.

Ensi kesänä kannattaa 
tulla kokeilemaan. Ranualla 
on Hillamarket sekä kesäisin 
hillamarkkinat.

Rovaniemeläinen AV-alan tuo-
tantoyritys Joulupukki TV Oy,  
www.joulupukkitv.com täyttää 
20 vuotta. Yrityksen perus-
tivat toimitusjohtaja Tommi 
Lappalainen ja ranskalainen 
Bernard Giry sekä joukko 
pienosakkaita.  Joulupukki TV 

Fazerin sininen
suosikki 
Ranualla
Fazer Shop Ranuan Sirpa 
Saukko kertoo, että Fazerin 
Sininen suklaalevy on kesto-
suosikki niin vakiasiakkaiden, 
matkailijoiden kuin Sirpan it-
sensäkin mielestä. Murr Murr 
-linnassa nykyisin sijaitsevassa 
myymälässä ei kuulemma ole 
kahta samanlaista päivää ja 
monien eri kansallisuuksien 
tapaaminen onkin Sirpan 
mielestä yksi työn mukavim-
mista asioista. Fazer Shop 
Ranua on avoinna joka päivä 
klo 10-17, kesäisin klo 9-19

Joulupukki TV täyttää 20 vuotta
tunnetaan maailmalla parhaiten 
ennen kaikkea Santatelevision 
Youtube-kanavastaan www.
youtube.com/santatelevi-
sion, jota vuosittain katsovat 
kymmenet miljoonat lapset ja 
lapsenmieliset ympäri maail-
maa.  Joulupukki TV on myös 

paljon muuta: vuosien varrella 
yrityksestä on kehittynyt yksi 
Pohjois-Suomen johtavia vi-
deopalveluiden tuottajia (www.
youtube.com/joulupukkitv) 
sekä vuodesta 2018 lähtien 
innovatiivinen drone-kuvaus-
firma. 
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Katajaranta 
Apartment
Luksuslomaa Rovaniemellä

o  Majoitus 7 hengelle (270 m²)
o  Uima-allas
o  Sauna
o  Höyrysauna
o  Täydellinen keittiö
o  Kodinhoitotilat laitteineen
o  Iso olohuone (lounge)
o  Jalka-allas (kuuma-kylmä), ym.
Täällä lomailet ekologisesti: maalämmitys, 
aurinkovoimala, lämmöntalteenotto, jne.
Nauti seuraavalla lomallasi annos luksusta ja varaa.

Katajaranta Apartment
Rovaniemi
Finland
asiakaspalvelu@matka24.com
Puh: 0400 690 533

KatajarantaApartment_210x292.indd   1 19.11.2020   8:59:10

Visit Rovaniemi kutsui neljä 
kotimaista puoli miljoonaa 
ihmistä tavoittavaa sosiaalisen 
median vaikuttajaa – Julia 
Kivelän, Daniel Taipaleen, Saara 
Rahkamaan ja Sami Takaraution 
– nauttimaan loka-marraskuises-
ta Rovaniemestä.  

Pidennetyn viikonlopun aika-
na ”Instagram-tähdet” majoittui-
vat Apukka Resortin komsioissa 
ja District Rovaniemen jurtissa, 
vierailivat Bearhill Huskyn ken-
nelillä, tutustuivat Rovaniemen 
kulttuuri- ja ravintolatarjontaan, 
sekä kävivät tervehtimässä Jou-
lupukkia. 

Kirkastiko tempaus Rova-
niemen mielikuvaa?

-Olemme tuloksiin tyytyväi-
siä. Muuttuneessa markkinati-
lanteessa Rovaniemen tulee nyt 
”syntyä uudelleen” kotimaisten 
asiakkaiden mieliin, ja siinä 
monikanavainen viestintä on 
tärkeässä roolissa, Visit Rova-
niemen toimitusjohtaja Sanna 
Kärkkäinen kertoo. 

- Erityisesti uniikit majoi-

tuskohteet ja Bearhillin huskyt 
herättivät paljon kiinnostusta, 
kertoo Daniel Taipale, jonka 
Instagram-tilillä on yli 191 000 
seuraajaa. 

-Yllätyin positiivisesti erityi-
sesti monipuolisesta ja laaduk-
kaasta ravintolatarjonnasta. 
Vaikuttajat pääsivät tutustumaan 
Apukan Aitta-ravintolan lisäksi 
Nabossa, Café & Bar 21:ssä sekä 
Arctic Lightissa, Taipale sanoo.

- Erityisen vaikutuksen 
minuun tekivät persoonalliset 
komsio- ja jurttamajoitukset 
sekä taidemuseo Korundin näyt-
tely, kertoo Julia Kivelä, jonka 
inspiroivia matkavideoita seuraa 
TikTokissa 160 000 käyttäjää. 

Seuraajat kommentoivat Ro-
vaniemen nähtävyyksiä kanavissa 
yhtäläisellä innolla: ”nämä paikat 
menevät kyllä bucket-listalle!”
Rovaniemi InstaCampin vaikut-
tajat löyryvät Instagramissa: 
@dansmoe
@samimatias
@julia_kivela
@saararahkamaa 

Tätä mieltä Rovaniemestä
olivat somevaikuttajat

Suomi sijaitsee revontulivyö-
hykkeellä, jossa taivasta va-
laisevat pimeinä öinä upeat 
revontulet.

Revontulet syntyvät, kun 
aurinkotuulen hiukkaset 
törmäävät maapallon ilma-
kehässä olevaan typpeen ja 
happeen. Maan magneetti-
kenttä vetää hiukkaset napa-
alueille, ja siksi revontulet 
näkyvät sekä pohjoisella että 
eteläisellä pallonpuoliskolla.

Pohjoisessa revontulien la-
tinakielinen nimi on ”aurora 
borealis” ja eteläisellä ”aurora 
australis”.

Revontulet ovat erivärisiä. 
Punaiset ja vihreät revontulet 
syntyvät, kun aurinkotuulen 
hiukkaset törmäävät hap-
peen. Siniset ja violetit revon-
tulet syntyvät, kun hiukkaset 
törmäävät typpeen.

Revontulet ihastuttavat pohjoisen taivaalla
Punaiset revontulet ovat 

yleensä yli 180 kilometrin 
korkeudella maasta, mutta 
kun aurinkotuuli on voima-
kas, niitä voidaan nähdä 
myös 90 kilometrin korkeu-
della.  Vihreät revontulet 
sijaitsevat 120-180 kilo-
metrin korkeudella. Violetit 
revontulet esiintyvät alle 120 
kilometrin korkeudella.

Revontulet ovat eri 
muotoisia. Yleisin muoto on 
”vyö”, jossa valo mutkittelee. 
”Kaari” taas on maapallon 
muotoa myötäilevä valokaa-
ri. Revontulet voivat näkyä 
myös suoraan katsojan ylä-
puolella eri suuntiin säteile-
vänä valona. Ne voivat näkyä 
myös harsoina tai läiskinä.

Revontulia voi olla 
taivaalla ympäri vuoden 
ja vuorokauden. Mutta ne 

voidaan nähdä taivaalla 
silloin, kun yöt ovat pimeät. 
Lapissa elokuun loppupuo-
lelta pitkälle kevääseen. 
Paras kellonaika revontulten 
katseluun on magneettinen 
keskiyö. Suomessa  magneet-
tinen keskiyö on puoli tuntia 
ennen keskiyötä.

Paras paikka revontulten 
katseluun on kaukana kau-
pungin ja liikenteen valoista. 
Paikan on hyvä olla mah-
dollisimma avoin varsinkin 
pohjoisen suuntaan, jossa 
revontulet ovat.

Kannattaa mennä ulos jo 
puoli tuntia ennen revon-
tulten katselua, jotta silmät 
ehtivät tottua pimeään.

Revontuliin liittyy paljon 
uskomuksia. Suomen kielen 
sana ”revontulet” tulee van-
hasta uskomuksesta, että re-

vontulet aiheuttaa tunturilla 
juokseva kettu, joka huiskut-
taa kipinöitä hännällään.

Revontulten uskotaan 
tuovan hyvää onnea. Niiden 
alla alkunsa saanut lapsi on 
erityisen onnekas. n

VINKKI: Revontulia voi Ro-
vaniemellä katsella Lapland 
Hotels Sky Ounasvaaran katto-
terassilta. Hotellin asiakkaille 
katselu on maksutonta, samoin 
baarissa asioiville. Ulkopuoli-
silta maksu on 2 €/hlö tai 25 €/
ryhmä. 
Revontulia voi ”metsästää” 
ajamalla 10 km Rovaniemeltä 
Ranuan suuntaan ja kään-
tyä  Kroopinpalontielle, jossa 
revontulia voi katsoa valotto-
massa ympäristössä. Näkyvätkö 
revontulet, siitä ei voi kukaan 
taata! Onnea matkaan!
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Katajaranta 
Apartment
Luksuslomaa Rovaniemellä

o  Majoitus 7 hengelle (270 m²)
o  Uima-allas
o  Sauna
o  Höyrysauna
o  Täydellinen keittiö
o  Kodinhoitotilat laitteineen
o  Iso olohuone (lounge)
o  Jalka-allas (kuuma-kylmä), ym.
Täällä lomailet ekologisesti: maalämmitys, 
aurinkovoimala, lämmöntalteenotto, jne.
Nauti seuraavalla lomallasi annos luksusta ja varaa.

Katajaranta Apartment
Rovaniemi
Finland
asiakaspalvelu@matka24.com
Puh: 0400 690 533
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Hauskuuskerroin 
on maksimissaan

Taivaanvalkeiden kelmeä 
valo ja maastopyörä 
Rovaniemen päivässä ja yössä

Kuutti Heikkilä

Keskitalven sininen hetki laskeutuu Ounasvaa-
ran laelle ja rinteisiin. Kaukaa taivaanrannalta 
kajastaa vihreä revontulien väri, joka pian leis-
kuu pimenevässä illassa.

Rovaniemellä ja Lapissa on 
viime kuukausina löydetty uusi 
harrastus, maastopyöräily. Myös 
Lapin tuntureiden hienot reitit 
olivat kesällä ja syksyllä ahkeras-
sa käytössä. 

Tek sTi Jorma auLa o k ÄÄnnÖs PeTer CuLLeY o kuVaT roLL ouTDoors
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NÄITÄ MIEHIÄ ROVANIEMI SAA KIITTÄÄ 
TÄMÄNKIN TALVEN MAASTOPYÖRÄREITEISTÄ
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Nyt kaksipyöräiset 
tulevat myös talvisiin 
maisemiin. Rova-

niemelläkin pääsee Ounasvaaran 
hoidetuille pyöräreiteille. Reit-
tien teossa on yksi erikoisuus, 
niitä toteuttaa kolme nuorta 
miestä Heikki Stöckell, Kuutti 
Heikkilä ja Johannes Perkkiö. 
He ovat omin voimin ja varoin 
pitäneet kunnossa talvireitit, 
suunnitelleet vuosittain jotakin 
uutta ja erilaista. Miehillä on 
myös yhteinen yritys, joka 
vuokraa pyöriä ja opastaa.

-Hauskuuskertoimen maksi-
mointi on reitin suunnittelussa 
lähtökohta, Johannes Perkkiö, 
toimitusjohtaja, painottaa. 
Reitti on tehty leveärenkaiselle 
maastopyörälle ja ennen kaikkea 
läskipyörille (fatbike).

Reitit on tarkoitettu kaikille, 
aloittelijasta vaativaankin 
pyöräilyyn. Kesäpyöräilyyn ver-
rattuna ajaminen talvella on eri-
laista. Reittipohja on tasaisempi, 
ei ole juuria ja kiviä. Reitti on 
huomattavasti mutkikkaampi 
ja hauskempi kuin tavalliset 
kesäpolut ja lumesta voidaan 
helposti rakentaa kumpuja ja 
kallistettuja mutkia. Keli vaikut-
taa olosuhteisiin enemmän. 

Tänä talvena Rovaniemellä 
on tarjolla opastettuja retkiä ja 
pyörävuokrausta. Opastetulla 
retkellä ei tarvitse pelätä osaako 
ajaa tai löytääkö sopivaa reittiä. 

Reitin käytöstä ei peritä 
maksua, joskin vapaaehtoinen 
tukitarra tulee myyntiin tälle 
talvelle. Roll Outdoorsin lisäksi 
reitin tekemisessä on ollut 
fyysisenä ja rahallisena apuna 
Lapland Safaris, Santasport sekä 

muutama paikallinen aktiivi-
pyöräilijä.

Reitti on merkitty maastoon 
talvipyöräilyreitti-symbolein. 
Tosin reittiä käyttävät jonkin 
verran myös lenkkeilijät ja 
koiran ulkoiluttajat. Välillä tulee 
myös vastaan maastohiihtäjiä, 
jotka haluavat edetä vauhdik-
kaasti mutkabaanoissa.

Pyöriä vuokraa Roll Outdoors, 

Lapland Safaris sekä Santasport 
ja opastettuja retkiä tarjoaa Roll 
Outdoors ja Lapland Safaris. 
Reittien lanaaminen pyritään 
aloittamaan heti, kun maastossa 
on vähänkin lunta. Kausi kestää 
huhtikuun loppuun, jolloin ke-
vät pehmentää ja sulattaa lumet.

Revontulten leikki vilkastuu 
illan pimetessä. Pyörän valokeila 
näyttää milloin valkeaan lu-
meen, milloin viereisten puiden 
kylkiin. 

Ollaan nousemassa jyrkkää 
Isorakan nousua, lumi narisee 
renkaiden alla. Oikealla kelmeä 
valo näyttää lumessa makaa-
vat kolme poroa, jotka ovat 
tottuneet outoihin kulkijoihin. 
Hiihtäjillä ei ole otsalamppuja, 
mutta pyöräilijöillä on valot 
eteen ja taakse.

Nousu Isorakalle on sen 
verran kova, että voi hyväl-
lä omallatunnolla käyttää 
maastopyörän sähköavustusta. 
Siitäkin huolimatta ylhäällä voi 
puuskuttaa, mutta sen kestää 
vaikka ympärillä onkin muuten 
hiljaista ja pimeää. Saarenkylän 
ja lentokentän suunnalta kajas-
taa valo, mutta taivas räiskyy, 
revontulet valtoimenaan. n

maastopyöräilyn suosio kasvaa suomessa ja maailmalla. osasyynä 
tähän on korona, joka on saanut ihmiset liikkumaan niin työssä 
kuin lomalla tai vapaa-aikana.

Lapissa metsähallitus on kunnostautunut maastopyöräreit-
tien rakentamisessa. Viime kesänä esimerkiksi Ylläksen pyörä-
vuokraamoiden pyörät loppuivat usein jo aamusta ja taukopaikoilla 
oli kymmeniä pyöriä parkissa ja pyöräilijät kahvilla.

rovaniemi kulkee takamatkalla. Tähän saakka pyöräreittien 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta on vastannut kolme 
nuorta miestä Heikki stöckell, kuutti Heikkilä ja Johannes Perkkiö. 
Heitä on kiittäminen, että nyt on reittejä myös talvipyöräilyyn.

kaupungin ja matkailusta päättävien olisi korkea aika alkaa 
suunnitella ja rakentaa uusia reittejä, nykyiset on ajettu nopeasti. 

suosiota saavuttanut pyöräily on tullut jäädäkseen. sähköa-
vusteiset pyörät tuovat lisää innokkaita pyöräilijöitä 
harrastuksen pariin.

Jorma auLa

Missä uudet pyöräreitit?
kommenTTi
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Midwinter blue 
moment shrouds 
the hilltop and 

slopes of ounasvaara. The 
green shades of the northern 
Lights shine on the distant 
horizon, soon to dance across 
the darkening skies.

over the past few months, 
mountain biking has been giv-
en a new boost in rovaniemi 
and Lapland. The breathtak-
ing mountain biking trails of 
Lapland’s fell highlands were 
very popular in the summer 
and autumn months. 

now, mountain biking is 
also conquering the snows-
capes. ounasvaara has main-
tained winter cycling routes in 
rovaniemi. one of the special 
features in making these 
routes is that they are imple-
mented by three young men; 
Heikki stöckell, kuutti Heikkilä 
and Johannes Perkkiö.

They have invested money 
and physical effort in keeping 
the winter routes in good or-
der, each year coming up with 
something new and different. 
These gentlemen also have a 
joint enterprise that hires out 
bikes and provides instruction 

Beautiful Northern Lights with a 
mountain bike at night in Rovaniemi

maximum fun factor!
and guidance.

“maximising the fun factor 
is our point of departure when 
planning these routes”, em-
phasises managing Director 
Johannes Perkkiö. The route 
has been specially designed 
for fatbikes. 

These routes are intended 
for all cyclists, from beginners 
to more experienced cyclists. 
Cycling in the wintertime is 
very different to cycling in the 
summertime. The ground is 
more even, and there are no 
tree roots or rocks. The winter 
route is much more winding 
and fun compared to conven-
tional summertime routes, 
and bumps and bends can be 
easily shaped out of snow. The 
weather has more impact on 
the conditions. 

This winter, guided tours 
and cycle hire will now be pos-
sible in rovaniemi. a couple of 
the many benefits of a guided 
tour is that you do not need to 
worry if you are able to ride or 
not, or if you are able to find a 
suitable trail. 

There is no charge for using 
the cycling trails, but volun-
tary support stickers will be 

sold this winter. in addition to 
roll outdoors, Lapland safaris, 
santasport and a handful of 
active local cyclists have also 
been involved in providing 
physical and financial as-
sistance in the making of the 
cycling trails.

The route is marked in the 
terrain using mountain bike 
trail symbols. nevertheless, 
the route is also sometimes 
used by people hiking or 
taking their dogs for walks. 
occasionally, you will also 
encounter cross-country skiers 
looking to speed round the 
bends.

Bicycles are hired out by roll 
outdoors, Lapland safaris and 
santasport, with roll outdoors 
and santasport also offering 
guided cycling adventures. as 
soon as there is enough snow, 
the grooming of the routes 
will begin. The wintertime 
cycling season lasts through to 
the end of april, which is the 
time when springtime softens 
and thaws the snow.

The playful dance of the 
northern Lights takes enlivens 
as darkness sets in. on the 

ride, the front light of the bicy-
cle lights up the bright white 
snow and snowy-laden trees. 

We are ascending the 
steep isorakka slope, and the 
crunching noise of the snow 
can be heard under the tyres. 
on the right, you can see three 
reindeer lying in the romanti-
cally shaded snow, quite used 
to seeing out-of-the-ordinary 
travellers in nature. Cross-
country skiers rarely use head-
lamps, but the cycles have 
lights front and back.

The isorakka ascent is 
pretty challenging, so you 
might want to ease some of 
the effort by engaging the 
electrical assistance of the 
bike. even using the electric 
power, you might still be a 
little out of breath, but this is 
easily endured, even though 
the surroundings are other-
wise totally silent and dark. 
You will be able to see the 
lights of the saarenkylä sub-
urbs and rovaniemi airport, 
but the skies are filled with the 
gloriously fascinating activity 
of the northern Lights. n

Info
• Pyöräreittien pituus 
 noin 20 km
• sijainti: ounasvaara, 
 rovaniemi 
• Lähtöpisteet: Jätkänkynttilä, 
 santasport,  sky Hotel ounas-
 vaara
• reittejä helposta vaativaan, 
 karttaan merkattu vaati-
 vuustasot: sininen helppo, 
 punainen vaativa, musta 
 vaikea. 
• reitillä voit kohdata metson, 
 poroja ja muita metsän eläviä. 
 Laavulla kesyt kuukkelit tule-
 vat syömään kädestä.

Käyntikohteet
• Tottorakka, mistä upeat 
 maisemat kemijoelle
• näköalatorni talvikävelyreitin 
 varressa.  
• makkaran paistoon Väiskin 
 laavu reitin itäpäädyssä. 
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www.ametistikaivos.fi
facebook.com/ametistikaivos
instagram.com/amethystmine

www.amethystmine.fi
tel +358 16 624334

facebook.com/amethystmine

Jo matka kaivokselle on 
koskettava elämys 
Lapin ikiaikaisessa luontokohteessa, Lampivaaran 

Ametistikaivoksella pääset kokemaan Lapin 

vaikuttavimmat erikoisuudet yhdellä kertaa: sieltä löydät 

herkän tunturimaiseman, kiehtovan geologisen kohteen, 

ikiaikaiset myytit ja tarinat, mystisen tunnelman sekä 

ainutlaatuiset, ikuiset matkamuistot.

Ametistikaivoksella ei käytetä 
isoja koneita, vaan jalokivet 
kaivetaan esiin käsityönä pienil-
lä hakuilla. Meillä ametistit ja-
lostetaan koruiksi, matkamuis-
toiksi ja kokemuksiksi paikan 
päällä.

Kuljetukset kaivoskierroksille lähtevät 
Luoston keskustasta, Ukko-Luoston 
pysäköintialueelta ja Lampivaaran kah-
violta. Tutustu aikatauluihin tarkemmin 
osoitteessa www.ametistikaivos.fi

Ametisti on Lapin jalokivi, joka on syntynyt jo 
yli 2000 milj. vuotta sitten.

Tervetuloa ametistin mystiseen tarinaan!
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