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Arktikum on loistava paikka aloittaa
tutustuminen Lappiin ja lappilaisiin
Rovaniemen keskustan pohjoislaidalla sijaitsevassa Arktikumissa toimivat Lapin maakuntamuseo ja Arktinen keskus, jotka
kumpikin kertovat tarinoita
Lapista ja lappilaisista.
Arktikumin näkyvä osa on
172 metriä pitkä lasiputki,
jonka alla pohjoinen valo elää
vuodenajasta toiseen. Kävijä
astelee talossa kuin peruskalliolla, sillä lattiamateriaalina
on käytetty kovinta Suomesta
louhittavaa graniittilajia, Perttauksen graniittia.
Arktikumissa toimivan Lapin
maakuntamuseon ajankohtaisista näyttelyistä voit lukea viereiseltä sivulta. Maakuntamuseon
pysyvän Pohjoiset keinot -näyt-

telyn saleissa kuljetaan muinaisuudesta nykyaikaan. 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, kulttuuriesineiden ja
pukujen kautta, Lapin luonnon
kasveja ja eläimiä unohtamatta.
Arktikumin Muuttuva Arktis
-näyttely avaa Lapin tieteelli-sen
tiedon kautta. Pohjoinen luonto
ja kulttuuri, pohjoisen alueen
muutokset ja alkuperäis-kansojen asema esitellään inter-

KUVA: KIRSI JÄÄSKÖ

aktiivisesti.
Arktikumissa on myös vaihtuvia näyttelyitä. Talon kirjastosta
löytyy laaja kokoelma pohjoisen
kirjallisuutta. Arktikum Shopis-

ta voi ostaa lappilaisia käsitöitä,
koruja ja taide-esineitä kotiin
tai tuliaisiksi. Talon ravintolassa
nautitaan herkullinen lounas tai
erikoiskahvia. www.arktikum.fi
Viihdealaa kurittanut korona
käännettiin Rovaniemellä huviksi
ja hyödyksi, sillä ravintola Valdemarin kesäteatterissa nähdään
näytelmä “Usko, toivo, rakkaus
– ja korona”.
Näytelmän käsikirjoituksesta
ja ohjauksesta vastaa Hannu
Friman, joka valmisteli talven
mittaan aivan toisenlaista näytelmää, mutta muutti poikkeuskevään myötä suunnitelmia
lennossa.
“Usko, toivo, rakkaus – ja
korona” kertoo nuorista aikuisista, Toivosta ja Loviisasta, ja
vähän myös entisestä naapurin
sedästä, omintakeisesta yksinyrittäjä Uskosta. Luvassa on iloisten,
haikeiden, koskettavien ja riehakkaiden laulujen rytmittämä tarina
kahden ihmisen yhteenkietoutuneesta elämästä. Rooleissa ovat
Hannu Friman, Jarno Jokiharju ja
televisiostakin tuttu Irina Vartia.
Näytelmä nähdään heinä-elokuussa 30 kertaa. valdemari.fi

Paavo Alanne: Ihana kesä!
Perusnäyttelyn Uutuuksia-vitriinissä: Oi, leluja!
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä löytyy Uutuuksia-vitriini,
jonne tehdään nostoja uusimmista
lahjoituksista. Tänä kesänä esillä on
rovaniemeläisten lasten rakkaimpia leluja
1940-luvulta. Osa esillä olevista leluista
on ostettuja, osa itse tehtyjä. Kaikista

Veikkausliigan runkosarjassa
pelaava Rovaniemen Palloseura
pelaa tällä kaudella yksitoista
kotiottelua Rovaniemen upealla
keskuskentällä. Tässä aikataulu ja
kisavastustajat, tule mukaan kannustamaan RoPS voittoon!
8.7. klo 18.30 HIFK
17.7. klo 18.30 FC Haka
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näkyy, että niillä on leikitty paljon ja
ne ovat olleet tärkeitä omistajilleen!
Mukana ovat muun muassa puinen
lelukoira, puuauto, raitiovaunu ja
räsynukkeja. Vanhan lelukoiran ja
nukkien nimet ovat muuten päässeet
unohtumaan. Keksitkö sinä uudet?

“Se talavisota sytty ensin. Oli
hernekeitto valamis koulun keittolassa ja justihin nostettu kattila
pöyvälle, että aletahan syömähän,
ku ovi reuvahti auki. Semmonen
nuori sotilas huusi että äkkiä kotihin ja pitää valamistauva lähtöhön.
Aikaa on kaksi tuntia. Ja ne sotilahat tulit ja poltit sitten ne talot ja
koulun, ku me oli lähetty. Sinne se
palo se hernekeitto.”
Näin muistelee vuonna 196
syntynyt Salli talvisodan.
Talvisodan jälkeen Suomi joutui
luovuttamaan Neuvostoliitolle

1.7. klo 18.30 Ilves
1.8. klo 17 TPS
9.8. klo 17 IFK Mariehamn
.8. klo 17 HJK
1.9. klo 17 FC Honka
19.9. klo 17 KuPS
.10. klo 18.30 FC Inter
7.10. klo 18.30 FC Lahti
4.10 klo 15 SJK
/00

Eivätkö kesät olleetkin ennen ihanan aurinkoisia, pitkiä ja lämpimiä?
Rovaniemeläisen Paavo Alanteen (19201976) kesäisissä valokuvissa 1950-1960luvuilta huokuu lämpö ja hyvä mieli. Lapset
nauttivat kesästä leikkien, kukkia poimien,
onkien ja joessa uiden. Kuvissa näkyy myös
Rovaniemen kesäisiä maisemia ja tapahtumia.
Kuvalahjoitus tuli Lapin maakuntamuseolle
vuonna 2019. Kuvat ovat nyt ensimmäistä
kertaa esillä yleisölle.

Kansijuttu: Jaana Aholan koskettava valokuvanäyttely Sallan evakoiden
nykyisistä jälkeläisistä esillä maakuntamuseossa 3.8. asti

Rovaniemen Palloseuran
kesän kotiottelut



Oletko kiinnostunut historiasta? Silloin Lapin
maakuntamuseo on ykköskohteesi Rovaniemellä.
Maakuntamuseo esittelee Rovaniemen, Peräpohjolan,
Ylä-Lapin ja Petsamon alueiden kulttuurihistoriaa
sekä maakunnan omalle väelle että vieraille. Museon
upeat esineet, valokuvat, arkistot ja luonnontieteelliset kokoelmat kertovat tuhansia tarinoita maakunnan historiasta, rakennusperinnöstä, kulttuurista,
arkeologiasta ja luonnosta.
Museon perusnäyttely löytyy Arktikum-talosta.
Perusnäyttelyn lisäksi museo järjestää vuosittain
erikoisnäyttelyitä ja erilaisia tapahtumia.
Pohjoisranta 4, 016 322 8589, arktikum.fi

VISIT ROVANIEMI/ARKTIKUM

Usko, toivo,
rakkaus ja korona

OONA SARAJÄRVI

Lapin maakuntamuseossa
tutustutaan lappilaiseen
kulttuuriperintöön

Hääpuku on yksi Lapin maakuntamuseon
perusnäyttelyn Ylä-Lapin osion
näyttävimmistä kohteista.
(Kuva: Arktikum)

/00
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Karjalan kannaksen lisäksi Sallan
ja Kuusamon alueita. Kuolajärvenä
tunnettu vanha Salla jäi rajan
taakse ja noin 3 700 ihmistä joutui
jättämään kotinsa. Rajan taakse
jäi yhdeksän kylää, kirkonkylänä
toiminut Sallansuu, Sallatunturit ja
kalarikkaat vesistöt. Raskaat rauhan
ehdot mursivat evakkojen toiveet
kotiinpaluusta lopullisesti.
Kuolajärveläiset evakot
joutuivat aloittamaan elämänsä
alusta. Suomelle jäänyt osa kuntaa
jälleenrakennettiin ja sen uudeksi
kirkonkyläksi tuli Märkäjärvi, jota
Travel Lapland

nykyään kutsutaan Sallaksi.
Juuriltaan kuolajärveläinen
Jaana Ahola on kuvannut Kuolajärveltä Sallaan -näyttelyyn alueen
evakoita ja heidän jälkeläisiään.
Kuvien henkilöillä on vahva side
menetettyyn Kuolajärveen. Näyttelyssä on myös tarinoita, jotka on
kirjoittanut haastattelujen pohjalta
Erkki Yrjänheikki. Näyttely valottaa
miten vanhan Sallan eli Kuolajärven
rajantakaisen osan kulttuuri on
säilynyt nykypäivään - ja kuinka
historia elää edelleen Sallan alueen
ihmisissä.
3

Tervetuloa Rovaniemelle!
Rovaniemellä on vain hieman
yli 60 000 asukasta, mutta 8016
nelikökilometrin pintaalallaan se on Euroopan suurin
kaupunki – tosin suurin osa
pinta-alasta on metsää!
Rovaniemi sijaitsee kahden
suuren joen eli Kemijoen ja
Ounasjoen 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, kauppiaiden ja käsityöläisten kokoontumispaikka.
Se tunnettiin jo 1100-luvulla.
Rovaniemen kunta perustettiin vuonna 1785 ja kaupunkioikeudet se sai 1.1.1960.
Nykyaikainen matkailu alkoi
kehittyä Rovaniemellä 1920luvulla, kun kaupunkiin
rakennettiin legendaarinen
hotelli Pohjanhovi, matkamuistomyymälöitä, nähtävyyksiä, ja lopulta sai alkunsa myös
Napapiirin matkailukeskus ja
Joulupukin Pajakylä.

KUVAT: VISIT ROVANIEMI, LAPIN MATERIAALIPANKKI

Missä voit tavata
Joulupukin?

Joulupukin Pajakylässä tänä vuonna juhlavuosi:
70 vuotta rouva Eleanor Rooseveltin vierailusta

1.

Christmas House
Tähtikuja 2, Arctic Circle
0400 549 250
Avoinna päivittäin klo 8–18

On olemassa vain yksi Joulupukki,
mutta hänet voi tavata Rovaniemellä useassa paikassa. Yksi
paikoista on Joulupukin
Pajakylässä sijaitseva tunnelmallinen Joulutalo.
Joulutalo esittelee
joulutraditioita eri
puolilta maailmaa,
sekä Joulupukin
historiaa, ja esillä
on myös Tonttujen
Työpaja. Joulutalon
myymälässä on hieno
valikoima lappilaista
käsityötä, ja talon ravintolassa nautitaan herkulliset ateriat ja välipalat.
Kierroksen päätteeksi vieraat
voivat tavata Joulupukin, ja
jutella hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Parasta kaikessa: mikäli yövyt
Santa Claus Holiday Villagen mökeissä, voit
pyytää Joulupukkia vierailemaan luonasi, vaikka ei olisikaan joulu!
Christmas Housen aukioloaikojen mahdolliset muutokset näet
osoitteesta christmashouse.fi

SANTA CLAUS OFFICE

CHRISTMAS HOUSE SANTA

Arctic Circle

2.

Joulupukin Kammari
Joulumaantie 1, Arctic Circle
info@santaclausoffice.com
2.. alkaen päivittäin klo 11–1
Tarkista loppukesän ja syksyn aukioloajat
osoitteesta santaclausoffice.com

Joulupukin Kammari on ollut Joulupukin ystävien kohde jo
vuosikymmenten ajan.
Joulupukin Kammarissa vieraat voivat kuiskata Joupukin
korvaan joululahjatoiveensa, sekä kuvauttaa itsensä Joulupukin
kanssa.
Joulupukin Pajakylässä sijaitsee myös Joulupukin Pääposti,
joka on Postin virallinen postitoimisto. santaclausoffice.com
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Hyppää, tee kuperkeikka tai astu rauhallisesti! Napapiirin 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 hämäryys ovat upea elämys.

Joulupukki kertoo Travel Rovaniemen lukijoille elämästään.
Mikä mahtaa olla Joulupukin lempiruoka?
Miten Joulupukki valmistautuu jouluun?
Korvatunturilla valmistaudutaan jouluun ympäri vuoden. Lahjat pitää saada ajoissa
valmiiksi. Poroja pitää hoitaa,
ja pulkkien kunto tarkistetaan.
Joulupukin reitti vaihtelee
vuosittain, ja se suunnitellaan
säätonttujen kanssa. Matkalla
pitää ottaa huomioon revontulet, pohjoistuulet, lumisateet
ja aikaero. Tekemistä on paljon,
mutta onneksi Joulupukilla on
jouluun valmistautumisesta jo
pitkä kokemus.

Napapiiri on houkutellut matkailijoita
Rovaniemelle jo vuosikymmeniä. Alueen
matkailu sai alkunsa Yhdysvaltain edesmenneen presidentin rouva Eleanor
Rooseveltin vierailusta kesällä 1950. Vierailua
varten pohjoisen maagiselle rajalle rakennettiin
pieni maja, joka löytyy edelleen Napapiiriltä
Joulupukin Pääpostin vierestä.
Tänä kesänä vierailusta on kulunut täydet
seitsemänkymmentä vuotta. Vuosikymmenten
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 jälkeen, mutta Pajakylän väki on valmis
vastaanottamaan vieraat ja tekemään heidän
lomastaan ikimuistoisen!


Miten Joulupukki lepää
joulun jälkeen?
Samalla tavalla kuin muinakin
vuodenaikoina, eli ottamalla
iltapäivänokoset. Tiedemiehet
Travel Rovaniemi
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ovat tutkineet, että 15-20
minuutin lepo iltapäivällä
piristää ihmistä ja tasaa päivän
rytmiä, mutta Joulupukki on
tiennyt sen jo 150 vuotta.
Lepäämisen lisäksi luen lasten
kirjeitä ja kirjoja. Lukemisen
lomassa ulkoilen paljon sekä
kesällä että talvella.

“Kesällä tehdään
myös saunaan
tuoreet, tuoksuvat
vastat koivujen
lehdistä”

Mikä on Joulupukin
lempiruoka?
Kyllä se on pierinteinen
haudutettu riisipuuro, joka on
varmasti kaikkien suomalaisten
jouluruoka. Myös muut puurot
ovat hyviä. Sain viljelijäystävältä
ohraa, josta muori haudutti
todella hyvää puuroa. Ohrapuuro maistuu tuoreiden hillojen tai hilloista tehdyn hillon
kanssa.

Missä Joulupukki viettää
kesän?
Kesä on Joulupukille touhukasta aikaa, joten on hyvä, että
valoisia tunteja on kesällä niin
paljon. Kävelen ulkona ja keskustelen luonnon kanssa. Myös
metsän eläimillä, kuten oravilla,
jäniksillä, ketuilla, karhuilla ja
susilla, on omat tarinansa kerrottavana. Kesällä tehdään myös
saunaan tuoreet, tuoksuvat
vastat koivujen lehdistä.

Travel Rovaniemi
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Missä kaikkialla Joulupukilla on koteja?
Kotini on Korvatunturilla.
Rovaniemellä Joulupukin
Pajakylässä minulla on talo,
jossa tapaan matkailijoita.
Vuosisatojen saatossa on kertynyt myös piilopirttejä, mutta
niiden sijainti on salaisuus.
Mikä on parasta Lapissa?
Luonto ja ihmiset. Rovaniemellä luonto on lähellä. Kaksi jokea
virtaa kaupungin läpi, ja niiden
takana kohoaa komea vaaramaisema. Lyhyen matkan päässä
kaupungista ollaan erämaassa,
jossa voi marjastaa, sienestää
ja patikoida. Lapin vuodenajat
ovat kauniita; kesän loisto,
syksyn ruska, talven tykky ja
kevätaurinko!


KUVAT: TIEDEKESKUS PILKE/PEKKA KOSKI

Kulttuuripassi – TOP 3 kohdetta Rovaniemellä
Tutustu Kulttuuripassilla Tiedekeskus Pilkkeeseen,
Kulttuuritalo Korundiin ja Arktikumiin. Hanki passisi
kohteista tai Rovaniemen matkailuinfosta!

Inspiroidu taiteesta ja
arkkitehtuurista
Kulttuuritalo Korundin
punatiilisten seinien suojista
löytyvät Rovaniemen taidemuseo ja Lapin kamariorkesterin konserttisali.
Vanhalle postiautovarikolle
rakkaudella restauroidut tilat
ovat kiinnostava kohde histo-

Tiedekeskus Pilke kertoo
kaiken suomalaisista metsistä
Tiedekeskus Pilkkeessä
tutustutaan perusteellisesti
suomalaisiin metsiin ja
biotalouteen. Ja mikä parasta:
kaikkea saa kokeilla! Pilkkeen
näyttely on interaktiivinen koko
perheen kohde, jossa kävijä voi
itse tehdä, tutkia ja hankkia
tietoa.
Pilkkeessä on kymmeniä
erilaista näyttelykohteita, jotka
kertovat siitä, miten metsä on
mukana elämässämme monin
eri tavoin.
Tiedekeskuksen tämän
kesän uutuus on huima bioaikakokonaisuus. Aiemmin ympäri
Suomea kiertänyt näyttely on
nyt saanut pysyvän kodin Pilkkeestä.
– Bioaika on mahdollinen
tulevaisuus, jossa osaamme elää,
tuottaa ja kuluttaa kestävästi,
kertoo oppimisinnoittaja Piritta
Marttila.
– Uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä saamme
yhden maapallon riittämään


kaikille hyvään elämään!
Yksi kiinnostavampia kohteita bioaikakokonaisuudessa
on megatrendien seuraaminen.
Laite näyttää reaaliajassa, miten
nopeasti maapallon väkiluku
kasvaa ja elämä kaupungistuu ja
digitalisoituu.
Näyttelyssä tutustutaan myös
ekosysteemipalveluihin, joilla
tarkoitetaan kaikkia ihmisen
luonnosta saamia aineellisia ja
aineettomia hyötyjä.
– Ekosysteemipalvelut ovat
luonnon vihreää infrastruktuuria, johon perustuu kaikki
elämä maapallolla. Kun ekosysteemipalvelut tunnetaan, on
mahdollista ottaa ne paremmin
huomioon päätöksenteossa ja
luonnonvarojen käytön suunnittelussa.
Harvaan asuttu Suomi on itse
asiassa yksi iso metsä, jonka tuoton varassa kotimaamme elää,
joten tottakai Pilkkeessä tutustutaan myös metsätalouteen.
Travel Rovaniemi

Vuosittain päätehakataan reilu
prosentti metsäpinta-alasta, ja
70 prosenttia vuotuisesta kasvusta. Tämän takana on
metsävaratieto ja suunnittelu
sekä kattavat tietojärjestelmät.
Näyttelyssä päästään
tutustumaan nykyaikaiseen
metsänkorjuuseen tutkimalla
virtuaalilaseilla harvesterityömaata ilmasta!
Pilkkeessä perehdytään
myös uusimpiin puupohjaisiin
tuotteisiin, zoomataan puun
pienimpiäkin komponentteja,
vertaillaan puurakentamisen
hiilidioksidipäästöjä muihin
rakennusmateriaaleihin, perehdytään kierrätyksen uusimpiin
tuuliin ja paljon muuta.
Jos käsillä tekeminen kiehtoo,
Pilkkeessä on nyt myös luovan
rakentelun tila
Makerspace, jossa kävijät pääsevät toteuttamaan omia
ideoitaan annetuilla materiaaleilla
www.tiedekeskus-pilke.fi
Travel Lapland

rian ja arkkitehtuurin ystävälle,
ja lisää silmän ja mielen iloa
tarjoavat taidemuseon korkeatasoiset näyttelyt.
Rovaniemen taidemuseon
perusnäyttely muodostuu Jenny
ja Antti Wihurin lahjoittamasta
suomalaista nykytaidetta esit-

televästä kokoelmasta. Lisäksi
talossa on vuosittain kiinnostavia erikoisnäyttelyitä.
Tänä kesänä ei koronatilanteen takia järjestetä opastettuja
kierroksia ja yleisötapahtumia.
Uutuutena voit ostaa liput
Korundin verkkosivuilta.

Korundi on 31.8. asti avoinna
ti-pe klo 11-18 ja la-su klo 1116. Näyttelyihin on maksuton
sisäänpääsy TaideTorstaisin klo
16-18. Syyskuun alusta alkaen
Korundi on avoinna ti-su klo
11-18, ja TaideTorstait ovat klo
11-20. www.korundi.fi

Kulttuuritalo Korundin upea uutuusnäyttely Sinisiä ajatuksia 2.6.-18.10.

Tiedekeskus Pilke
Ounasjoentie 6
www.tiedekeskus-pilke.fi
+358 20 639 7820
pilke@metsa.fi
Avoinna: Ti–Pe 9–18, La–Su 10–16
Pilke Info ja Pilke Shop:
Ma 8–16, Ti–Pe 8–18, La–Su 10–16
2/2020

Kesän uudessa näyttelyssä Wihurin rahaston
kokoelman helmet kutsuvat ajattelemaan Sinisiä
ajatuksia. Poikkeuksellisen kevään jälkeen näyttely
tarjoaa hengähdystauon arjesta ja avaa katsojan
eteen uudenlaisen maailman.

liikettä, mutta siitä huolimatta kokemus voi olla
tasapainoaistia haastava.
Toinen ensiesityksensä saava videoteos on
Marga Doekin The Blue Painter (2017), joka on
taiteilija Risto Suomen uneen tehty animaatio.

Sinisiä ajatuksia -näyttelyyn on koottu romanttisia, herkkiä, humoristisia ja ajattelemisen aihetta
antavia teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta.
Mukana on lukuisia ennennäkemättömiä teoksia, mutta myös kokoelman vanhempaa
kerrostumaa. Erik Granfeltin alastontutkielmat,
Sven Grönvallin asetelma 150-luvulta ja Eva
Cederströmin asetelmat 160-luvulta käyvät
luontevaa keskustelua tämän päivän taiteen
kanssa.
Näyttelyssä on esillä myös mittava kattaus kotimaista keramiikkataidetta. Kati Tuominen-Niittylä
ja Erna Aaltonen ovat kansainvälisesti tunnustettuja pitkän linjan keraamikkoja. Riku Riippa, Tiina
Matikainen ja Kim Simonsson edustavat nuorempaa polvea.

Sinisiä ajatuksia -näyttelyn on kuratoinut museolehtori Kaija Kähkönen.

Näyttelyssä on ensi kertaa nähtävillä Lauri Astalan
videoteos, Pieni spektaakkeli keveydestä (2005).
Katsoja astuu teokseen, jossa on vain pientä

2/2020

Itsenäisen näyttelyosionsa muodostaa Sininen
torni -satukuvakirjan pohjalta rakennettu kokonaisuus.
Hanna Immosen kirjoittamassa ja kuvittamassa
sadussa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteokset ovat alkaneet elää ja kertoa
omaa tarinaansa. Näyttelyssä on esillä Sininen torni
-satukirjan alkuperäiskuvituksia sekä niitä Wihurin
kokoelman teoksia, jotka esiintyvät kirjassa.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittamaan
suomalaisen nykytaiteen kokoelmaan kuuluu lähes
3400 teosta ja se on yksi Suomen hienoimmista
nykytaidekokoelmista.

Tiina Heiska: Perhonen/Butterfly, 2018.
Kuva: Rovaniemen taidemuseo/Arto Liiti
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Ounasvaara

Ounasvaara on loistava koko perheen
retkeilyalue keskellä kaupunkia
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Ounasvaara on paitsi tunnettu urheilukeskus, myös ympärivuotinen virkistysalue
aivan Rovaniemen keskustan tuntumassa.
Ounasvaaralla on merkittyä ja huollettua
reitistöä sekä lukuisia hyviä maisemapaikkoja.
Ounasvaaran vajaan viiden kilometrin
mittainen luontopolku on koko perheen mukava päiväretkikohde, joka tarjoaa monenlaisia maastoja ja maisemia ihailtavaksi.
Luontopolku kiertää aluksi vaaran
eteläreunaa itää kohti laavulle. Alkumatkasta
maasto on hyvin lehtomaista ja polku kulkee
soisen alueen kautta.
Laavun jälkeen polku nousee avokallioiden
yli vaaran pohjoispuolelle kuivia kankaita
pitkin.
Pohjoisimmassa reunassa on näköalapaikka
josta on upeat näköalat Saarenkylään ja
Kemijoelle.
Luontopolku jatkuu muinaisjärven rantaa
mukaillen, kääntyy alas kuivia kankaita
pitkin lähtöpaikkaan.
Edellisen jääkauden jäljet ovat selvästi
nähtävissä polun varren kallioiden uurteissa
ja muinaisrantakivikoissa. Opastauluissa kerrotaan peräpohjolan metsä- ja suotyypeistä,
puulajeista, kasveista, kallio- ja maaperästä ja
Rovaniemen historiasta.

Kuusamo

Reitillä on korkeuseroa 45 metriä, mutta
yhtään jyrkkää nousua ei ole. Polku on toisin
paikoin kivikkoinen ja juurinen. Kosteilla
paikoilla on pitkospuut.
Reitin voi kiertää myös 600 metriä
lyhyempänä, kun ei tee lisälenkkiä ennen
laavua.
Reitti soveltuu patikointiin ja sauvakävelyyn. Se on vaativuudeltaan keskitasoa.
Muistathan, että sateisella säällä pitkospuut ja
kalliot saattavat olla liukkaita.

VISIT ROVANIEMI
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Pääset Ounasvaaralle, kun ajat tai kävelet
Rovaniemen keskustasta Kajaanintietä noin
1,1 km. Käänny vasemmalle Ounasrinteentielle. Jatka 350 m ja käänny vasemmalle
Hiihtomajantielle. Jatka 850 m, josta oikealle
pysäköintialueelle ja luontopolun alkupäähän
noin 100 m.
Ounasvaaralle pääsee myös linja-autolla
useita kertoja päivässä. Urheiluopiston
pysäkiltä on luontopolun pysäköintialueelle
noin kilometri Hiihtomajantietä pitkin.
Lisää tietoja Rovaniemen luontokohteista
löydät osoitteesta etiainen.fi.
2/2020

Ø

B&B Aaria

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2

1/2020

6

Ounasvaaran Hiihtokeskus/ Ski Resort
Urheiluopisto/Santasport
Rautatieasema/ Railway Station
Posti/ Post Office
Linja-autoasema/ Bus Station
Keskussairaala/ Central Hospital
Terveyskeskus/ Health Centre
Poliisi/ Police Station
Kaupungintalo/ Town Hall
Kirjasto/ Library
Lappia-talo/ Lappia House
Arktikum, Pilke
Kirkko/ Evangelical Lutheran Church
Ortodoksinen kirkko/ Orthodox Church
Taidemuseo/ Art Museum, Korundi
Tori/ Market Place
Yliopisto/ University of Lapland
Jätkänkynttiläsilta/Lumberjack Candle Bridge
Lordin aukio/ Lordi’s Square
Marttiinin Wanha tehdas/
Marttiini Old Factory
SantaPark
Travel Rovaniemi 23.Travel
Lapland

24.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
38.
42.
43.
44.
46.
47.
48.
49.

Santa Claus Holiday Village
Marttiini Shop, Santa Claus Village
Hotelli Aakenus
Uimahalli Vesihiisi, Swimming Hall
Majoitus Kotareitti Apartments
Restaurant Da Zhong Hua (Ravintola Suur-Kiina)
Joulupukin Kammari, Santa Claus Village
Ravintola Martina (Korkalonkatu 27)
Rovaniemi Cafe – Rovaniemi Airport
Bussi Napapiirille - Bus Stop to the Arctic Circle
Mainoa Craft & Design Shop
Ranua Zoo
Fazer - The Sweet Shop, Ranua
Polarica Wild Food/Lapin liha (Ahjotie 9)
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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Kittilä, Muonio

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.
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Ulakatu 12, 96300 Rovaniemi, open 8.00–16.00
tel. 020 7788 270, www.wetteri.fi
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www.ounaskoski-camping-rovaniemi.com
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Lapin suuri
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Rakastetuimpia eläimiä Ranuan
eläinpuistossa ovat jääkarhuemo
Venus ja sen poika Sisu.
Venukseen ja Sisuun voi tutustua
omatoimisesti puistokierroksella,
mutta päivittäisissä ruokin-

15
7

Travel Lapland

TERVOLA- Z
SUUKOSKI 45 km

Ø

Kemi

Vain tunnin ajomatkan päässä
Rovaniemeltä löytyy Ranuan eläinpuisto, joka on hieno koko perheen
käyntikohde ympäri vuoden.
Tänä kesänä Ranuan eläinpuistossa avautui Suomen ensimmäinen ja maailman toinen Tiikeripuisto eli rovaniemeläisen
Lappsetin rakentama huimaakin
huimempi leikkipuisto.
Tiikeripuistossa riittää puuhaa
monen ikäisille. Pienille lapsille ona
keppihevosrata, talli ja alue, jossa
voi harjoitella kasvien istuttamista.
Isommille on tasapainoilualue,
vaijeriliuku ja huima kymmenen
metrin korkeuteen kohoava kiipeilyteline, jossa on kolme liukumäkeä
ja riippusilta.
Ja telinettä koristaa kaksi
komeaa, aidon kokoista tiikeriä!
Ranuan eläinpuistossa on
viisikymmentä arkista eläinlajia ja
kaksisataa eläintä. Eläinpuisto
sijaitsee keskellä lappilaista metsää,
ja sitä kierretään kilometrin mittaista tunnelmallista puupolkua
pitkin.

19
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©Rovaniemen Kaupunki
Paikkatieto 2015

Ranua
1/2020
Zoo
46 47
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KUVA: MARKO JUNTTILA

tanäytöksissä eläintenhoitaja kertoo
niistä ja niiden tavoista.
Jääkarhut ovat muiden karhujen
tavoin kaikkiruokaisia, joten ne
syövät niin lihaa kuin kasviksiakin.
Jäätiköillä ei ole kasviksia jääkarhujen ravinnoksi, mutta Ranualla
niiden herkkua ovat muun muassa
omenat ja porkkanat.

FAZER SHOP RANUA

Ranuan vierailulla on mahdollisuus yöpyä upeissa lasi-igluissa
kuvankauniin Ranuanjärven
rannalla. Igluista voi ihailla sekä
yötöntä yötä että syyskesän ensimmäisiä revontulia.
Erämaisesta sijainnistaan huolimatta lasi-iglut ovat täysin varusteltuja. Jokaisessa iglussa on oma
sauna ja minikeittiö. Ja vieressä
liplattaa puhdas lappilainen järvi!
Eläinpuistovierailulla voi majoittua myös lomakylä Gulo Gulossa,
jonka jokainen mökki on saanut
nimensä arktisten eläinten mukaan.
Ranuan eläinpuisto on
avoinna päivittäin:
Eläinpuisto 10-18
Café White Swan 8-16,
lounas 11-15
Wild Arctic Restaurant 10-18,
lounas 11-17
Fazerin karkkikauppa 10-18

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
10a.m.–
a.m.–6
p.m.
1.6.– 31.8.
klo10.00–18.00
9.00 –19.00 / 9
7 p.m.
Murr Murr Linna, Rovaniementie 29, Ranua
Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

www.ranuazoo.com

Travel Rovaniemi
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Kuvat tuhotusta Rovaniemestä ovat
Lapin maakuntamuseon kokoelmista.
Kuva pojista kellariasunnon ovella
on otettu 1945 tai 1946.
Kuvaaja: Mauno Mannelin

Rovaniemen kauppala
vuonna 1944. Evakuointi on
loppusuoralla, Suomen armeijan
ylipäällikön, marsalkka Mannerheimin määräyksestä vuorineuvos Lauri Kivinen on yksi
operaation johtajista. Junaliikenne on loppunut. Kauppala
on kuin aavekaupunki.
Esko Kähkönen on isänsä
Armaksen kanssa kauppalassa
viimeisten joukossa. Nuoren
miehen mieli paloi seikkailuun,
ja hän ehdottaa isälleen jäämistä
kauppalaan, piiloutumista metsään. Isä ei suostu.
Saksalaiset vartioivat
miinoitettuja Ounaskosken ja
Suutarinkorvan siltoja. Esko
hakee mukaansa tyhjiksi jääneistä kaupoista voita, kermaa
ja jauhoja. Hädänkin hetkellä
17-vuotiaan pojan mielessä ovat
äidin leipomat nisut.
Matka evakkoon alkaa.
Isän autoon on saatu renkaat

Rovaniemi

1944

Rovaniemi on palanut, silta yli Kemijoen on räjäytetty ja rauniot
savuavat, kun evakosta palanneet pajat löytävät kotinsa. Evakon
ja jälleenrakentamisen kokenut Esko Kähkönen muistelee Lapin
Rovaniemi
Travel Lapland
16
pääkaupungin
tuhoa ja uuttaTravel
nousua.
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Valtakatu Lapin sodan jälkeen syksyllä 1944. Vasemmalla
Pohjoismaiden Osakepankin rauniot, oikealla kauppalantalon rauniot. Takana Rovaniemen Osuuskauppa ja
Pohjolan Osakepankki osittain pystyssä.
Kuvaaja: Werner Öhrling

varuskunnasta. Mutta jo ennen
Kemiä evakkomatka on päättyä
alkuunsa. Isä ja poika ajavat
kolarin saksalaisen sotilaan
kanssa.
Esko pääsee kuitenkin perille
muun perheen luo Raaheen ja
saa tuliaistensa ansiosta äitinsä
leipomaa pullaa. Isä joutuu saksalaisten vangiksi, mutta pääsee
pakenemaan suomalaisjoukkojen luokse Karihaaraan.
Kauppalassa oli Lapin sodan
alkaessa 70 esikuntaa eli noin
6000 saksalaista.
Esko oli oppinut saksaa
kotonaan asuneilta lääkäreiltä
ja työskenteli yhteysesikunnan
lähettinä. Saksalaiset olivat vielä
aseveljiä, monille suomalaisille parhaita ystäviä tai jopa
rakastettuja. Romansseja oli
syntynyt ja perheenlisäystä oli
odotettavissa.

Travel Rovaniemi

Liittolaisesta tulee vihollinen
4.7.1944, kun Suomi tekee
aselevon Neuvostoliiton kanssa
ja sitoutuu ajamaan saksalaiset
maasta. Taistelut kiivastuvat ja
10.10. saksalaiset pommittavat
Rovaniemeä.
Virkeä kauppala muuttuu
muutamassa päivässä savuavaksi
raunioksi. Saksalaiset käyttävät
poltetun maan taktiikkaa, eli
kaikki mahdollinen tuhotaan,
koska oletettiin venäläisten
tulevan perässä. Viholliselle ei
haluttu jättää mitään.
Yli 650 rakennusta tuhoutui,
suurin osa asuinrakennuksia.
Erään tarinan mukaan tuhoamisen ainoat silminnäkijät,
metsäneuvos Jarl Sundqvist
miehineen, piileskelivät metsäkämpällään.
Eskon kotitalo säästyi tulelta. Pioneerien ansiosta myös
Ounasvaaran kupeessa sijainnut
Travel Lapland

lastenkoti säästyi.
Vain parikymmentä talo jäi
pystyyn, hotelli Pohjanhovista ei
ollut jäljellä kuin kellarikerros,
hovinpohja.
Kähkösten perhe palaa
evakosta kesällä 1945. Kauppalassa alkaa kiivas raivaus, miinat
tekevät liikkumisesta vaarallista.
Esko ystävineen perustaa
tuottoisan yrityksen: he purkavat pommituksesta pystyyn jääneitä savupiippuja, puhdistavat
tiilet ja järjestävät ne uudelleen
rakennusmateriaaliksi.
Alvar Aalto ryhtyy suunnittelemaan tuhoutuneeseen
kauppalaan uutta, poronsarven
muotoista asemakaavaa. Valtio
rakentaa Ounaskosken sillan
uudestaan, koska sitä pitkin
kulkee autojen lisäksi tärkeä
Rovaniemi-Kemijärvi-Sallarautatie.
Elämä alkaa uudestaan, tuhkasta nousee uusi Rovaniemi.
17

See the forest benefits
beyond the trees

Santasport on sportisti
parempi lomakohde!
Rovaniemen Ounasvaaralla sijaitseva Santasport Lapin Urheiluopisto
tarjoaa aktiivista kesänviettoa niin
lomalaisille kuin muillekin liikkujille.
Santasportin ulkoalueella
Seikkailupuisto Huima tarjoaa
hauskaa tekemistä kaiken ikäisille,
eli siellä viihtyvät niin lapset kuin
aikuisetkin. Huimassa on kymmenen
eri tasoista rataa, ja se sopii niille,
jotka nauttivat elämyksistä, luonnosta
ja kiipeilystä.
Huima on 9.8. asti avoinna to–su
klo 12–18. Syksyllä puisto on avoinna
27.9. asti la–su klo 12–18.
Seikkailupuiston yhteydessä on
myös minigolfrata ja välinevuokrausta.
Suosituin vuokraväline on fatbike, joka on mainio väline liikkua
esimerkiksi Ounasvaaran laajalla
ulkoilureitti-verkostolla. Tarjolla on
myös frisbeegolf-välineitä.
Minigolfradan aukioloajat ovat
samat kuin seikkailupuiston.
Huiman ollessa suljettuna välinevuokraus tapahtuu Santasportin
vastaanoton kautta. Vastaanotto on
avoinna päivittäin klo 6.30–21.

Santasport kylpylä-uimahalli on
avoinna ma–pe klo 15–21, lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 12–19. Aamuuinnille pääsee päivittäin klo 6.30–8.
Kylpylä on avoinna koko kesän.
Santasportin keilahalli on avoinna
ti–la klo 12–18 lukuunottamatta kesätaukoa 29.6.–27.7. Hohtokeilaamaan
pääsee perjantaisin ja lauantaisin klo
16–18.
Tarkistathan ajankohtaiset aukioloajat ja mahdolliset muutokset osoitteesta www.santasport.fi
Kunnostaan ja hyvinvoinnistaan
huolehtiville Santasportissa on luotu
houkutteleva Kesän Sporttipaketti,
joka on varattavissa Santasportin
nettisivujen kautta. Sporttipaketti
on loistava startti liikunnallisiin ja
hyvinvointia lisääviin aktiviteetteihin.
Pakettiin on kytketty majoitus.
Majoitus sisältyy myös yhteistyössä
Ounasvaaran toisella puolella sijaitsevan Santa Claus Golfin kanssa toteutettavaan golfpakettiin.
Lisätietoja Santasportin tarjonnasta
löydät osoitteesta www.santasport.fi.

How
about that?
See carbon
capture
in action!

Wow!

&0 ,3"/4%11%"#,/"010 +,ƛ"/20ǽ)&3")&%,,!Ǿ
0,2/ ",#/4*1"/&)0+!%2$" /,+0&+(1,
+*"'201#"4ǽ&," ,+,*6+!0201&+)"20"
,#,2/#,/"010)"!461,/&$%1"/#212/"ǽ

Forests in Finland
grow by 16 cubic
meters every
second!
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Hiihtomajantie 2, p. 020 798 4222
sales@santasport.fi, www.santasport.fi

Herkullista ruokaa, aurinkoa ja aitoa tunnelmaa Valdemarissa
Ravintola Valdemarin terassi
on loistava paikka nauttia kesäisistä päivistä ja Kemijoen upeista
maisemista.
Valdemari on perheomisteinen
ravintola, joka on palvellut asiakkaita jo 26 vuotta.
Valdemari sijaitsee kävelyetäisyydellä ydinkeskustasta
Jätkänkynttilän kupeessa uimarannan ja Ounaskoskicampingin läheisyydessä. Keskustaan on matkaa vain viisisataa
metriä.
Ravintola Valdemarin terassi
on valittu useaan kertaan
Rovaniemen viihtyisimmäksi
kesäterassiksi. Aurinko paistaa
asiakkaille aamusta iltamyöhään.
Tilasta ei tule puutetta, sillä asiakaspaikkoja on kolmesataa.
Kesäaikaan Valdemarin
terassin katetulla osuudella on
tarjolla monipuolista kaikille
sopivaa ohjelmatarjontaa, kuten
konsertteja ja kesäteatteriesityksiä.
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Valdemari on myös kuuluisa
hyvän ruoan paikka. Nälkä
taitetaan à la carte -listan
herkuilla, joissa maistuu kesä.
Valdemarin suosikkeja
ovat burger-annokset, joiden
sämpylät leivotaan joka aamu
ravintolan keittiössä. Tarjolla
on myös pizzaa ja hot wingsejä,
sekä klassikoita, kuten Metsästäjänleipä. Valdemarin keittiö
panostaa lähiruokatuotteisiin.

TULE PELHOON! www.travelpello.fi

Valdemarin sisätiloissa on
rustiikkista tunnelmallisuutta,
joten ei ihme, että ravintola on
myös suosittu juhlapaikka.
Valdemarissa koet aitoa
suomalaista kesätunnelmaa rennossa ilmapiirissä. Loppukesällä tunnelmallinen ilta kietoo
jokirannan pehmeään hämärään,
jota kaupungin, Jätkänkynttilän
ja ravintolan valot lämmittävät!
www.valdemari.fi
Jäämerentie 9
016 344 181
Travel Rovaniemi

MEILTÄ KATTAVAT
KUVANTAMISEN
PALVELUT

YLEISLÄÄKÄRIN
VASTAANOTOLLE

• Ultraäänitutkimukset
• Mammografiatutkimukset
• Röntgentutkimukset
• Luuntiheysmittaukset
• Magneettitutkimukset

Käytössäsi ovat myös kattavat laboratorion
ja kuvantamisen palvelut.

Meillä on turvallista asioida.
Vastaanotolle pääset nopeasti ja helposti.

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

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

Lämpimästi tervetuloa!
Lääkärikeskus Rovaniemi
Vartiokatu 32
mehiläinen.fi

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

Travel Lapland
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Santasport – Summer sportpackage

Arktikum is a great place
to start your trip to Lapland

OUNASVAARA HILL Santasport is on Ounasvaara, a highland just outside
town – a spectacular natural area of forests, hiking and cycling trails,
lean-tos and scenic spots.

Situated on the banks of the
Ounasjoki River in the town
centre of Rovaniemi is
a Science Centre and Museum where you can experience
the Arctic nature, explore Arctic cultures and the history of
Lapland. Arktikum houses the
Regional Museum of Lapland
and the Arctic Centre of the
University of Lapland.
Arktikum is one of Rovaniemi’s best known landmarks.
Its most visible part is the
172-metre long glass corridor,
within which the natural Arctic

CYCLING & OUTDOOR PURSUITS Summertime adventures start here,
such as mountain biking and fat-biking. Explore with an experienced guide
– relax and enjoy! Bike hire available.
Adventure Park Huima Test climbing and agility on nine different
courses of ropes, beams, bridges and nets. There’s also disc golf course.
SPA & BOWLING Santasport’s spa is a great place to relax after activity.
Our wellbeing services help you feel great. Ten-pin bowling hall with neon
glow bowling on Fridays & Saturdays.
ACCOMMODATION & DINING Sporthotel has comfortable rooms for
2–4 guests, and the new Apartment Hotel has premium comfort, including
breakfast. santasport.fi

Deutsch

light lives from one season to
the next.
The Provincial Museum of
Lapland’s Northern Ways
Exhibition takes visitors on a
journey through Lapland’s
history, its people, Arctic nature and animals.
In Arktikum’s Arctic in
Change exhibition, discover
everyday life in the Arctic, the
lifestyles of northern peoples,
and the new challenges facing
the region, such as climate
change and globalisation.
www.arktikum.fi

VISIT ROVANIEMI/ARKTIKUM
VISIT ROVANIEMI

Amethyst – a jewel of Lapland
Amethyst Mine on top of Lampivaara hill is located in the
immediate vicinity of the Luosto recreation centre, in the middle
of Lapland’s beautiful landscape. The mine at the top of the hill
introduces you to the fascinating world of gemstones. You will
hear stories told for millennia, and get
to dig for your own lucky amethyst,
that has waited 2000 million years to
be found.
Guided tour at Mine includes fresh
beverage, interesting stories about
geology and history, the tales of
amethyst and digging your own lucky
amethyst stone from digging area.
In summer you will get there by
hiking through the ancient Luosto forest. From Ukkoluosto
parking lot to Lampivaara cafe is easy to go with strollers as well.
Amethyst Mine is located in the National Park and private
motoring is not allowed. Dogs are the most welcome to the Amethyst mine, just remember to keep them on leash. amethystmine.fi

Ounasvaara Nature Trail in an oasis in the heart of town
Ounasvaara Nature Trail is located
2.9 kilometres east of the town centre.
The trail is great for hiking and
Nordic walking. The ring route covers
a distance of 4.4 kilometres and it is
classed as medium difficulty. The trail
goes around the southern edge of the
Ounasvaara hillside. Experience
varying terrain and spectacular views
of the landscapes. To find the trail,
walk or drive from the town centre

along the road leading to Kajaani
(Kajaanintie) for a distance of 1.1
kilometres, then turn left onto the
Ounasrinteentie. Continue along
for 350 metres, turn left onto the
Hiihtomajantie and continue for 850
metres. Turn right, after which you
will find the parking area after around
a hundred metres. The trail starts from
the parking area.
etiainen.fi

Get inspired by art,
music and architecture

Located in the centre of Rovaniemi, Science Centre
Pilke reveals to visitors the secrets of Finnish forests and
bioeceonomy. Best of all: you can touch everything in
the exhibition! The Pilke exhibition is an interactive
experience for the whole family. Visitors get involved
themselves in doing, studying and receiving information
through the digital displays.
At the Pilke information desk, visitors can obtain
information about trekking, fishing and hunting
in Finland. The Pilke is one of Finland’s largest woodenbuilt buldings. The name of the science centre, Pilke,
means firewood, but it also means a twinkle in your eye.
This sparkle of delight in the eyes is now available for
every Pilke visitor! tiedekeskus-pilke.fi

Korundi House of Culture is a space for art
and people in Rovaniemi. It is home to Rovaniemi Art Museum and Lapland Chamber
Orchestra. Art creators and art lovers,
celebration and the everyday, history and the
present all come together in Korundi.
Changing exhibitions and unique concerts are
a constant source for inspiration,
astonishment and enlightenment.
www.korundi.fi

A night in a glass igloo with
polar bears as neighbours

RANUAN ELÄINPUISTO/MARKO JUNTTILA

Located just an hour’s drive from Rovaniemi,
Ranua is a destination offering outstanding oncein-a-lifetime experiences throughout the year.
The pride of Ranua is the Arctic zoo that is
home to fifty animal species and two hundred
animals. The zoo is located in a genuine wilderness
region in the heart of the forest. The atmosphererich wooden walkways cover approximately one
kilometre and lead visitors from one experience to
the next

Where in Rovaniemi
can you meet
Santa Claus?

1.
2.
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The Christmas House
Tähtikuja 2
Arctic Circle
+358 400 549 250

Santa Claus Office
Joulumaantie 1,
Arctic Circle
info@santaclausoffice.com

Sunshine and genuine ambiance at Valdemari

CHRISTMAS HOUSE SANTA

Travel Rovaniemi

The terrace of the Valdemari restaurant is the perfect spot for enjoying
summer days and views over the Kemijoki River. Valdemari is located
within easy walking distance of the town centre, right next to the Lumberjack Candle Bridge. In the summertime, the Valdemari terrace hosts
concerts and summer theatre performances. Valdemari is also renowned
for its good food. Savour the flavours of summer with the à la carte menu.
Popular meals include burger, with burger buns freshly baked in the
kitchen each morning. There’s also pizzas, hot wings and classic Finnish
dishes, such as Hunter’s Steak Sandwich. valdemari.fi
Travel Lapland

2/2020

TIEDEKESKUS PILKE

Science Centre Pilke tells you
everything about Finnish forests

A visit to Ranua Zoo is perfected with an
overnight stay in a glass igloo on the shore of the
picturesque Lake Ranuanjärvi. The glass igloo is an
outstanding accommodation allowing you to enjoy
spectacular views of the starry skies and Northern
Lights. Despite the wilderness location, the igloos
are fully equipped. Right next to the igloo is a
wilderness lake beach with water that is definitely
pure!

english.ranuazoo.com

2/2020
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AMETISTIKAIVOS, Pyhä-Luosto
Maiseman
yläpuolella!

1.6.-30.9.
Avoinna joka päivä
Vierailut Lampivaaran
kahviolta tasatunnein
1.6.-15.8. 11:00-17:00
16.8.-30.9. 11:00-16:00

Sustainable
gem mine
open for visits

LOKAKUUSSA
tiistai-lauantai
kello 11:00-15:00

Kävelymatka
lähimmältä P-paikalta
Ukko-Luostolta
30-45 minuuttia.

Vierailulla opit alueen geologia,
kuulet ametistin tarinoita ja saat
kaivaa itsellesi oman onnen ametistin!
www.ametistikaivos.fi
facebook.com/ametistikaivos
instagram.com/amethystmine

Kustantaja
Polarlehdet Oy
Katajaranta 24
96400 Rovaniemi, Finland
asiakaspalvelu@matka24.com

www.amethystmine.fi
tel +358 16 624334
facebook.com/amethystmine

Päätoimittaja Jorma Aula
Mediamyynti Raimo Granberg
Ilmoitusten valmistus Maire Mattila/Viestinet
Kannen kuvat Jaana Ahola, Marko Junttila,
Santasport, Visit Rovaniemi,
Painopaikka Grano, Helsinki 2019

Kustantaja ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä aikana tai käsikirjoituksen mukaisesti.
Lehden suurin vastuu imoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu
ilmoituksen hintaan. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen juttujen, kuvien tai
muun materiaalin säilytyksestä ja palautuksesta. Hyväksyttyjen juttujen osalta
kustantajalla on täydet oikeudet juttujen, kuvien ja muun materiaalin käyttöön
muissa julkaisuissaan ja/tai internetissä ilman erillistä sopimusta tai korvausta.
ROVANIEMELLÄ!

Travel Rovaniemi
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Luostoon tunturikeskuksen
välittömässä läheisyydessä keskellä kauneinta Lapin maisemaa
ja Pyhä-Luoston kansallispuistoa sijaitsee Euroopan ainoa
toimiva ametistikaivos.

kaivoksessa ei käytetä suuria
koneita, vaan jalokiven louhimnen tapahtuu käsin.
Tämä merkitsee, että kaivoksen toiminta jatkuu vielä satoja
vuosia.

Ametisti on syntynyt PyhäLuostolla kaksi miljardia vuotta
sitten silloisen suurvuoriston
uumenissa.
Lampivaaran kaivoksella tunturin laella kävijä johdatetaan
kivien kiehtovaan maailmaan.
Opastetuilla kaivoskierroksilla
pääset kuulemaan Lampivaaran
geologiasta ja historiasta sekä
ametistin muodostumisesta ja
uskomuksista jotka eri kulttuureissa liittyvät tähän violettiin
jalokiveen.
Kierrokseen kuuluu myös
oman ametistin kaivaminen
kaivuualueelta sekä vierailu
pienessä kivipuodissa, josta voi
ostaa ametisteja raakakivenä
sekä hiottuna ja kauniita
ametistikoruja.
Opastettu kaivoskierros
kestää noin tunnin.

Kesä-lokakuussa Lampivaaralle pääsee vaeltaen. Lyhin
eli 2,5 kilometrin reitti tunturin
laelle lähtee Ukkoluoston
pysäköinti-lueelta.
Lampivaaralle voi tulla myös
Rykimäkerosta lähtevää hieman
vaativampaa ja pidempää eli
noin 3,3 kilometrin mittaista
vaellusreittiä.
Ukkoluoston reitti taittuu
helposti myös lastenrattaiden
kanssa, mutta huomaathan että
kaivokselle kiivetään kuitenkin
portaita pitkin.
Kansallispuistolain mukaisesti
yksityisautoilu Lampivaaraan ei
ole sallittua.
Koiratkin ovat tervetulleita
mukaan vierailemaan Ametistikaivoksella, kytkettyinä toki!
amethystmine.fi

Lampivaaran ametistikaivos
lienee ainoita toiminnassa olevia
jalokivikaivoksia maailmassa,
jonne vierailijat ovat tervetulleita.
Se on mahdollista, koska tunturin laella herkän lappilaisen
luonnon keskellä sijaitsevassa

SANTASPORT.FI/HUIMA
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Lapin oma jalokivi arktinen ametisti

2/2020

2/2020

Kaivoskierrokset tasatunnein:
1.6.-15.8. päivittäin 11-17
16.8.-30.9. päivittäin 11-16 Lokakuussa ti-la 11-15
Kahvio:
1.6.-15.8. päivittäin 10.30-17 16.8.30.9. päivittäin 10.30-16 Lokakuussa ti-la 10.30-15
Ametistikauppa:
1.6.-30.9. ma-la 10-18, su 10-16
Lokakuussa ti-la 10-17
Travel Rovaniemi

Travel Lapland
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Katajaranta Apartment

Luxury living in Lapland

Do not compromise your holiday
with bad quality accommodation!
• Accommodation for seven persons
• Fully equipped kitchen
• Washing machine and
maintenance facilities
• Spacious lounge
• Swimming Pool
• Jacuzzi
• Finnish sauna
• Steam sauna
• Cold-hot foot bath
Ecological living. The house is heated with geothermal and solar energy.
Book your next trip now!
Katajaranta Apartment
Rovaniemi
Finland

