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Tällä merkillä löydät
paikallisen tuotteen
Kotoisin täältä – Local: Qr-koodi
kertoo enemmän.
Itälappilaisilla; kemijärveläisillä,
sallalaisilla, savokoskelaisilla, pelkosenniemeläisillä ja posiolaisilla
tuotteilla, palveluilla, työllä ja yrityksillä on nyt oma paikallisuudesta kertova merkki.

Junalla Kemijärvelle –
vuokra-autolla tunturiin
• Auton vuokraus
• Toyota -merkkihuoltokorjaamo
• Toyota -varusteet ja -varaosat

• Uudet Toyota-autot ja vaihtoautot
• Kolarikorjaukset kaikkiin
automerkkeihin

www.juhanauto.fi
Pohjolankatu 5, 98100 Kemijärvi
Varaosat/huolto 020 7434 492 | Auton vuokraus 020 7434 490

Automyynti:
Mika Räisänen
040 1788 400
Petteri Alatalo
040 7363 561

020 alkuisiin puhelin numeroihin soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

”Lumihiutalepinni kertoo
itälappilaisesta tuotteesta ja palvelusta.”
– Viedään positiivista Itä-Lappia
eteenpäin. Ollaan ylpeitä siitä, mitä meillä täällä on, tehdään tiivistä yhteistyötä ja otetaan rohkeasti käyttöön paikallisuuden merkki,
kertoo Pelkosenniemen yrittäjien
puheenjohtaja Anna-Kaisa Luoma-aho.
Pinnin, tähden ja Kotoisin täältä sekä Local tekstien alta matkailijat ja paikalliset löytävät helposti
itälappilaiset yritykset, tuotteet ja
palvelut.
Tunnus julkistettiin aivan äskettäin ja niitä ei ehkä vielä joka pai-

kasta löydy, mutta pian paikallisen
tuotteen ja palvelun löytää helposti myös matkailija.
– Tunnus ei peitä yrityksen
omia tai kuntien brändejä tai tuotetunnuksia vaan sitä voidaan
käyttää niiden kanssa yhdessä.
– Vaihtoehtoisia merkin käyttötapoja on monia. Kauppaliikkeiden paikallisten tuotteiden, mainonnan ja tiedottamisen lisäksi sitä voidaan käyttää messuilla ja
esimerkiksi yleisemmin yritysten
nimen yhteydessä, kertoo Osta
paikallista -hankken vetäjä Anita
Ruokamo.
Merkin qr-koodilla saa kännykään avattua vaivatta lisää tietoa
vaikkapa tuotteen alkuperästä ja
valmistamisesta. Koodilla voivat
aueta myös yrityksen nettisivut.

SEURAAVA NEWS KESÄKUUSSA
TARINAA KEMIJÄRVEN KESÄSTÄ

MAAILMA ON TÄYNNÄ TOTEUTTAMATTOMIA
IDEOITA - ERITYISESTI KUN ON KYSE
RAKENTAMISESTA TAI REMONTOINNISTA.
Me K-Raudassa

Kemijärven tapahtumat
vuosi 2020

haluamme tehdä
rakentamisesta,
remontoinnista ja
kodin sekä puutarhan
isoista tai pienistä
projekteista helpompia
asiakkaillemme.

• ARCTIC LAPLAND RALLY

16. – 18.1.2020

• GIANT ENDURO

7.3.2020

• EM-YUKIGASSEN

27. – 29.3.2020

• ONNELLISTEN HIIHTO

28.3.2020

• LUMIKENTTIEN KUTSU
SNOWCROSS

10.4.2020

• LUMIKENTTIEN KUTSU
VINTAGE SNOWCROSS

11.4.2020

• PAPATUSPÄIVÄT

27. – 28.6.2020

asiat sujuvat niin kuin
pitääkin, sovitun budjetin
ja aikataulun puitteissa.

• KEMIJÄRVI ONNEN PÄIVÄ

27.6.2020

• KEMIJÄRVI SOI

17. – 18.7.2020

• KEMIJÄRVEN RAVIT

12.7.2020

Meidän kanssamme

• SOPPELAN RANTAKALAJUHLAT 11.7.2020

TOTEUTA UNELMASI - ME AUTAMME
KEMIJÄRVI
Varastotie 6-8, Kemijärvi puh. 010 2866 770
ark. 8-17, la 9-14, su suljettu

k-rauta.fi

• LUUSUAN LUOMU MARATON

11.7.2020

• LUONNOSTA HYVINVOINTIA

12.9.2020

• JOULUN AVAUS

28.11.2020

• UUSI VUOSI

31.12.2020

Kemijärven matkailuinfo, Toritalo
Kuumaniemenkatu 2, 98100 Kemijärvi
p. +358 40 189 2050 • info.visit@kemijarvi.fi • visitkemijarvi.fi

WWW.VISITKEMIJARVI.FI

Kemijärvellä on myös
koirapuisto. Se löytyy venesataman vierestä.

Tiesitkö?
Tiesitkö, että Kemijärvellä arvuuteellaan joka vuosi jäiden lähdön ajankohtaa. Merkkinä Kemijoella on sinivalkoinen tynnyri,
jonka päällä on oranssi lippu. Kun
tynnyri lähtee liikkeelle ja ohittaa
rautatiesillan pohjoisimman palkin, niin sitä pidetään virallisena
jäänlähdön merkkinä. Tynnyrin liikahtaessa on Pitkänsillan kupeessa jatkuvasti Lions Clubin tarkkailijat, jotka sitten vahvistavat virallisen jäidenlähdön ajan minuutilleen.
Tiesitkö, että Kemijärven keskustassa venesataman vieressä
on koirapuisto, jossa lemmikkisi
saa viilettää vapaana ja telmiä
muiden koirakavereiden kanssa.
Muistathan korjata koirasi jätökset portin vieressä olevaan roskakoriin.
Tiesitkö, kun Räisälän lossi siirtyy talviteloille ja pakkanen jäädyttää vesistön, avataan lossin reitille virallinen jäätie. Jäätie sijaitsee
Kervisen ja Räisälän välillä tiellä
9452 ja se lyhentää matkaa Kemijärven ja Suomun välillä noin 20
kilometriä. Soppelan kylän kautta
kulkeva kaunis maisemareitti on
lyhin vaihtoehto ja hieman pidempi kiertää Joutsijärven kautta.
Joutsijärvellä sijaitsee muuten Kemijärven ainoa yhä toiminnassa
oleva kyläkauppa.

Kemijärvi News Talvi 2020
5.12.2019
Kemijärven matkailulehti
5 vsk. 2020 nro 1
Painos: 25 000 kpl
Päätoimittaja:
Sami Kasurinen
Toteutus:
Koti-Lappi
Kemijärven kaupunki/
Kemijärven Kehitys Oy
Toimitus:
toimitus.kotilappi@
slpmedia.fi
Ilmoitukset:
ilmoitukset.kotilappi@
slpmedia.fi
Julkaisuoikeudet: Koti-Lappi
Paino:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Virhevastuu rajoittuu
ilmoituksen hintaan
Force majeure
vastuurajoitus
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Huttu-Ukko
asettui jäädäkseen
Pyhätunturin laelle

Tapio Uusitalo: Lapsuudessani olin saanut kuulla ihmeellisiä, joskus jopa pelottavia tarinoita paikallisesta velhosta
Huttu-Ukon ylväs hahmo tarkkailee Pyhätunturin laelta avautuvaa
maisemaa, laajaa erämaata, joka oli hänen esi-isiensä nautintoaluetta vuosisadoista toiseen. Saamelaiset metsästivät ja kalastivat tunturia ympäröivässä kairassa. Tunturista tuli heille pyhä. Pyhien paikkojen, seitojen läheisyyteen tultiin toivomaan onnea metsästys- ja kalastusretkille.
Erään historian tulkinnan mukaan (Yrjö Martikainen, Huttu-ukon taru) Huttu-Ukko oli saamelaisille tärkeiden pyhien paikkojen suojelija,
joka vartioi seitojen koskemattomuutta Pyhätunturin alueella jo vuosisatoja sitten. Uuden uskonnon tulon myötä Huttu-ukko joutui vetäytymään syrjään. Nyt, satojen vuosien vaelluksen jälkeen, ukko on asettunut jäädäkseen tunturiin.
– Ensimmäisenä ajatuksenani, tehtävän saatuani, oli löytää ”punainen lanka”, jonka ympärille tulevat teokseni juurrutan, kertoo projektin taiteilijaksi pestattu paikallinen kuvataiteilija Tapio Uusitalo.
– Valinta ei tuottanut ongelmaa, sillä jo lapsuudessani olin saanut
kuulla ihmeellisiä, joskus jopa pelottavia tarinoita paikallisesta velhosta, Huttu-ukosta. Sen jälkeen, kun perehdyin Martikaisen kirjaan, valintani punaiseksi langaksi oli selvä. Halusin juurruttaa teokseni saa-

melaiseen aikakauteen, joka vallitsi lannan ja saamenmaan rajan pohjoispuolella aina 1600-luvun lopulle saakka.
– Ensimmäisen vaiheen, kesän 2019 aikana, rakensimme taidepuistoon helposti kuljettavan tien, jonka läheisyyteen pystytettiin kuusi kesän aikana tekemääni saamelaiseen historiaan pohjautuvaa teosta:
Huttu-Ukko, Keskiyön aurinko, Maahisten maa, Huttu-Unnan keinu,
Tunturipöllö ja Kelorinki.
Huttu-Ukon taidereitti ei ole valmis. Työtä jatketaan ja ajatuksissamme on, että reitille nousee joka vuosi uusia teoksia, niin, että kerran reitin kulkenut löytää seuraavalla käynnillään jotakin uutta ja mielenkiintoista. Mitä teoksia suunnitelmissa on ei taiteilija Uusitalo vielä
paljasta.
– Mikä yllätys se olisi, jos tässä sen kertoisin, hän kuittaa haastattelijan kysymykseen.
Huttu-Ukon taidereitti on helposti saavutettavissa. Se sijaitsee Pyhän Expresshissin yläaseman läheisyydessä huippuravintola Tsokan
alapuolella.
Taidereitti on toteutettu EU:n rakennerahaston yritystuen avulla.
Teokset:
Huttu-Ukko: Itseoikeutetusti tunturin hyvä haltija, Huttu-Ukko, kavereinaan kettu ja
maakotka, johtaa orkesteria. Hiihtokeskus
on otettu siitä, että Huttu-ukko on luultavasti ollut rinteiden ensimmäinen laskettelija. Suksimuoti on kovasti muuttunut noista ajoista.
Tunturipöllötoteemi: Pöllö oli saamelaisten tietäjien, shamaanien sanansaattaja. Pöllö edustaa heille viisautta. Tunturipöllötoteemi on muistutus tästä. Tämä Pyhätunturilla asuva pöllölajike on lintumaailman harvinaisuus, koska se on risteytys,
isänään tunturipöllö, äitinään sarvipöllö.
Huttu-Unnan keinu: Huttu-Ukolla on
Unna-poika. Hänelle on rakennettu keinu,
Huttu-Unnan keinu. (Unna saamenkielellä
tarkoittaa pientä, pienokaista) Keinun sijainti korkealla tunturissa on lajissaan ainutlaatuinen. Keinuvan eteen aukeaa silmiä hivelevä maisema. Unnalla on kavereinaan keinuva Nallukka ja oudosti käyttäytyvä lintu.
Keloringissä matkaaja voi pysähtyä ja istahtaa järeästä kivilpaadesta rakennettuun
pöytään. Pieneläinveistokset ympäröivät
aluetta. Keloihin on kiinnitetty paikallisista
elinkeinoista muistuttavia tuulikelloja.
Keskiyön aurinko: Teos symboloi valon
ja pimeyden, kaamoksen välistä vuorovaikutusta. Tunturiin tultiin ihailemaan yöttömän yön valoa. Teoksen kettinkisäteet kimaltelevat valossa. Kaamoksen tullessa säteet ja aurinkoko peittyy jäästä ja lumesta.
Teoksen aurinko sammuu herätäkseen
eloon todellisen auringon palattua.

Taiteilija Tapio Uusitalo Maahistenmaa
teoksen edessä.
Huttu-Ukko: Itseoikeutetusti tunturin hyvä
haltija
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Tervet

Lounasravintola Murkina
avoinna kaikille

Maistuva kotilounas ma-pe klo 10.30-13.00
Luusuantie 17, Kemijärvi
käynti Kuumaniemen
torin puolelta
Puh. 040-357 8507
www.tunturila.fi

Eritasoista majoitustilaa
läpi vuoden
Ravintola avoinna tilauksesta ja
tapahtumien aikana!

WANHA
KAIVOSKYLÄ OY
Kaivostie 100, 97590 Raajärvi
0400 690 787
www.mainari.fi

Pyhätunturilla

Palvelemme joka päivä klo 10-18, keittiö klo 11-17

Lounasbuffet
Á la carte
A-oikeudet

Tervetuloa!
Café Loimu, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040ympäri
196 4750
avoinna
vuoden
www.cafeloimu.fi | ravintola@cafeloimu.fi

Tervetuloa Uitonniemeen!

Majoitu upeassa hirsihuvilassa tai Wanhan Aitan idyllisessä tunnelmassa.
Perinteinen rantasauna sekä tilausravintola Uitonpirtti.
Vain kävelymatkan päässä Kemijärven keskustan palveluista.
Hotel Uitonniemi • Ravintola Uitonpirtti
Uitonniementie 1, Kemijärvi
puh. 041 317 8893 • info@uitonniemi.fi
www.uitonniemi.fi
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Tassulle
hoitopaikka
löytyy Lapin
Tassusta
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Lemmikkihoitola: Eläinrakas
Sanna yhdisti koiraharrastuksen ja työt.
Tarvitseeko lemmikkisi päivähoitoa
pitkän hiihtopäivän ajaksi? Tai oletko
pohjoisen lomalla ja haluaisit lähteä käymään Norjassa eikä koiruudella ole passia? Ei hätää!
Kunhan lemmikilläsi on voimassa olevat rokotukset, niin
voit viedä sen lemmikkieläinhoitola LapinTassuun. Eläintenhoitajaksi ja eläinhoitolan
pitäjäksi opiskellut Sanna Palojärvi avasi kotipaikalleen Kemijärven Hanhikoskelle hoitolan
koirille tammikuussa 2019.
Eläinrakas Sanna kertoo miettineensä, että miten voisi yhdistää koiraharrastuksensa ja työt.
– Itselläni on ollut berninpaimenkoiria lähes
20 vuotta ja halusin työskennellä eläinten parissa.
Alkuun hän mietti pelkän eläinkaupan perustamista, mutta löysikin Kajaanin Ammattiopistosta täydellisen, itselleen sopivan eläintenhoitajan koulutuksen, joka valmensi myös
yrittäjyyteen, eläinhoitolan pitäjäksi. Eläinhoitola ja eläinten ruoka- ja tarvikemyymälä täydentävät sopivasti toisiaan.

”Vaikkapa
päivähoitoon
pitkän hiihtopäivän ajaksi.”
– Jo opiskelun alkuviikoilla hahmottui idea
omasta eläinhoitolasta, Sanna kertoo ja jatkaa: – Koulutukseen sisältyi useita harjoittelujaksoja eri paikoissa ja niistä sai hyvän kokemuspohjan ja vinkkejä tulevaan.
Eläinhoitola LapinTassussa on sisä- ja ulkotarhat. Kissoille hoitolapaikkoja ei vielä ole.
– Kissat viihtyvät parhaiten kotonaan ja kissojen hoitolapaikkojen tekeminen viihtyisäksi
on haasteellista, haluan tehdä tilat heti kunnolla. Siinä on vielä monia vaihtoehtoja, en ole
vielä päättänyt miten ne toteutan, siihen saakka hoidan kissoja asiakkaan kotiin, Sanna sanoo.
Lemmikin omistajan ei tarvitse olla huolissaan koiransa liikunnasta, sillä ulkoilua ne saavat riittävästi Sannan hoivissa. Sanna vie karvaiset asiakkaansa 3-4 kertaa päivässä remmilenkille ja hyvällä kelillä hoitolaiset voivat
viettää päivää myös katetussa ulkotarhassa.
Koiran ei tarvitse tulla toimeen toisten vieraiSanna vie karvaiset asiakkaansa 3-4 kertaa
päivässä remmilenkille.
Sanna takes her furry clients on walks three
to fours times a day.

den koirien kanssa,
hoidokit eivät pääse tekemisiin toistensa kanssa.
Ihmiselle aggressiivisia koiria ei
hoitoon oteta. Hoitoon tullessa koiralla tulee
olla oma makuualusta, panta ja hihna sekä
lemmikin omat ruuat. Hoitolan puolesta, ja jos
se sopii koiran vatsalle, voidaan lemmikki
ruokkia hoitolan omalla ruoalla.
Kynsienleikkuu, monelle koiralle aivan mahdoton juttu. Riittää, kun ottaa kynsisakset esille, niin koiranhäntä vain vilahtaa silmissä, kun
se pakenee paikalta. Tähänkin löytyy Sannalta
apu. Vieraan käsissä koirasta monesti tulee
vieraskorea ja kotona mahdottomat asiat
muuttuvat mahdollisiksi. Hoitojaksoon voi yhdistää kynsienleikkuun ja karvojen siistimistä.
Eläinhoitolan yhteydessä toimii eläinruokaja tarvikemyymälä, josta voi myös tilata tuotteita. Sannan tarkoituksena on rakentaa lisää
sisäpaikkoja koirille ja muutakin on mielessä.
– Lemmikkien valokuvaus on kiinnostanut
minua aina ja olenkin miettinyt sitä tähän vielä lisäksi’, kertoo Sanna tulevista suunnitelmistaan.
TYTTI TUOMINEN

www

www.lapintassu.fi
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TULE TANSSIMAAN VEPARILLE!
2019

La 14.12 Duuriseiska
La 21.12. Jarkko Honkanen

2020

La 1.2.
Pe 7.2.
La 29.2.
La 7.3.
Pe 20.3.

TERVETULOA!
Oikeudet aikataulu muutoksiin pidetään.

Kemijärven VPK

Luusuantie 10, Kemijärvi

Karaoke-tanssit
Toni Jaatinen Band
Karaoke-tanssit
Duuriseiska
Hannu Hautaniemen
yhtye
La 11.4. Karaoke-tanssit
La 18.4. Jarkko Honkanen

KEBAB & PIZZERIA

NAPOLI

Lounastarjous
arkisin
10.00-14.30
Jättiperhepizza
alk. 20,sis. 1,5 l
limsan

Soita ja tilaa
puh. 016-812 150

Hinnat
voim. toistaiseksi
Kebabit
alk. 9,-

Normaali
pizza
alk. 7,-

Perhepizza
alk. 13,-

sis. 0,33 l
limsan

sis. 0,5 l
limsan

sis. 0,33 l
limsan

Katso ruokalistat: napoli.websivut.info

Hampurilaiset
alk. 6,Ateriat
alk. 8,50

LIIKEKULMA, Annaliisankatu 8, KEMIJÄRVI
Avoinna ma-pe 10-21, la 11-21, su 12-21 TERVETULOA!
Eläinrakkaalla Sannalla on itsellään ollut berninpaimenkoiria 20 vuotta.
Sanna loves animals and she says she wondered about how to combine her love of dogs and her work.

Care for your furry friends
in Sanna’s Lapin Tassu
Does your pet need day care while you have
a long day on skis? Or are you on holiday in the
north, looking to visit Norway, but your dog does not have a passport? No worries! As long as
your pet has valid vaccinations, you can take it
to the pet care centre LapinTassu. Sanna Palojärvi has studied to be an animal carer and
she has opened a care centre for dogs in January 2019 in her home town of Kemijärvi in
Hanhikoski.
Sanna loves animals and she says she wondered about how to combine her love of dogs
and her work. “I have had Bernese Mountain
Dogs for almost 20 years and I wanted to work
with animals.” First she thought of opening a
pet shop, but then she found the perfect education for herself at Kajaani’s vocational college
becoming an animal carer with a focus on entrepreneurship. The animal care centre and pet
food and supply shop complement each other
well.
“Already in the first week of my studies, I had
the idea of my own animal care centre,” Sanna
says and continues, “The education included
many training periods in different places and
they gave me good experiences and tips for
the future.”
The care centre LapinTassu has both indoor
and outdoor pens. There are no care facilities
for cats yet. “Cats enjoy being at home the most
and making care facilities comfortable for cats
is challenging, and I would like to do everything
properly from the start. There are many options and I have not yet decided how to do
them, so until then I will take care of cats in
people’s homes,” Sanna explains.
Pet owners do not have to worry about their
pets’ exercise, because they will spend plenty

of time outdoors with Sanna. Sanna takes her
furry clients on walks three to fours times a day
and if the weather is good, the pets can also
spend their day in the covered outdoor pen.
Dogs do not have to get along with other dogs,
as the pets do not have to interact with each
other. Dogs that are aggressive towards people are not taken into the care centre.
On arrival, the dog should have its own sleeping pad, collar, leash and food. If it is suitable
for the dog’s stomach, the dog can also be fed
with the centre’s food.
Nail clipping is impossible for many dogs. If
you take out nail clippers, all you can see is a
glimpse of the dog’s tail as it runs away. Sanna
has a solution for this as well. With strangers,
dogs often become more polite and things that
are impossible at home suddenly become possible. The care period can also include nail clipping and hair trimming.
The care centre also has a pet food and supply shop where you can also order products.
Sanna is planning to build more indoor space
for the dogs, and she has other plans as well.
“Pet photography has always interested me
and I have considered adding it to this,” Sanna
says about her future plans.

www

www.lapintassu.fi

KEMIJÄRVEN MOKKATUPA
toivottaa Teidät herkuttelemaan ja
nauttimaan rentouttavasta tunnelmasta!

Omasta leipomosta kantautuu tuoreiden leivonnaisten tuoksu
ja ruokiemme raaka-aineissa panostamme paikallisuuteen.
Mokkatuvalla herkuttelet joka päivä tuoretta,
itse tehtyä ruokaa ja nälkä kaikkoaa varmasti.
Meiltä myös tilausravintola- ja tapahtumapalvelut
räätälöitynä juuri sinua varten.
Suunnista Teboilin suuntaan ja seuraa sinistä kahvipannua!

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
Pajulantie 1, Kemijärvi

(Teboilin automaattiasema)
puh. 050 344 5262 / 040 558 9325
sähköposti: herkkutorvi@gmail.com

Mokkatupa
Kemijärvi

hotelli@mestarinkievari.fi, www.mestarinkievari.fi
+358 16 320 7700, +358 40 742 0618
Kirkkokatu 9, 98100 Kemijärvi

Majoitu kotoisasti
- ruokaile ylellisesti
Tervetuloa!

NEWS TALVI 2020
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Suomun sydän
uuden keskelle

Rinteisiin on satsattu rajusti: Tuhoutuneen
kodan tilalle uusi ravintolamaailma.
Suomu palaa tänä talvena tunturikeskuksena
Suomen huippujen joukkoon, johon on monta
syytä käydä tutustumassa. Sekä kilpailu- että
perherinteisiin on kuluneena kesänä satsattu
rajusti, uusi ravintola on valmistumassa ja isoja
suunnitelmia muhii tulevaisuudelle.
Suomun maamerkki, kotaravintola tuhoutui,
mutta ei ihan kokonaan. Suomun sydän, kotaravintolan takka löytää paikansa uuden ravintolamaailman keskeltä.
Suomun legendaariset rinteet houkuttelevat
kävijöitä ympäri Suomen. Suomulla lasketeltiin
ensimmäisen kerran jo 1960-luvun puolivälissä.
Suomun rinteillä sai alkunsa freestyle-hiihto. Kemijärveläiset freestylelaskijat olivat aikansa maailman huippuja.
Suomu oli Suomun ensimmäinen varsinainen
alppitunturi – sekä kilpailukeskus että oivallinen
perheiden talvilomapaikka. Sitä se tulee oleman
nyt uudelleen, mutta runsaasti myös muuta.
Kaikki on Suomulla lähellä.
Sen värikkääseen historiaan mahtuu paljon
ja nyt on kääntymässä uusi historian lehti.
Suomu on toipunut muutaman vuoden takaisesta tulipalosta ja avautuu tulevalle talvikaudelle uusin ideoin. Tilojen remontointi on edennyt
vauhdilla, samoin rinteiden kunnostus. Suomutunturilla on tehty valtava urakka uuden lumetusjärjestelmän rakentamisessa.
Länsirinteiden kunnostus on suurin yksittäinen työ, mitä hiihtokeskuksessa on tehty 30
vuoteen. – Suomulla on 10 rinnettä ja neljä hissiä. Rinteet ovat puustoisen tunturin ansiosta
tuulisuojaisia, joten kovakaan tuuli ei estä laskemista. Ainoastaan kovan pakkasen takia on joskus jouduttu sulkemaan hissit, toimialajohtaja
Kari Pulkkinen kertoo. Hiihtolatuja Suomulla on
75 km, joista osa on valaistu.
Suomu tähtää alppihiihtäjien valmennuskeskukseksi, jossa tarjotaan laskijoille kaikki mahdollinen apu, mitä huipulle nouseminen vaatii.
Päävalmentajana toimii Juha Tenhunen, jolla on
huikea kokemus alppihiihdon parissa. – Panostamme kilpalaskuun ja meillä valmennettavat
saavat alppihiihdon ohjauksen lisäksi fysiikka- ja

ravintovalmennusta, henkistä valmennusta unohtamatta, Juha kertoo tulevasta toiminnasta.
Jos itsestä
tuntuu, ettei
pysy suksilla, niin kannattaa
kääntyä
Suomun
hiihtokoulun puoleen. Hiihdonopettajan opeilla
pääsee turvallisesti mutkamäkeen ja murtsikkaladuille. Vuokraamosta voi vuokrata välineitä talvisiin harrastuksiin. Suomulla majoitusta löytyy niin mökeistä kuin hotellista. Hotelli Suomutunturin tyylikkäistä
huoneista on upeat näkymät rinteille.
Ravintolapaikkoja hotelli Suomutunturissa
tulee olemaan 450.
– Ravintolamaailmasta löytyy jokaiselle jotain.
Lounasbistrossa voi tankata hiihtopäivän energiat ja iltasella nauttia illallisravintolan monipuolisesta menusta ja rauhallisesta tunnelmasta.
Kaiken keskellä on Suomun sielu ja sydän, vanhan kotaravintolan takka, Suomun yrittäjä Kari
Tirkkonen kertoo.
Aina ei huvita hiihtää vaan haluaa jotain muuta. Silloin vaihtelua tarjoaa Suomu Safariksen
monipuoliset retket, huskysafarit ja porotilavierailu. Tai, miltä kuulostaisi revontulien metsästys moottorikelkalla. Suomulla vuokrataan myös
moottorikelkkoja omaan ajoon ilman opasta.
TYTTI TUOMINEN

Suomulla lasketellaan puustoisen tunturin suojassa.
The slopes are covered from the
wind by trees on the fell.

Suomu Safaris
offer many types of activities.
Tuulenpesän
pihalla hymyilee Suomen
suurin lumiukko.
Close to Suomu is the restaurant café
Tuulenpesä.
Outside it, visitors are
greeted by the
biggest snowman in Finland.

TERVETULOA
KYLÄKAUPPAAN JA
KAHVILAAN
JOUTSIJÄRVELLE!
Meiltä mm:
PALVELEMME:
Kursulaisen leipomon
Ma-Pe
8-17 tuotteita, paikallista poronlihaa
pakasteena, päivittäistavarat, SEO A24 palvelee
La
8-15
vuorokauden ympäri.
veikkaus, nestekaasu,
Su
SULJETTU autotarvikkeet, postimerkit,
(Sesonkiaikoina
matkamuistot, keramiikkaa...
olemme avoinna myös
Tuore munkki- Keittosunnuntaisin klo 12-15)
kahvi
lounas

Seuraa meitä
Facebookissa!

2€

Kauppatavaroiden
kotiinkuljetus
SOITA JA TILAA:
016 884 622

7€

KYLÄKAUPPA KELLONIEMI
Sallantie 2640, 98710 Joutsijärvi
p. 016 884 622

Oman keittiön
tuoreet munkit ja
ohrarieskat joka päivä!
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Suomen
suurin
lumiukko

Monipuolinen palveleva
kangaskauppa
Kemijärvellä

Suomun läheisyydessä viitostien
varrella sijaitsee kahvila-ravintola
Tuulenpesä. Sen pihalla kävijöitä
tervehtii lienee Suomen kookkain
lumiukko. Ja tämä ukko ei sula kesälläkään vaan on asiakkaiden ilona ympäri vuoden. Tuulenpesällä
on päivittäin tarjolla herkullinen
buffalounas ja kahvilan itseleivotut herkut ovat jo hyvä syy pitää
munkin mittainen tauko.

- vaatekankaat
- ompelutarvikkeet
• nauhat • pitsit
• napit • helmet…

- sisustus- ja verhokankaat
- verhotangot ja -kiskot
- verhojen suunnitteluja ompelupalvelu

Finland’s
biggest
snowman
Close to Suomu on road 5, is the
restaurant café Tuulenpesä. Outside it, visitors are greeted by the
biggest snowman in Finland. This
man doesn’t melt even in the
summer and brings joy to customers all year round. Tuulenpesä
offers a delicious lunch buffet
every day and the café’s self-made delicacies are a good reason
to have a treat-length break.

Back on the top
Suomu’s legendary slopes attract visitors from all
over Finland. Suomu’s slopes were first used in the
mid-1960’s and this is also the birthplace of freestyle skiing. Freestyle skiers from Kemijärvi were the
best in their day. A lot has happened in Suomu’s colourful history and now a new leaf is turning.
Suomu has recovered from the fire a couple of years ago and is now opening with new ideas for the
winter. Renovations of the premises and slopes have progressed quickly. A lot of work has been done
at Suomutunturi to build a new snowmaking system. The western slopes have seen the biggest
change that has happened in the ski resort for 30
years.
“Suomu has 10 slopes and four lifts. The slopes
are covered from the wind by trees on the fell, so
even heavy winds do not interfere with skiing. We
have only had to close the lifts sometimes due to
heavy frost,” says the director Kari Pulkkinen. “Suomu has 75 kilometres of ski trails, some of which
have lights.”
Suomu aims to be a coaching centre for alpine
skiers that offers skiers all the possible help that is
needed to rise to the top. The head coach is Juha
Tenhunen, who has extensive experience in alpine
skiing. “We are focusing on competitive skiing and
when we coach, in addition to coaching in alpine

www.palttina.net
KEMIJÄRVI, KIRKKOKATU 8
puh. (016) 812 226

Itä-Lapin uutiset verkossa

www.kotilappi.fi
EDULLINEN TAVARATALO

AINA

skiing, we offer physical and nutritional training as
well as mental coaching,” Juha explains about future plans.

TARJOUKSIA
JA
TEhTAIDEN

If you feel like you can’t stay up on skis, you should
turn to Suomu’s ski school. The ski teacher will teach you in the slopes and on the ski trails. You can
also rent equipment for winter activities.
Suomu has accommodation from cottages to hotels. Hotel Suomutunturi’s stylish rooms have stunning views of the slopes.
Hotel Suomutunturi will have 450 seats for dining.
“There is something for everyone in the restaurant
world. At the lunch bistro, you can fill up for a day
on the skis and for dinner you can enjoy the evening restaurants diverse menu and peaceful atmosphere. In the middle of everything is the heart
and soul of Suomu, the fireplace of the old hut restaurant,” explains the entrepreneur at Suomu, Kari
Tirkkonen.
You can’t always feel like skiing, and might want something else to do. Suomu Safaris offer many types
of activities such as husky safaris and reindeer farm
visits. Or how would you like hunting the northern
lights on a snowmobile? You can also rent snowmobiles for your own trips without a guide at Suomu.

pOISTO
ERIä

vaatteet koko perheelle
ulkoilu-, sisä- ja alusvaatteet
kodintekstiilit, langat, astiat
pesu- ja puhdistusaineet, kempparit
KEMIJÄRVI
Kirkkokatu 3,

OUTLET

ROVANIEMI
Ruokasenkatu 15

UN
VEL
PAL LO
N
E
A
D
TÄY VARAT
TA

Ulkonaliikkujan erikoisliike
Kemijärvellä
• Vuokravälineitä: sukset, lumikengät, pilkkivälineet,
vetoahkio, teltta + kamiina
• Suksien voitelupalvelu
• Erähenkistä lahjatavaraa

www.urheilusivakka.fi
Annaliisankatu 8 (Liikekulma), Kemijärvi
puh. 016 813 567, 0400 157 737
Avoinna ma-pe 9.30-17, la 9.30-14
urheilusivakka@gmail.com

SUUTARI
VERHOOMO
MAALIT
SISUSTUS
Annaliisankatu 2
Kemijärvi
044 0812 390
www.wekko.fi
MA - PE
LA

9 - 17
10 - 13

Y
mijärvi
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Onneksi on pesula.

• matot, verhot, täkit, tyynyt
• kemialliset pesut, puvut
• työvaatteet, haalarit
• työvaatteiden korjauspalvelu
• kuljetuspalvelu
• liinavaatevuokraus
Kysy tarjous!

Kemijärvi on
ulkoilijan kaupunki
Kemijärvi on todellinen ulkoilevan ihmisen paikkakunta. Olitpa intohimoinen murtomaahiihtäjä, aloitteleva avantouinnin
harrastaja, lumikenkäilyyn hurahtanut kävelijä tai pilkkivavan
nypyttäjä, kaikkea pääset harrastamaan kaupungin keskustassa. Ja kun keskustan paikat on koluttu, niin kyliltä löytyy lisää upeita harrastuspaikkoja, puhumattakaan Suomutunturin tarjonnasta.

PÖYLIÖVAARA

Hiihdon ystäville Pöyliövaaran kilpaja kuntoladut tarjoavat mäkisempää ja vauhdikkaampaa menoa, mutta vaativat myös hieman enemmän kuntoa kuin tasaisen maan murtomaaladut. Pöyliövaaran kilpalatujen pituudet vaihtelevat kilometristä viiteen kilometriin ja Pitkävaaralle vievä valaistu kuntolatulenkki on edestakaisin hiihdettynä 10 kilometrin pituinen. Pöyliövaaran hiihtoladuille ei saa
tuoda koiraystävää.
Pöyliövaaran patikkareitille pääsee myös talvella. Reitillä
on mukava myös lumikenkäillä tai liu’utella liukulumikengillä
ja pitää taukoa hienolla tulipaikalla. Patikkareitille voi ottaa
myös koiran retkikaveriksi.

Puh. 044 052 5440
tuula.lehtola@kemijarvenpesuyhtyma.fi
www.kemijarvenpesuyhtyma.fi
050044
405
9994
KEMIJÄRVEN
Puh.
052
5440
PESUYHTYMÄ OY
tuula.lehtola@kemijarvenpesuyhtyma.fi
tuula.lehtola@pesuyhtyma.fi
Varastotie 18, 98100 Kemijärvi
www.kemijarvenpesuyhtyma.fi
www.kemijarvenpesuyhtyma.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

ITÄ-LAPISSA

Aurinko paistaa ja hanki kimmeltää! Onko mitään niin hienoa kuin hiihto järvenjäällä keväthangilla! Joku voi sanoa, että on, mutta vannoutuneelle hiihtokansalle keväthiihto on se, mitä odotetaan koko pitkä pimeä talvi. Osapa ei hiihdäkään muulloin kuin kevätauringon
paistaessa.
Kemijärven keskustassa sijaitsevan Pöyliöjärven jäälle ajetaan latu kelien mukaan yleensä tammikuussa ja latua pidetään auki niin kauan kuin sää sallii. Järven ympäri kiertävä 10
kilometrin tasainen latu seuraa järvenrantoja. Niinpä ladulle
pääsee oikeastaan mistä kohti tahansa. Helpoin lähtöpiste
lienee keskustan uimarannalta ja uimahalli Poukaman takaa.
Järvenpäässä on laavu, jossa voi tulistella ja nauttia hiihtopäivän eväät. Aurinkoladulla saa hiihtää myös koirien kanssa, muista korjata jätökset.

KEMIJÄRVI NEWS MYÖS VERKOSSA

www.kotilappi.fi

Lomamökit Sarivaara
Saukkoaavantie 1, 98360 Vuostimo

Puh. 040-5498 220

AVANTOUINTI Kylmäähän se on, ja märkää, mutta
taivaallisen virkistävää. Ehkä juuri siksi avantouinnin suosio
jatkaa kasvuaan. Sen terveysvaikutuksista on kiistelty, mutta
lajin harrastajat vannovat, että aloitettuaan avantouinnin on
flunssa pysynyt loitolla ja olo on virkeä. Kemijärvellä kylpyläuimahalli Poukaman takana on avantouintipaikka ja rannassa olevaan lämpimään pukukoppiin saa avaimen uimahallilta.

SUOMUN MÖKIT
www.visitsuomu.com
+358 400 358 557
suomunvuokramokit@gmail.com

• Kultaniemi

www

Kemijärven ladut: www.visitkemijarvi.fi/fi/info/
kartat_esitteet/latukartat/
Suksia, lumikenkiä ja liukulumikenkiä vuokraa eräliike Urheilu-Sivakka, Annaliisankatu 8, Kemijärvi
http://www.urheilusivakka.fi/fi/

Puh. 044 052 5440
tuula.lehtola@kemijarvenpesuyhtyma.fi
www.kemijarvenpesuyhtyma.fi
Kultakangas

• Kultakangas

- asuintilaa 100 m²
- majoitustilaa 8 hlölle
- kalastus, marjastus, metsästys

Eri puolilta kaupunkia on retkeilyreittejä.

TYTTI TUOMINEN

Ailanka

Tasokasta majoitusta Kemijärven järvimaisemissa
- asuintilaa 165 m²
- majoitustilaa 18 hlölle
- juhlahuoneisto, kokousvälineet

Aurinko paistaa ja hanki kimmeltää.

PEURAKANGAS Peurakankaan hiihtoladut sijaitsevat noin 4 kilometriä keskustasta Sodankyläntien varrella.
Latuverkostosta löytyy lyhyt ja tasainen lasten latu sekä viiden, 10 ja 15 kilometrin mittaiset valaisemattomat kuntoladut. Peurakankaalla hiihtäessä ei uskoisi olevan niinkin lähellä keskustaa. Erämainen rauha ja vaihteleva maasto luovat
aivan omanlaisensa tunnelman. Peurakankaan ladut sopivat
kaikenikäisille ja tasoisille hiihtäjille ja siksi se onkin varsin
suosittu hiihtopaikka. Vitosen ja 15 kilometrin latujen varrella on laavut tulisteluun ja evästelyyn. Peurakankaan laduilla
ei saa hiihtää koirakaverin kanssa.

Lomamökkejä
Pyhän tuntumassa

Kultaniemi

Uimahallilla voi pulahtaa myös avantoon.

AURINKOLATU

Susanna Kylmäluoma, LKV, julkinen kaupanvahvistaja,
Posiontie 47, 97900 Posio
susanna.kylmaluoma@lkvposio.fi, puh. 040-1780140
www.lkvposio.fi

KEMIJÄRVEN
PESUYHTYMÄ OY
Varastotie 18, 98100 Kemijärvi

WWW.VISITKEMIJARVI.FI

• Ailanka

Hiljaisuutta ja rauhallisuutta
etsiville Ailangan
metsämaastossa.

Yhteydenotot Antti Kerkelä puh. 040 533 0457 • sähköposti: antti.kerkela@pp.inet.fi

Peurakankaan ladut sopivat kaikenikäisille.
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Matkoja vuodelle 2020

Hiipinän hiihtomatka
14.-18.4.
alk. 485 €
Pietari 11.-16.5.
alk. 790 €
Uhtua ja Solovetski
8.-12.6.
alk. 595 €
Barentsin kierros
10.-14.8.
alk. 510 €
Lofootit 7.-11.9.
alk. 695 €
Hurtigruten 14.-21.9. alk. 1780 €
Armenia 10.-18.10.
hinta myöh.
Lähdöt Kemijärveltä /Rovaniemeltä
Kuljetukset: Möllärin Linjat Oy

Tiedustelut ja varaukset:
Päivi Kostamo,
p. 044-2400 972
paivi@travelkemijarvi.fi
www.travelkemijarvi.fi
Pöyliövaara
hiking trail is
allowed also
for the dogs.
le.

Edullisten vaatteiden verkkokauppa!
5€

12.9

Pöyliövaaran
patikkaretkelle
saa ottaa
myös koiran
kaveriksi.

17.95€

€

7.1395

KOILLIS-LAPPI TORSTAI 19. HUHTIKUUTA 2012

Kemijärvi is great
for the outdoors

www.vaateparatiisi.fi

KEMIJÄRVEN RAVI

Vaate

Paratiisi

Peurakankaan raviradalla
lauantaina 7.7.2012

Kemijärven Ravi - liitesivut 13-18

Kemijärvi is the right place for people who enjoy
the outdoors. If you are an enthusiastic crosscountry skier, a beginner at ice swimming, keen
about snowshoeing, or enjoy ice fishing, you can
do all of these things right in the city centre. When
you have explored the centre, you can find more
fabulous places in the surrounding villages and of
course in Suomutunturi.

PÖYLIÖVAARA

For avid skiers, the racing
and fitness trails on Pöyliövaara offer more hills
and more speed, but they also require better shape than the even cross-country routes. The
lengths of the racing trails on Pöyliövaara are between one to five kilometres and the lit fitness trail
to Pitkävaara is a 10-kilometre round trip. Dogs
are not allowed on the ski trails of Pöyliövaara.
The hiking routes on Pöyliövaara are also accessible in winter. It is also nice to go around the route in snowshoes or glide around it in skishoes and
have a break at the wonderful campfire site. You
can take a dog friend along with you on the hike.

SUN TRAIL

The sun is shining and the snow
is glistening! Is there anything as great as skiing on
a lake in the spring? Someone might say there is,
but avid skiers look forward to skiing in the spring
throughout the whole dark winter. Some only ski
under the spring sun. A ski trail is made on the
frozen lake Pöyliöjärvi in the centre of Kemijärvi
usually in January and the trail is kept open for as
long as the weather permits. The even 10-kilometre trail goes around the lake and follows the shoreline. So you can access the trail from any part of
the shore. The easiest starting point is from the
centre’s beach and behind the swimming centre
Poukama. At the south end of the lake there is a
lean-to where you can make a fire and have a sna-

ck break. You can also take dogs with you on the
sun trail, but remember to clean up after them.

Kemijärven KESÄRAVIT

Ravikilpailun
PEURAKANGAS
The ski trails of Peurakantunnelmaa
minikoossa
gas can be found about 4 kilometres from the city
centre along the Sodankyläntie road. There is a
K
short, even trail as well as unlit fitness trails of 5,
10 and 15 kilometres. When skiing around Peurakangas, it is difficult to believe you are so close to
the city centre. A wilderness-like peace and the
changing terrain create a unique atmosphere. The
trails of Peurakangas are suitable for all ages and
all skill levels and that is why it is a very popular
skiing location. The 5 and 15-kilometre trails have
lean-tos for making a fire and having a snack.
Dogs are not allowed on the Peurakangas trails.
emijärven Ravi ry palkitsi kemijärveläisen shetlanninponitamma Bäckdalens Shakinan, ”Sallin”,
parhaana raviponina. Ponin
omistavat Riia Miina (15) ja
Fiia (14) Lappalainen. Riia
Miina toimii myös ponin ohjastajana ravilähdöissä.
Tytöt valmentavat ja kilpailuttavat ponejaan kotoa käsin.
Riia Miinalta löytyy P-ajolupa, eli poniravikortti. Perheellä on kaksi raviponia, A-poneihin lukeutuva Salli, sekä Bponeihin lukeutuva gotlannin
russtamma Exan, ”Elsa”, jonka omistaa Off-Piste Adventures Oy. A- ja B-ponit määritellään ponin säkäkorkeuden
mukaan, eivätkä A- ja B-ponit
kilpaile samoissa sarjoissa. Akategoriaan kuuluvat shetlanninponit, joiden säkäkorkeus
ei ylitä 107:ää senttimetriä. Bkategoriaan kuuluvat kaikki
muut puhdasrotuiset ponit,
joiden säkäkorkeus on 107,1 130 senttimetriä.

sunnuntaina 12.7.2020

Tervetuloa
hyvän olon Poukamaan!
Liukumäki • 25m Kuntoallas • Kahvio • Hieronta-allas • Kuntosalit

KYLPYLÄ-UIMAHALLI

Aiemmin viihdettä,
nykyisin urheilua

ICE SWIMMING

It is cold and it is wet, but
it is amazingly refreshing. Maybe that is why ice
swimming keeps growing in popularity. Its benefits
for health have been debated, but avid ice swimmers swear that after starting the hobby, they have kept flus at bay and they feel energised. In Kemijärvi, behind the Poukama swimming centre
there is an ice swimming spot and you can get the
Työtäswimpitkällä
key to the warm changing room from the
tähtäimellä
ming centre.
Poniravit ovat kemijärveläisille vielä uusi tuttavuus. Suomessa poniravien suosio alkoi nousta 2000 -luvun alussa.
Ennen tätä ponilähdöt olivat
vain viihdettä, mutta nykyisin
nuoret valmentautuvat ja kilpailevat jo tavoitteellisesti ja
tosissaan. Tämä tuo poniravit
yhdeksi lasten ja nuorten vakavasti otettavaksi harrastusmuodoksi, jossa vanhempien
ja ajamisen ohjaajan tuella on
suuri merkitys nuoren onnistumiselle.
Ponin valmentaminen ja
kilpailusuorituksiin osallistuminen opettaa lapselle
vastuuta elävästä olennosta. Myös tappion sietämiseen joutuu kasvamaan, samoin kuin kilpailutilanteeseen muutenkin. Ohjastajan
on lisäksi huolehdittava terveydestään ja hyvästä fyysisestä kunnosta, sillä mailinkin matka ohjastaen ponia joko kärryiltä tai selästä, on lihaskuntoa vaativaa urheilua.

Koko perheelle
sopiva harrastus

www

Poniraviurheilu on vaikka
haastava, myös hauska ja antoisa koko perheelle sopiva
harrastus. Ponilla voi huoletta ajaa aikuinenkin, sillä po-

POUKAMA

Poniravit ovat kemijärveläisille vielä uusi tuttavuus. Palkittu shetlanninponitamma Bäcklens Shakina virellään Fiia Lappalainen. Gotlannin russtamma Exan selässä Riia Miina
Lappalainen
nit ovat koostaan huolimatta vahvoja. Tytöt kertovat, että kotona he tekevät poneillaan muutakin, kuin treenaavat poniraveihin. Lähtöjä on
harvakseltaan, joten poneilla
ratsastetaan, kilpaillaan ratsastuksen lajeissa ja toisinaan
ne pyörähtävät myös ratsastustunneilla opetusponeina.
Poniravilähdöt vastaavat
aika pitkälle hevosten sarjoja. Juostavat matkat ovat lyhyempiä, eivätkä ponit ravaa niin lujaa, kuin hevoset.
Poniraveissa palkinnot ovat
pienempiä, kuin hevosten sarjoissa, sillä ponilähdöissä ei
ole rahapeliä. Ohjastajan alaikäraja on 10 vuotta. Näin lapset ja nuoret pääsevät jo nuorina kilpailutunnelmiin ja tutustumaan raviurheiluun. Yläikärajaa ei ole, vaikka yleensä
ohjastajat ponilähdöissä ovat
10-18 -vuotiaita.
Riia Miina ja Fiia kertovat,
että poniraviurheilu näin pohjoisessa on haastavaa, sillä kilpailumatkat ovat pitkiä. Tässä

kohtaa tulee äidin, Mia Lappalaisen, tuki vahvasti mukaan. Yleensä kilpailuihin lähdetään aamulla varhain ja tullaan takaisin vasta illalla. Tytöt huolehtivat ponien päivittäisestä hyvinvoinnista, valmennuksesta ja valmennussuunnitelmasta itse. Hyvä raviponi tai -hevonen on sellainen, joka on asianmukaisesti hoidettu ja valmennettu, ja
osattu vielä ilmoittaa oikeaan
sarjaankin.

Riia Miina kertoo, että makoisimmat tunnelmat he ovat
päässeet Sallin kanssa kokemaan Oulussa viime elokuussa, kun poni voitti lähtönsä 50
metrin etumatkalla. Tällainen
murskavoitto tuntuu hyvältä, sillä Salli on ollut tytöillä
varsasta lähtien, ja sen kanssa ollaan alusta asti tähdätty
raveihin. Nyt poni on 6-vuotias. Parasta poniraviurhei-

TYTTI TUOMINEN

Kemijärvi’s ski trails: www.visitkemijarvi.fi/fi/info/
kartat_esitteet/latukartat/
Skis, snowshoes and skishoes can be rented from
the wilderness shop Urheilu-Sivakka,
Annaliisankatu 8, Kemijärvi
http://www.urheilusivakka.fi/fi/

lussa tyttöjen mukaan on itse ajaminen, vaikka kilpailukausi onkin lyhyt PohjoisSuomessa muuhun maahan
nähden, ja lähtöjä järjestetään
harvoin varsinkin B-kategorian poneille.
Tulevaisuudessa tytöt aikovat parantaa omia ja poniensa suorituksia. Fiia aikoo panostaa esteratsastuskilpailuihin, ja Riia Miina kertoo tavoittelevansa Elsalla ponien
Pohjois-Suomen aluekoulumestaruutta.
Lisätietoja poniraviurheilusta ja kilpailusäännöistä saa
raviurheilun ja hevosjalostuksen keskusjärjestö Suomen
Hippos ry:ltä. Suurimmilla raviradoilla toimii lisäksi omat
yhdistykset ravinuorille.
Kemijärven Ravi ry järjestää 7.7.2012 juostavien ravien
yhteydessä lähdön A-poneille.
Onnittelut tytöille sekä Sallille palkinnosta ja onnea kaudelle 2012!

Värjärintie 6, 98100 Kemijärvi • Puh. +358 40 776 9411
www.kemijarvi.fi/poukama

ma ja pe

Uimahalli avoinna: ti - to

la ja su

klo 11 - 19
klo 7 - 20.30
klo 11 - 18

Perävaaran
Huvikeskus

Sari Aspelin

Perävaaran tanssit kesällä 2020
Pe 12.6.
La 20.6.
Pe 26.6.
Pe 3.7.
Pe 10.7.

Kari Vepsä ja Onnenmaa
Marko Juhani Group
Sami Keskitalo & Toni Jaatinen Band
Jarkko Honkanen & Taiga
Tarja Lunnas ja Jukka Eskelinen
yhtyeineen
Markku Aro & Diesel
Janne Tulkki & Tulinen Sydän
Eija Kantola & Omega
a
etulo
Terv imaan!
Kake Randelin
s
tans
Souvarit
Saija Tuupanen & eXmiehet
Kemijärven työväen viihdeorkesteri

European Championships

European Championships
Talvinen
uimalaituri.
Pöyliöjärvi
on Kemijärven helmi ja
kaupunkilaisten
ulkoilupaikka kesällä ja
talvella.

020

9.3.2

27.-2

KEMIJÄRVI

•

FINLAND

Pe 17.7.
Pe 24.7.
Pe 7.8.
Pe 14.8.
Pe 28.8.
2
0 0
9.3.2 Pe 4.9.
27.-2
To 10.9.

Järjestäjällä on oikeudet mahdollisiin ohjelman muutoksiin.

Pahkakummuntie 620, Kemijärvi

European Championships
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Pyh
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Uutta Pyhällä
UUDET PYHÄLINNAT. Pyhälinna-projektin IIvaihe, jossa rakennetaan kaksi uutta Pyhälinnaa (D ja E) on käynnissä. Huoneistot lisäävät
Pyhän Ski-Inn majoituskapasiteettia 50 pedillä
ja ne avataan asiakaskäyttöön jouluksi 2019.
Pyhä on seikkailuja hiihtokeskuksen rinteillä ja
kansallispuistossa. Koe Pyhä, se on kokemus
joka vaikuttaa pitkään jälkikäteenkin.
SUNDAY MORNING RESORT. Pyhäjärven
rannalla sijaitsevan luksustason lomakeskuksen
uudistustyöt ovat valmistuneet. Resortissa on
majoitustilaa yhteensä 28 hengelle päärakennuksen parvekkein varustetuissa huoneissa ja
aihkihirsisissä lomamökeissä. Vieraiden käytössä on oma kuntosali ja saunaosasto mukavine
takkaterasseineen. Myös kaikissa hirsimökeissä
on oma sauna ja rannassa lisäksi puulämmitteinen rantasauna ja perinteinen savusauna. Uudistustöiden yhteydessä resorttiin rakennettiin
lisäksi modernit kokoustilat päärakennuksen
yläkertaan. Majoitushintoihin kuuluu aina hotellitason palvelut. Lomakeskus toimii kestävän
matkailun periaatteiden mukaisesti ja on hiilineutraali lämmitysratkaisujensa ja oman hiilinieluna toimivan puuston johdosta. Myös ohjelmapalvelut kunnioittavat ekologisuutta: ainoana alueella safarit ajetaan sähkökäyttöisillä
moottorikelkoilla.
PARKSIDE PYHÄ. Pyhätunturin majoitustarjonta kasvaa, kun Perherinteen ja kansallispuiston väliin rakennettavat uudet huoneistot otetaan tälle kaudele käyttöön. Ensivaiheessa valmistuu 8 samanlaista, noin 90 m² huoneistoa
neljään paritaloon. Kaikissa huoneistoissa on
kaksi makuuhuonetta, olohuone, hyvin varusteltu keittiö, varustevarasto ja oma sauna.
Asuntojen pohjoispäädyssä on katettu lasinen
terassi, josta on mukava seurata luonnonmaisemia eri vuodenaikoina.
HUIPPUTUVAT. Pyhän hiihtokeskuksen huipulla testataan tulevan talven aikana kahta
seikkailuhenkistä hirsirakennusmajoitusta, joissa on maisemaikkunat Suomen vanhimpaan
kansallispuistoon ja Pyhäjärvelle. Lisäksi puolet
katosta on lasitettu, joten tähtitaivasta ja revontulia pääsee ihastelemaan sängyssä loikoillen.
Kohteet eivät ole myynnissä vielä talvikaudella
2019-20, mutta niiden testaukseen otetaan
mukaan myös asiakkaita. Tavoitteena on rakentaa lisää yksiköitä talvikaudelle 2020-21, jolloin
ne tulevat myös normaaliin myyntiin. Pyhä on
ainoa Lapin hiihtokeskus, jolla on majoitusta
tunturin huipulla.

PERHESEIKKAILU. Viime talvena uudistunut
Perheseikkailurinnealue kehittyy entisestään
myös tulevalle talvikaudelle. Uuden Huttu-hissin kansallispuiston puolelle, Kultakeron rinteen alaosaan nousee uusi taukotupa suurine
ikkunoineen ja tulipaikkoineen. Uuden tuvan lisäksi samalle alueelle avataan uusi pulkkamäki
ja suuressa suosiossa ollut napakelkka siirtyy
tuvan läheisyyteen.
HUTTU-UKON TAIDEREITTI. Pyhän huipullaFeel the Peak -elämys Pyhän huipulla on saanut kuluvan syksyn aikana uuden ja sykähdyttävän lisäyksen, Huttu-Ukon taidereitin. Taidereitti koostuu paikallisen kuvataiteilijan Tapio Uusitalon teoksista. Puiset teokset ovat suuren kokonsa ja yksityiskohtiensa myötä vaikuttavia ja
sijaintinsa puolesta erityisen kuvauksellisia. Reitiltä löytyy myös kenties Suomen hienoimmissa
maisemissa sijaitsevat keinut, Huttu-Ukon pojan Unnan kainaloissa. Reittiin voi talvella tutustua sekä laskien että kävellen.
ANTTI AUTIN VAPAALASKURETKET junioreille. Viime vuonna hiihtolomilla ensimmäisen
kerran järjestetty Antti Autin laskusessarit juniorilaskijoille jatkuvat, kun tulevilla hiihtolomaviikoilla Antti ottaa jälleen nuoret laskijat mukaansa tutustumaan vapaalaskun saloihin Pyhän
hissien ympäristössä. Sessareilla ei ole ikärajaa,
mutta rinnelaskutaito ja ankkurihissillä nousu
on hyvä olla hallinnassa. Näillä seikkailuilla Antti
näyttää Pyhältä sopivat ja helpot laskupaikat,
joissa on hyvä yhdessä harjoitella vapaalaskun
perusteita ja fiilistellä käännöksiä lumella. Sekä
lumilaudalla että suksilla laskevat junnut ovat
tervetulleita osallistumaan. Ilmoittautuminen
aukeaa myöhemmin ja siitä tiedotetaan Pyhän
nettisivuilla sekä some-kanavissa.
HUTTU-UKKO -CHALLENGE. Pyhän vapaalaskutapahtumakonsepti Free’kend uudistuu. Aikaisemmin omana tapahtumanaan The Original Free’kendin kanssa järjestetty Pyhä Junior
Free’kend siirtyy osaksi Original Free’kendiä
tehden tapahtumasta yhteisen koko perheelle.
Lisäksi The Original Free’kendin kisaohjelma
muuttuu, aiemmin Huippuhissin vieressä kisattu Joker Ride korvaantuu viime talvena ensimmäistä kertaa järjestetyllä Huttu-Ukko Challenge -vapaalaskukisalla. Kunnostamaton luonnonlumirinne Huttu-Ukko ja sen ympäröivät
metsäpätkät sekä rinteen alaosaan nouseva
uusi taukotupa tarjoavat loistavat olosuhteet
vapaalaskukisan järjestämiselle sekä kisaajien
että katsojien puolesta.

Pyhän Paras ostosPaikka
Katso aukiolo www-sivuilta.

Palveleva ja monipuolinen
vaatekauppa

Myös
isoja
kokoja.
Kultakeronkatu 2, 98530 Pyhätunturi, tel. 050 565 8717, 050 555 9947

Kattava valikoima käsintehtyjä puukkoja, kuksia, kupilkoja,
Marttiinin juhlapuukkoja ym.
Paljon erilaisia rukkasia
ja sormikkaita Pipoja,
huiveja, pantoja koko
perheelle. Lapsille laadukkaita pehmoleluja,
Miina ja Manu-kirjoja,
palapelejä ym.
OSTOSKESKUS
PYHÄNPORTTI
Puh. 0400 200 306
www.lettovilla.fi
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Jani Kärppä

hä on kokemus joka
kuttaa pitkään.
hä, it is an experience
at has a long-lasting
pact.

New in Pyhä
THE NEW PYHÄLINNA -APARTMENTS. The second phase of Pyhälinna-project is in progress. The two
new Pyhälinna’s (D & E) will increase
Pyhä Ski-Inn’s capacity with 50 beds
and they will be available for customers for Christmas 2019. Pyhä is adventures in the slopes and in the national park. Experience Pyhä, it is an
experience that has a long-lasting
impact.
SUNDAY MORNING RESORT is an
exclusive lakeside holiday resort, surrounded by a peaceful forest. The
resort is located about 5 min drive
away from Pyhä. Business is based
the principles of sustainable tourism.
Read more about our sustainability
program.
PARKSIDE PYHÄ. Parkside Pyhä
-apartments will be opened at the beginning of December 2019. Parkside
Pyhä is located between Family slopes
and the Pyhä-Luosto National Park
border. In the first phase, 8 similar
apartments of approximately 90 m²
will be completed in four semi-detached houses. Each apartment has
two single rooms, a living room, a wellequipped kitchen, a storage room and
a private sauna. At the north end of
the apartments there is a covered
glass terrace where from it’s comfortable to observe the scenery at different times of the year.
FAMILY ADVENTURE. The Family
Adventure slope area was renovated
for last winter and this season the
development continues. At the national park’s side of the new Huttu-lift
there will be a new hut with large
windows and a fireplace. Next to the
new hut there will also be a new
sledding hill and a carousel sleigh. Also the nearby graffiti house with its
aurora borealis paintings has been
renovated.
HUTTU-UKKO’S ART ROUTE. Feel
the Peak Experience was given a new
attraction during the fall, as Huttuukko’s art route has opened to the
top of Pyhä. The art route consists of

wooden sculptures made by a local
artist Tapio Uusitalo. The art pieces
are impressive due to their amazing
landscape in the background, large
size and small detail, making them
especially nice for taking pictures. On
the route there are also possibly the
finest swings in Finland. During winter season the sculptures will be
wearing their snowy winter suits. The
route is accessible by both walking
and skiing. Get to know the Feel the
Peak Experience at https://pyha.fi/
en/skiresort/top-adventure
ANTTI AUTTI’S FREERIDING TRIPS.
The first freeriding session for juniors hosted by Antti Autti was held
during last winter holidays. This season the sessions will take place again
during winter holidays, as Antti takes
the juniors with him to get to know
free riding around Pyhä’s lift powder
areas.
These sessions have no age limitations, but basic skills riding slopes
and going up with a t-bar lift are required. During these trips Antti
shows good and easy places to learn
free riding basics around Pyhä. Both
skiers and snowboarders are welcomed to attend. The registration
opens later, and it will be informed
on Pyhä’s website and social media
channels.
HUTTU-UKKO CHALLENGE. Pyhä’s
free riding event concept renovates
for oncoming season. Formerly an
event for younger riders – Junior
Free’kend – will now become a part
of The Original Freekend thus making the event open for the whole family. In addition the competition
schedule changes, as Huttu-ukko
Challenge that debuted last year
replaces the Joker Ride -contest. The
unmaintained Huttu-ukko slope and
the tree ride area around it will provide excellent conditions for a free
riding contest. New hut at the bottom of the slope will make the contest great also for spectators. The legendary Aittakuru freeriding contest
will still stay in the event schedule, of
course.

Aidosti
kotimaista
Keramiikan valmistaminen vaatii taitoa ja tarkkuutta.
Henkilökuntamme on vuosien myötä kehittynyt
kisälleistä ja oppipojista keramiikkamestareiksi.
Tehtaassamme työskentee nyt noin 40 rautaista
osaajaa. Työssä on yhä paljon käsityötä vaativia
vaiheita esimerkiksi koristelussa. Vaniljan kaunis
kuvio tehdään käsin. Ainutlaatuinen astia onkin
kuin koru – se sopii moneen eri tilaisuuteen
ja antaa iloa pitkään.

POSIO Tehtaanmyymälä Maaninkavaarantie 3 KUUSAMO Outlet Huoparintie 1 | pentik.com

• Maukkaat ruokaleivät
• Monenlaiset wienerit, munkit ja pullat
arjen herkkuhetkiin.

• Juhlahetkien kahvipöytään
erilaisia kakkuja ja pikkuleipiä.

• Valmistamme räätälöityjä tuotteita
toiveiden mukaan.

t
Tilauksesti
näppärättimm. ne me
sivujem .
kautta

KEMIJÄRVENLeipomopalvelut
LEIPOMOPALVELUT OY Oy
Kemijärven
Kiuaskorventie 72, 98120 KEMIJÄRVI
Kiuaskorventie
72,82198120
Kemijärvi
Puh. 016
944
palvelemme
arkisin klo 7.00-13.00
www.kiuaspulla.fi

Ota yhteyttä puh. 040 6806 286 • kiuaspulla@kiuaspulla.fi
www.kiuaspulla.fi

Tavallista parempi
ruokakauppa

kauppapaikka
Kirkkokatu 5, Kemijärvi
Puh. kassa 040-538 8526
kauppapaikka@k-supermarket.fi
Palvelemme MA-LA 7-21 ja SU 10-21
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Sinisen
pannun
salaisuus
Iltaisin tapahtumaravintola:
Paikallisuus näkyy Mokkatuvalla.
Siellä se oli, Imatran Mööpelimekassa, etsinyt kotia lähes parikymmentä vuotta. Kunnes eräänä kauniina päivänä liikkeen ovi kävi ja sisään astuivat Tanja Huisman ja Petteri ”Pete” Torvi. Se oli rakkautta
ensi silmäyksellä eikä Tanja ja Pete voineet poistua myymälästä ilman
Sinistä pannua. Mööpelimekan myyjä oli haikea pakatessaan marttojen vanhaa pannua Tanjan ja Peten matkaan, mutta pannun seikkailu
oli vasta alussa.
Hollolasta Kemijärvelle muuttanut yrittäjäpariskunta Tanja Huisman ja Petteri Torvi avasi marraskuussa 2019 tapahtumaravintolan
vanhan Teboil-huoltamon tiloihin. Mokkatupa ei ole Teboil-ketjun huoltoasema, vaan omalla liikeideallaan toimiva ravintola. Pihalla on Teboilin automaattiasema, muuta huoltamopalvelua paikalla ei ole. Tottakai Mokkatupalaiset auttavat silti avun tarpeessa olevia autoilijoita
parhaansa mukaan.
Monen vuoden kauppias- ja ravintoalan taustan omaava pariskunta oli matkaillut Lapissa vuosien ajan ja oli vain ajan kysymys, koska he
muuttaisivat pohjoiseen. Kun perheen pojat olivat aikuisiässä, tuli loppukesästä 2019 aika pakata muuttoauto ja suunnata sen keula Napapiirin paremmalle puolelle.
Lupakin pojilta tuli, joten homma oli sillä selvä. Kemijärveltä oli
jo keväällä löytynyt sopiva kahvila-ravintolan paikka, vain asunto puuttui. Sekin hoitui kaupungin avulla pikaisesti ja niin he
pääsivät käärimään hihat ja alkoivat rakentaa omannäköistään tapahtumaravintolaa kaupungin keskustaan järven
rannalle. Mokkatuvan tarina alkoi.
Paikallisuus näkyy Mokkatuvalla. Remontointi- ja rakennustyöt tehtiin paikallisin voimin ja ravintolaan palkattiin töihin paikkakunnan omaa, osaavaa työvoimaa.
Sininen pannu sai sekin töitä. Siitä tuli uuden paikan nimikkoesine ja logon malli. Ravintolan yhteydessä on myös
pieni myymälä, jonka valikoimasta löytyy paikallisia tuotteita.
Mokkatuvan ruokalista on laajasti asiakkaita huomioiva,
lapsiperheille ja nuorisolle löytyy myös varmasti maittavia herkkuja. Arkiaamuisin leivotaan suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä ruisjuurileipää ja lemiläistä perinnerieskaa. Buffapöytä sekä runsaat lautasannokset houkuttelevat lounaalle. Myös á la carte- lista on
suunniteltu niin, että herkkuja löytyy jokaiseen makuun. Mokkatuvalla
toteutetaan myös erilaisia teemaruokailuja, sesonkeja unohtamatta.
Virallinen moottorikelkkareitti Pyhälle ja Suomulle kulkee aivan ravintolan vierestä, joten kelkkareissulla voi pitää kunnon ruoka- tai kahvitauon kauniiden maisemien äärellä.
Iltaisin paikka muuttuu tapahtumaravintolaksi. Tanja kertoo, että
suunnitelmissa on tarjota karaokea ja järjestää konsertteja. – Jo nyt
paikalliset yhtyeet ovat käyneet kysymässä, josko voisivat esiintyä Mokkatuvalla. Ilomielin järjestämme erilaista ohjelmaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti, Pete jatkaa.
Monitaitoinen pariskunta hallitsee itsekin musiikin tekemisen. Tanja sanoittaa setänsä Nakke Kalteisen sävellyksiä ja Pete tuottaa musiikkia. Yksi levy on jo ilmestynyt, Lintu valkoinen, ja sitä on saatavilla
Mokkatuvalta.
– Alku näyttää, mitä kaikkea Mokkatuvalla tulee olemaan. Kuunte-

”Pääoven lisäksi täällä on muuten pari tonttuovea…”
”We won’t reveal that there are a couple of doors
for elves here as well...”

– Kuuntelemme asiakkaita ja
muovaamme toimintaamme ja
ravintolan tarjontaa sen mukaan, toteavat
Tanja ja Pete.
”We will listen to our
customers and we will shape our events and restaurant
accordingly,” Tanja and Pete say.

lemme asiakkaita ja muovaamme toimintaamme ja ravintolan tarjontaa sen mukaan, toteavat Tanja ja Pete. – Kaikkea,
mitä täällä tapahtuu, ei tietenkään kerrota. Kuten sitä, että
pääoven lisäksi täällä on muuten pari tonttuovea, Tanja vinkkaa hersyvästi nauraen ja kertoo että he rakastavat yllättää
asiakkaitaan iloisilla ylläreillä.
Niin, se sininen pannu. Se löysi Kemijärveltä kaverikseen
pikkuveljen, pienen sinisen pannun. Se taisi olla merkki siitä,
että pannu sekä Tanja ja Pete tulivat kotiin.

Mokkatupa on avoinna koko talven, ainoastaan jouluaattona ja joulupäivänä 24- 25.12.2019 ravintola on suljettu.

35

HOKKA-pelastusliivit
valittu Kippari-lehdessä
Mainio lisä hyvinvointia ja viihtyvyyttä kestävän kehityksen
tarjoaville yrityksille, kuten tunturituotteeksi!
kohteet sekä kylpylät ja erilaiset hoito-

S!
U
U
T
U
U

Swing

vuotta

Turvallisuutta vesille vauvasta vaariin!

ja kuntoutuslaitokset.

Pehmeästi keinuva Swing
jokaiseen kotiin.
•
•
•
•
•
•

Helpotusta selkä- ja niskakipuihin
Lievittää jalkojen turvotusta
Parantaa verenkiertoa
Vähentää stressiä
Odottaville äideille
Äideille/isille lapsen kanssa

Hokka Sailing
kelluntapukine
Hyvät kelluntaominaisuudet.
Hinta: 190 €.

Olemme mukana Matkamessuilla 17.-19.1.
HOKKA OY
Kemijärvi | 0400 237 728 | myynti@hokka.info | www.hokka.info

13

WWW.VISITKEMIJARVI.FI

NEWS TALVI 2020

hevisti.

The secret of
the blue pot
There it was, in the antique
shop Mööpelimekka in Imatra
in southern Finland, and it had
been looking for a home for almost twenty years. One fine day
the door of the shop opened
and in came Tanja Huisman and
Petteri “Pete” Torvi. It was love
at first sight and Tanja and Pete
could not leave the shop without the blue pot. The salesperson at Mööpelimekka was sad
to give the old pot to Tanja and
Pete, but the pot’s adventures
were only about to start.
From Hollola to Lapland, the
entrepreneur couple Tanja
Huisman and Petteri Torvi moved to Kemijärvi and opened
their restaurant in November
2019 along the road that connects Lapland to North Ostrobothnia and Europe to Russia.
There is also a filling station in
the garden.
The couple has many years
of experience in shopkeeping
and the restaurant field. They
had travelled around Lapland
for years and it was only a matter of time before they would
move to the north. When the
couple’s sons became adults, in
the late summer of 2019 it was
time to pack up and head towards the better side of the
Arctic Circle.
A suitable place for a restaurant was found in Kemijärvi in
the spring already. The couple
rolled up their sleeves and began to build a restaurant to
their own liking in the city centre on the lake shore. So began
the story of Mokkatupa.

hing delicious on the menu. On
weekdays, both sweet and savoury treats are baked as well
as rye bread and traditional
rieska flatbread. The buffet and
generous portions are an inviting lunch. The á la carte menu
has been designed so that there is something for every taste.
Mokkatupa also has themed
dinners and seasonal products
are not forgotten.

The official snowmobile trail
to Pyhä and Suomu goes right
by the restaurant, so you can
have a proper food or coffee
break on your snowmobile trip
in beautiful scenery. In the evenings the restaurant becomes
an event venue.
“Time will tell what sorts of
events there will be at Mokkatupa. We will listen to our customers and we will shape our
events and restaurant accordingly,” Tanja and Pete say. “We
will of course not reveal everything that will happen here. We
won’t reveal that there are a
couple of doors for elves here
as well...” Tanja says with a laugh
and explains how they enjoy
surprising customers with happy surprises.
Oh yes, and the blue pot. It
found a friend in Kemijärvi - a
little brother, a small blue pot.
It could be a sign that the pot
along with Tanja and Pete have
come home.

Herkullinen

NOUTOParHaaT evÄÄT mONiPUOliSelTa
PÖYTÄ
halpuutimme
kasviksia.
joka päivä
PalvelUTOrilTamme

S-market Uitto

Annaliisankatu 3, 98100 Kemijärvi
p. 050 311 6981
Aukioloajat: ma-la 8-21, su 10-21

ABC Kemijärvi Pajulantie 2
98100 Kemijärvi, puh. 050 311 7858
• AVOINNA ma-la klo 6–22,
su klo 8–22
Tiina Törmänen

Mokkatupa is open all winter
and is only closed on Christmas
Eve and Christmas day 2425.12.2.

The blue pot also got to work.
It became the signature item of
the restaurant and the model
for the logo. There is also a
small shop in the restaurant
where you can find local products.
The menu at Mokkatupa takes many types of clients into
account and children and youth
will definitely also find somet-

KO E U U D I S T U N U T P Y H Ä N H U I P P U E L Ä M Y S
J A M AT K A A R J E N Y L Ä P U O L E L L E ,
J O KO J A L A N TA I L A S K E T E L L E N

PYHA.FI
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Kauniita
unia Hotelli
Uitonniemen
hirsihotellissa
Aivan Kemijärven keskustassa:
Hieno paikka ihailla pohjoisen
taivaalla juoksevia reposia.
Guesthouse Uitonniemen yrittäjä vaihtui syyskuussa ja nimi palautui entiselleen Hotelli Uitonniemeksi. Ravintola-alan ammattilainen ja pitkän linjan
konkari Erja Kaisanlahti otti paikan hoitaakseen ja
kertoo, että alku on ollut todella kiireistä aikaa.
– Uudet järjestelmät ja paikasta oman näköiseksi tekeminen tässä työn ohella, on pitänyt päivät
kiireisinä. Nyt alkaa näyttää hyvältä, sopivasti joulutouhujen kohta alkaessa, Erja kertoo.
– Majoituskapasiteetti pysyy ennallaan, hirsirakennuksessa meillä on kuusi kahden hengen huonetta keittiönurkkauksella ja vanhassa aitassa on
viihtyisä perhehuoneisto kuudelle hengelle.
– Koska meillä ei ole ympärivuorokautista päivystystä respassa, asensimme avainkorttikotelot
huoneiden ulkopuolelle. Jos asiakas saapuu myöhään illalla, niin annamme hänelle korttikotelon
koodin ja hän saa avaimen itse kotelosta, kertoo
Erja.
Majoitukseen kuuluu herkullinen aamupala,
jonka Erja henkilökuntansa kanssa valmistaa itse.
– Sämpylät ja makeat leivonnaiset on kaikki täällä leivottuja. Puuro haudutetaan kattilassa ja sen
voi nauttia omatekoisen marjahillon kera, kuvailee
Erja maittavaa aamiaista.
Hotelli Uitonniemi sijaitsee aivan Kemijärven
keskustassa järven rannalla. Pihapiiri on vanha miljöö, jossa on majoitusrakennuksen lisäksi vanha
aitta ja viehättävä punainen, puulla lämmitettävä
saunarakennus.
– Saunan voi varata ja jos haluaa erilaisia saunahoitoja, niin yhteistyökumppaniemme kanssa sekin onnistuu. Hiihtolenkin jälkeen pehmeät löylyt

saunassa tekee varmasti hyvää keholle, kertoo Erja.
Ravintola Uitonpirtti toimii tilauksesta. Asiakkaan
toiveen mukaisesti järjestetään juhlat ja muistotilaisuudet. Vanhan aitan viihtyisään ja isoon alakertaan mahtuu 60 henkeä eli isommallekin porukalle on tilaa.
– Catering-palvelua voidaan viedä myös asiakkaan omiin tiloihin, Erja toteaa.
Talvellakaan Uitonniemen uimaranta ei nuku.
Erja on pystyttänyt rannalle kodan, jossa asiakkaat
voivat tulistella ja nauttia paikan rauhasta. Niemenkärjessä on hieno paikka ihailla pohjoisen taivaalla
juoksevia reposia.
Matkusta junalla talvilomalle Kemijärvelle ja yövy Hotelli Uitonniemessä. Päivät kuluvat mukavasti Kemijärven upeilla hiihtoladuilla ja kauniista maisemista nauttien. Pöyliöjärven kiertävä 10 kilometrin mittainen aurinkolatu on kävelymatkan päässä
Uitonniemestä, samoin keskustan palvelut ovat
saavutettavissa jalkaisin.
Hotelli Uitonniemi on avoinna ympäri vuoden.
Varaukset voi tehdä suoraan hotellista tai booking.
comin kautta.
TYTTI TUOMINEN

WWW

www.uitonniemi.fi, info@uitonniemi.fi
Hotelli Uitonniemi
Uitonniementie 1, 98100 Kemijärvi
p. +358 (0) 41 3178893

Theaccommodation includes a delicious breakfast prepared by Erja
and her staff.
Majoitukseen kuuluu
herkullinen
aamupala.

Onnellisten ladulle maaliskuussa
Onnellisten hiihto Kemijärveltä –
Pyhätunturille hiihdetään kimmeltävillä keväthangilla 28. maaliskuuta.
Tapionniemen Kyläseura ry järjestää Onnellisten hiihdon, perinteisen laturetken Kemijärven
Peurakankaalta Tapionniemen
Kyläkartanon kautta Pyhätunturille.
Laturetkelle kertyy matkaa noin
50 kilometriä ja tyyli on perinteinen. Jos matka tuntuu liian pitkältä, niin voit hiihtää Tapionniemeen puolimatkan krouviin – ja
jos matka tuntuu lyhyeltä, niin voit
hiihtää matkan vaikka edestakaisin. Maasto on helppoa, loivapiir-

teistä eikä isoja mäkiä ole.
Laturetki starttaa Peurakankaan laduilta ja jatkuu kohti Tapionniemeä sekä siitä edelleen kohti Luppoa ja Pyhätunturia. Ilmoittautuminen avautuu tammikuun
aikana.
Laturetken puolimatkan etappi, Tapionniemen Kyläkartano on
muutenkin mielenkiintoinen pistäytymispaikka. Siellä voi tietysti
muutenkin piipahtaa kuin vain
hiihtäen. Se on vilkkaan Kemijärven ja Sodankylän, sekä Savukoskelle johtavan tien varrella, vain
kivenheiton päässä Pyhätunturilta.
Kylä valittiin Vuoden 2019 Lappilaiseksi kyläksi ja pitkälti juuri Ky-

läkartanon ansiosta. Kyläyhdistys
on tehnyt vanhasta Tapionniemen koulusta sekä matkailukohteen että vireän kylän toimintakeskuksen.
Vanhasta kyläkoulusta remontoitiin lyhyessä ajassa Kyläkartano, jossa on majoitustilaa, ja jota
vuokrataan airbnb:n kautta matkailijoille. Kyläkartanoa voi vuokrata myös tapahtumiin ja perhejuhliin.
Kyläkartanossa on myös hoitotila, jossa jalkojenhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, urheiluhieroja ja parturikampaaja käyvät tarvittaessa pitämässä vastaanottoa.

Komean rakennuksen ylläpidossa on siinäkin investoitu paljon mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Sisätiloihin lämpöä saadaan
useista perinteisistä uuneista. Kyläaktivistit ovat talkoilleet halkoja
pitkät pinot. Ilmalämpöpumppu
pudottaa sähkölämmityksen tarvetta ja viereisen varaston katolle
on asennettu iso rivit aurinkopaneeleja. Maalämpöprojekti on
meneillään.
Kyläkartanossa kokoontuu viikoittain Porinapirtti sekä kyläläisten lounasruokailu. Pihasta lähtee Airosvaaraan kuntopolku.
Eteenkin keväällä Kyläkartanosta
on tullut matkailijoille mieluisa

kahvittelu- ja pysähdyspaikka, joita ei liiemmin ole Kemijärven ja
Sodankylän välillä.
Kemijärvi–Pelkosenniemi-tieosuus polveilee mukavasti Kemijoki-vartta noudatellen ja matkan
varrelle on tullut lisää myös muita
paikallisia houkuttelevia matkailupalveluita.

www

www.tapionniemi.fi
Onnellisten ladulla voi hyvällä
onnella päästä jututtamaan
myös shamaania.
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Sweet
dreams at
the Hotel
Uitonniemi
log hotel
The owner of Guesthouse Uitonniemi changed in September
and the old name, Hotel Uitonniemi, was restored. The highly
experienced culinary professional Erja Kaisanlahti took management of the place and says
that the start has been a very
busy time, “New systems and
making the place look like my
own alongside other work have
kept me busy. Now things are
starting to look good, just in time for the Christmas season,”
Erja says.
The accommodation includes a delicious breakfast prepared by Erja and
her staff. “The bread and
sweet goods are all baked here. The porridge
is made here and it can
be enjoyed with our homemade berry jam,”
says Erja of their breakfast.

– Even in the winter, the Uitonniemi
beach does not sleep, says Erja
Kaisnlahti.
–Talvellakaan Uitonniemen uimaranta ei nuku, kertoo Erja Kaisanlahti.

Hotel Uitonniemi is located in the centre of Kemijärvi on the lakeshore.
The yard has a long history
and in addition to the main
house there is an old barn and
a charming, red, wood-heated
sauna. “The sauna can be reserved and if you want sauna treatments, that can be arranged
with our partners. Some soft heat in the sauna after skiing will
surely be good for you,” Erja explains.
Restaurant Uitonpirtti is open

on request. “We organise celebrations and memorials according to clients’ wishes. The cosy
and big downstairs of the old
barn fits 60 people, so we have
space for a big group here as
well. We can also provide catering in other venues,” Erja tells
us.
Even in the winter, the Uitonniemi beach does not sleep. Erja has put up a Lappish hut on
the shore where clients can enjoy the fire and the peace of the
place. The end of the cape is a
fine place to admire the northern lights running across the
sky.

MEILTÄ
• keittiöt • komerot
• kodinhoitohuoneen ja
wc:n kalusteet

Toimitus sovittuna ajankohtana.
Huhantie 35,
98100 Kemijärvi
www.kaisanlahti.com
Mika 050-911 0791 • mika.kaisanlahti@pp1.inet.fi
Kemijärven latu /AURINKOLADUN LATUVAHTI

MONIPUOLISET
PALVELUT
RAKENNUSKOHTEISIIN

Travel by train to Kemijärvi for
a winter holiday and stay at Hotel Uitonniemi. Spend your days
comfortably on Kemijärvi’s wonderful ski routes and enjoying
the beautiful views. The 10 kilometre ski route around Pöyliöjärvi is walking distance from Uitonniemi, as are the services of
the city centre.
Hotel Uitonniemi is open all
year round. You can book directly from the hotel or via booking.com.

www

www.uitonniemi.fi,
info@uitonniemi.fi
Hotel Uitonniemi
Uitonniementie 1,
98100 Kemijärvi

Tytti Tuominen

100tm hiab
ASENNUSNOSTURI
MAANRAKENNUSPALVELUT
• kaivinkonetyöt, tienteot, rakennusten pohjatyöt
• murske-, sepeli-, hiekka- ja soratoimitukset
• viemäri- ja vesijohtotyöt
• pyöräkuormaajatyöt
• lavettikuljetukset
• multatoimitukset
• vaihtolavapalvelut

puh. 040 7237 809

asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi
www.mattikelloniemi.fi
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Suomenhevosen
matkassa Lapin
järvimailla
Mia Lappalainen: Suomenhevoset ovat lähellä sydäntäni ja kannan
huolta rodun säilymisestä.
Kiertotie 2, Kemijärvi
puh. 040-1425450
vjl.marjamaa@co.inet.fi

tii

KEMIJÄRVEN
KiPa KUJALA OY
KIINTEISTÖPALVELU

siis

kipakujala@pp.inet.fi
kemijarven.kiinteistopalvelu@pp.inet.fi

Päivystys 040 -1979 344
Toimisto: Vapaudenkatu 10-12, Työnjohto: Jari Kujala puh. 045 264 7630
Kemijärvi
Kiinteistösihteeri / Siivousvastaava:
puh. 040 676 2850
Ulla Kujala puh. 040 676 2850

Avoinna
ma-pe
7.30-15.30

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
sekä kylmälaitteiden

VASTAANOTTO JA
KIERRÄTYSLAITOS

Elwira Oy
Teollisuustie 4
98120 Kemijärvi
puh. 040 738 7531

0400
006
0400
154154
006
0400
154
006

0400 154 006
24 h24 h
24
24hh

www.hinaus-kemijarvi.com
Varastotie 12
Varastotie
12
Varastotie
12
www.lahtelaoy.fi
98120
Kemijärvi
www.hinaus-kemijarvi.com
www.hinaus-kemijarvi.com
98120 Kemijärvi

98120
Kemijärvi12
Varastotie
12
Varastotie

www.hinaus-kemijarvi.com 98120
www.hinaus-kemijarvi.com
98120Kemijärvi
Kemijärvi

YRITTÄJÄLÄHTÖISTÄ TILITOIMISTOPALVELUA
Jaana Wiik
KLT

+358 40 774 0054
jaana.wiik@taloushallintoa.fi
www.taloushallintoa.fi

Kemijärvellä Sodankyläntien
varrella sijaitsevalla Outisen ratsastuskeskuksella pääsee nauttimaan upeiden suomenhevosten
seurasta. Maastoratsastus Suomen kansallishevosroduksi vuonna 2007 valitun jyhkeän suomenhevosen selässä on elämys, jota
muistella pitkään.
– Meillä järjestetään maastoratsastusta, ratsastustunteja ja
rekiajelua suomenhevosilla’, kertoo ratsastustallin omistaja Mia
Lappalainen. Mia on pyörittänyt
yritystään kymmenen vuoden
ajan nykyisellä paikalla Outijoen
rannalla.

”Kasvatamme
omia hevosia,
näemme varsasta asti niiden kehityksen.”
– Suomenhevonen on lähellä
sydäntäni ja kannan huolta rodun
säilymisestä. Meillä kasvatetaan
omia hevosia, näin näen varsasta
asti, miten ne kehittyvät. Suomenhevoset ovat erinomaisia sekä
ratsu- että työkäyttöön, Mia kertoo ja jatkaa: – Meillä Outisessa
tärkeimpiä perusajatuksia on
eläinlähtöinen toiminta ja turvallisuus’.
Outisen ratsastuskeskuksessa
on hevosten lisäksi poroja, joita
pääsee talvella tervehtimään tilavierailulla. Mia järjestää myös re-

Outisen ratsastuskeskuksessa on hevosten lisäksi poroja, joita pääsee
talvella tervehtimään.
In addition to horses, there are also reindeer at the Outinen Riding
Centre and they can be met.

kiporoajelua, johon sisältyy tulisteluhetki kodalla.
Kuuman kahvikupposen ääressä on mukava kuunnella oppaan
kertomaa tarinaa poroista ja poron vuodesta. Tilan koira ja kissat
tulevat nekin monesti kodalle ottamaan osansa asiakkaiden huomiosta.
Mia hevosineen on tuttu näky
kylätapahtumissa ja Mia vinkkaakin, että heidät voi tilata erilaisiin
tapahtumiin.
– Vankkuri tai reki ja hevonen
kulkevat auton vetämässä kärryssä paikasta toiseen. Jos vaikka
synttärijuhliin halutaan hevosajelu, niin se onnistuu.
Ympäri vuoden avoinna oleva

Outisen ratsastuskeskus on helposti saavutettavissa. Se sijaitsee
noin 13 kilometriä Kemijärven
keskustasta pohjoiseen Pyhätunturin suuntaan ajettaessa.
Teksti:
TYTTI TUOMINEN
Kuvat:
KALLE KAISANLAHTI

www

www.offpisteadventures.com /
Rekiajelut poroilla ja hevosilla,
maastoratsastus, tilavierailut
Outisen ratsastuskeskus, Sodankyläntie 1007, Kemijärvi
Mia Lappalainen, p. 040 9639807

Arctic Lapland rallin
yleisö-EK Ristilammella
Klassikkoleipiä
Kursusta käsin

Kursulainen Oy
Kursuntie 40, 98600 Kursu
p. (016)861234
kauppa@kursulainen.fi
www.kursulainen.fi
verkkokauppa

Floristin sitomat
kauniit kimput
iloon ja suruun!
AnnanKukka
Kirkkokatu 3 A 3, Kemijärvi,
p. 040-5119084

annankukka.ekukka.fi

Valtteri Bottasta puraisi viime talvena Tunturirallissa rallikärpänen
sen verran kovasti, että Mercedeksen F1-tähti tulee ajamaan arktisen
rallin myös tänä talvena tammikuussa 16.–18.1.
Mielenkiintoa lisää myös se, että
radalle lähtee myös Toyotan MMVRC-tallin ovet juuri avannut nuori
Kalle Rovanperä.
Lapland Arctic Rally, aiempi Tunturiralli on tarjonnut paitsi kuskeille ja talleille, myös yleisölle eksoottiseen kokemuksen. Rallipäivää on
vietetty erikoiskokeilla, usein pak-

kaslumen keskellä tähtitaivaan alla, hyvällä onnella revontulien loimutessa.
Paikallisille retket erikoiskokeille
lämmikkeineen ja eväineen ovat jo
vuosikymmenien perinne. Nyt erikoiskokeen varteen löytää helposti oudompikin.
Lähes kokonaan toinen rallipäivä ajetaan Kemijärvellä. Viime vuona rallin toisen päivän huolto ja
taukopaikka oli venesatamassa.
Tällä kertaa toista rallipäivää on lyhennetty ja huolto on Ketolassa.
Venesataman sijaan rallin järjes-

telyissä mukana oleva Kemijärven
yrittäjäyhdistys järjestää katselualueen Ristiĺammen yleisöerikoiskokeelle.
– Vaikka lumiseen luontoon ollaan menossa, EK:lle löytää varmasti Kemijärven ja Rovaniemen
suunnasta tuleva Rovaniementien
opasteista, lupaa itsekin rallimies,
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja
Timo Tuominen.
Ristilammella pääsee näin helpolla tavalla kokemaan legendaarista Tunturirallin tunnelmaa...,
kun vuosikymmeniä sitten rallipolun varteen ajettiin usein kairan
poikki moottorikelkoilla.

www

www.arcticrally.fi
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Luontokuvakalenteri
2020

HIUSHOITOLA

Luontokuvapostikortit,
passikuvat, kuvaukset,
tarvikkeet...

Tuula Kunnari

Hallituskatu 1, Kemijärvi
puh. 040-847 1473

Jaakonkatu 5, 98100 Kemijärvi
www.valokammi.fi

PARTURI-KAMPAAMO

Kemijärvi • Särkiportti
Puh. 821 390

Annaliisankatu 8,
Kemijärvi
Puh. 016 821 390

PARTURILIIKE

Korhonen
Annaliisankatu 8, Liikekulma
Kemijärvi
Puh. 016 812 888

KAMPAAMO

Luusuantie 15, Kemijärvi
puh. 016 813 033,
040 5223429

Vapaudenkatu 6,
Kemijärvi

☎ 016 812 188

Suomenhevoset ovat erinomaisia sekä ratsu- että työkäyttöön.
Finnhorses are excellent for both riding and work.

Finnhorse riding in
Lapland’s lake country
You can enjoy the company of
the magnificent Finnhorses at the
Outinen Riding Centre located in
Kemijärvi along Sodankyläntie.
Cross-country riding on the sturdy Finnhorse, which was chosen
as the national horse of Finland
in 2007, is an experience you will
remember for a long time. “We
organise cross-country riding, riding lessons and sleigh rides by
Finnhorse,” the owner of the riding centre, Mia Lappalainen explains.
Mia has run her business for
ten years in the same location on
the shore of the Outijoki-river.
“The Finnhorse is important to
me and I feel responsibility to preserve the breed. We raise our
own horses and I can follow their
growth from since they are foals.
Finnhorses are excellent for

both riding and work,” Mia says
and continues, “Here at Outinen,
one of our most important values
is animal-friendly action and safety.”
In addition to horses, there are
also reindeer at the Outinen Riding Centre and they can be met
during winter months on a farm
visit. Mia also arranges reindeer
sleigh rides which include a fireside moment at a traditional Lappish hut. With a hot cup of coffee
in hand, it is lovely to listen to the
guide talk about reindeer and
what the reindeer’s year is like.
The farm’s dog and cats often also come to the hut to get their fair
share of the visitors’ attention.
Mia and her horses are a familiar sight at village events and Mia
reminds us that they can be re-

• Rovaniemi, Rovakatu 016-316 333
• Salla 016-831101
• Kemijärvi 016-813020 • Rovaniemi, Ounasvaara 016-425 0700
• Kuusamo, 08-8521011

www.tuccabaja.com

quested for different types of
events. “Our wagon or sleigh and
horse are easily transported by
car from place to place. If you
want horse riding at a birthday
party, that can be arranged.”
The Outinen Riding Centre is
open all year round and it is easy
to reach. It is located about 13 kilometres north of Kemijärvi centre towards Pyhätunturi.

www

www.offpisteadventures.com /
Sleigh rides by reindeer or horse,
cross-country riding, farm visits
Outinen Riding Centre, Sodankyläntie 1007, Kemijärvi
Mia Lappalainen, tel. 040
9639807

ANTE TALVENSAARI

Valtteri Bottas ylsi
Tunturirallidebyytissään
viidenneksi, iso
ulosajo oli pienestä
kiinni. ”Siinä ainakin heräsi”, Bottas
kommentoi viime
talvena lipsahdustaan. Rallikärpänen puraisi niin,
että Bottas palaa
Lapin kaamoksen
lumiselle rallipolulle uudelleen.

LUOKKASELTA
• kodinkoneet • pienkoneet • polkupyörät & potkurit
• varaosat pyöriin • hyvä valikoima valaisimia

Liikekulma, KEMIJÄRVI Puh. (016) 813 535
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-13 • www.luokkasenkotikoneliike.fi

Hieronnat
kevennettyyn hintaan!
3 x 45 min
3 x 60 min

120€ (ovh. 135€)
130€ (ovh. 150€)

Hinnat voimassa myös lahjakortteihin.
Ostaessasi pyydä lahjakorttia Miialle.

TI
KORT
LAHJA eisen
läh
n
vointii
hyvin

Palveluitani lisäksi

• fysioterapia • lymfaterapia • MDT-terapia • ravitsemusohjaus

Kuumaniemenkatu 7, 98100 Kemijärvi, puh. 040-509 2686
www.fysiopalvelut.fi - Parhaiten tavoitat minut puhelimitse -
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Pyhä-Luoston
talvessa
ulkoillaan
Pyhä-Luostolla nautit aktiivisesta ulkoilusta PyhäLuosto kansallispuiston ja 12 tunturihuipun muovaamassa luonnonkauniissa maisemassa.
Laskemisen iloa hiilineutraalissa hiihtokeskuksessa. Pyhän hiihtokeskus oli ensimmäinen hiilineutraalihiihtokeskus jo vuodesta 2011 alkaen. Pyhän
erinomaisessa kunnossa olevat rinteet tarjoavat monipuolisesti laskettavaa niin aloittelijoille kuin laskuharrastuksessaan pidemmälle edistyneille konkareille. Lähialueiden laskijoiden on hyvä muistaa Pyhäillat perjantaisin ajalla 10.1. - 6.3.2020 kello 10-20.
Rinteiden lisäksi Pyhä tarjoaa valtakunnan parhaat vapaalaskumahdollisuudet. Pyhällä Suomen
kauneimmat kurut ja mahtavimmat mäet odottavat
vapaalaskijaa.
Luostolla rinteiden uudistukset alkoivat edellisellä kaudella ja tällä talvikaudella jatketaan erityisesti
perherinteen ympäristön kehittämisessä aiempaa
monipuolisemmaksi myös ei laskeville asiakkaille.
Perherinteillä on aiempaa pidempi tuubimäki, pulkkamäki ja hiihtokoulu saa oman alueensa, mikä takaa turvallisen startin laskemisen riemuihin.
150 km hiihdettävää. Pyhällä hiihtämisestä voi
laskemisen lisäksi nauttia hyvin hoidetuilla laduilla.
Yhtenäinen 150 km latuverkosto naapuritunturi
Luoston kanssa tarjoaa leveät murtomaahiihtobaanat niin perinteisellä kuin luistelutyylillä hiihtämiseen. Hiihtoretki tunturista toiseen on kevätauringon paistaessa mitä parhain tapa nauttia ulkoilupäivästä. Halutessaan toisen suunnan voi taittaa Skibussilla.
Retkeile Pyhä-Luosto kansallispuistossa. Talvisin
Pyhä-Luosto kansallispuisto tarjoaa oivat retkeilymahdollisuudet lumikenkäilyyn, talvipyöräilyyn ja
hiihtoon. Nappaa kartta merkityistä reiteistä alueen
palvelupisteistä ja suunnittele oma retkipäiväsi luonnossa. Lumikenkäreitti Luoston hiihtokeskukselta
Torvisen majalle n. 4,5 km on ehdottomasti jokaisen
ulkoilusta nauttivan reippailijan koettava.
Pyhän päässä kansallispuistoretki kannattaa aloittaa Luontokeskus Naavasta, josta saat parhaat retkeilyvinkit ja ajantasaiset tiedot retkipäivän varalle.

Tajukankaan jääkiipeilyseinällä pääset turvallisesti osaavien Bliss Adventuren oppaiden johdolla testaamaan miten hyvin hakkusi puree jäähään.

Samalla kannattaa varata aikaa myös luontokeskuksen näyttelyyn tutustumiseen.
Pyhä – Feel the Peak -elämys. Hyppää maisemahissin kyytiin huipulle, hengitä sisään aavaa tunturinäkymää ja päästä mieli seikkailemaan pitkälle Lapin erämaahan. Hissin sijasta paluumatkan alas voi
kulkea reitin jalan, jolloin näet muun muassa tykkypuut, porot ja Tajukankaan jääkiipeilyseinän matkan
varrella. Huipulla voit pitää tauon Ravintola Tsokan
vohveleiden äärellä tai Tunturinvartijan maisematuvan lämmössä omien eväiden kera. Uutuutena talvikaudelle 2019-2020 Huttu-Ukon taidereitti huipulla.
Ametistikaivos. Ametistikaivos on mitä mainioin
vierailukohde talvellakin. Matkan Lampivaaran kahviolle voi taittaa joko mukavasti pendoliinon kyydissä tai samalla ulkoillen hiihtämällä, pyöräillen tai lumikenkäillen. Oman onnen ametistin löytämisen
ohella talvinen tykkylumimaisema mykistää kauneudellaan vierailijan.
Kokeile jääkiipeilyä. Tajukankaan jääkiipeilyseinällä pääset turvallisesti osaavien Bliss Adventuren
oppaiden johdolla testaamaan miten hyvin hakkusi
puree jäähään. Elämys, joka nostattaa adrenaliinin
ja tuo suorituksen päätteeksi todellisen voittajafiiliksen. Kannattaa ehdottomasti sisällyttää lomaohjelmaan Pyhällä.
Uutta majoitusta talvikaudelle 2019-2020. Pyhän
majoituskapasiteetti laajentuu talvikauteen Pyhälinna-huoneistojen, Sunday Morning Resortin ja Parkside Pyhä -huoneistojen myötä. Luostolla uutta majoituskapasiteettia edustaa Santa’s Log Villa Borealis.
Unohtaa ei sovi arktisen tähtitaivaan ja revontulien
tarkkailuun soveltuvia erityisiä majoituskohteita: Lomakeskus Pyhän Astelin Aurora Suites -huoneistot
ja revontulikodat, Pyhä Igloos ja Santa’s Hotel Auroran lasi-iglut.

www

Lisätiedot: www.pyha.fi ja www.luosto.fi
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On the Tajukangas ice climbing wall you can safely try out how
well your ice axe sticks in the ice under the instruction of experienced Bliss Adventure guides.

Outdoors
in PyhäLuosto’s
winter
At Pyhä-Luosto you can enjoy being active outdoors in the
Pyhä-Luosto National Park among the stunning views shaped
by 12 fell peaks.
The joy of skiing in a carbon neutral ski resort. Pyhä’s ski resort has been the first carbon neutral ski resort since 2011.
Pyhä’s slopes are versatile and in excellent condition, offering
something for both beginners and more experienced skiers.
We want to remind local skiers of Pyhä’s evening skiing on Fridays between 10.1-6.3.2020 from 10 to 20.
In addition to the slopes, Pyhä has the county’s best off-piste
areas. The most beautiful gorges and greatest hills of Finland
await off-piste skiers in Pyhä.

Soita 0400 886 500
Kemijärven aluetoimisto
Toimelankatu 4-6,
98100 Kemijärvi
P. 016 887755
www.tunturiauto.fi

Korjaus-, huolto sekä varaosapalvelut
Henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja matkailuautot,
asuntovaunut, työkoneet, raskas kalusto
• kolari- ja vauriokorjaukset
• määräaikaishuollot, sähkötyöt
• päästömittaukset bensiini- ja
• tuulilasin vaihdot
dieselautoille, OBD
• rengastyöt/rengasmyynti
• sijaisauto
• Vianor Partner

MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT

Developments on the slopes of Luosto began last year and
this winter we will continue especially to develop the area
around the family slope to be more versatile for visitors who
do not ski. The family slopes have a longer tube hill and sledding hill, and the ski school will have its own area, which ensures a safe introduction to downhill skiing.
150 kilometres to ski. You can enjoy time on skis both on
the slopes and the well-kept cross county tracks. A track network of 150 kilometres with the neighbouring Luosto offers
vast cross country tracks for both the classic style and skate
skiing. Skiing from one fell to another under the spring sun is
the best way to enjoy a day outdoors. If you want, you can return back with a SkiBus.
Hiking in the Pyhä-Luosto National Park. In winter months,
Pyhä-Luosto’s National Park offers splendid opportunities for
snowshoeing, winter biking and skiing. You can find maps in
service points around the area and you can plan your own day
trip in nature. The snowshoe route from Luosto’s ski resort to
the Ski Café Torvisen maja is around 4.5 kilometres and each
active outdoors person should definitely experience the walk.
On the Pyhä side of the national park, you should start your
trips from the Visitor Centre Naava, where you can find the
best tips and current information for your trip. We also recommend taking the time to look around the visitor centre’s exhibition.
Pyhä - Feel the Peak experience. Take the chairlift to the
peak, breathe in the fell views and let your mind wander far
into the wilderness of Lapland. Instead of taking the lift down,
you can also walk, which will allow you to see snow-covered
trees, reindeer and the Tajukangas ice climbing wall. On the
peak you can take a break in Restaurant Tsokka with some
waffles or in the warmth of the Fell Guardian’s scenic hut with
your own snacks. A new attraction for the winter season 20192020 is the Huttu-Ukko art route on the peak.
Amethyst mine. The amethyst mine is a spectacular destination in the winter as well. The trip to Lampivaara can be done in the comfort of the snow train or by skiing, cycling or
snowshoeing. You can find your own lucky amethyst stone and
be stunned by the wintery snow-filled landscape.
Try ice climbing. On the Tajukangas ice climbing wall you can
safely try out how well your ice axe sticks in the ice under the
instruction of experienced Bliss Adventure guides. This is an
experience that will raise your adrenaline levels and give you
a genuine feeling of success at the end. This should definitely
be a part of your holiday at Pyhä.
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More information: www.pyha.fi and www.luosto.fi
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VARAOSAT 0400 540865 | HUOLTO/RENKAAT 0400 540847

• maanrakennus
• sora-, murske-, hiekkaja multatoimitukset
• vaihtolavat
• jätevesijärjestelmät
• pyöräkonepalvelut
• kaivuutyöt
• traktorikaivurityöt
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Täyden palvelun kemijärveläinen maanrakennusliike

Peltoniemen Kone Oy
Asiantuntevaa ja monipuolista palvelua kattavalla kalustolla.

Tutustu: www.peltoniemenkoneoy.fi
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rinnettä
snowpark
snowtube

Suomu – erinomaiset rinneprofiilit
Ruuh katt o m a t , t u u l e n s u o j a i s a t
ja m o n ip u o lis e t r i n t e e t .

www.suomutunturi.fi

SUOMUN PALVELUT
• Snowpark • Snowtube
• 10 rinnettä • Vuokraamo
• Hiihtokoulu
• Hotelli • Lounas ja Ala Carte
• Chalets • Ravintola
• Rinneravintola
• Moottorikelkkojen vuokraus
• Safarit • 75 km latuja

Myynti: +358 207 199 121

