
”Koe Itä-Lappi kevyemmillä jalanjäljillä”
-Kulttuuria, luontoa ja hiljaisuutta 

Itä-Lappi on tunnettu luonnonrauhasta ja hiljaisuudesta, mutta tiesitkö, kuinka rikas ja 
monipuolinen paikalliskulttuuri elää yhä näinä päivinä?

Nappaa auto-juna alle, ja koe Itä-Lapin upea luonto ja kulttuuri viidessä päivässä. 
Majoitu mukavasti tavallasi ja nauti paikallisista lähiruoka-antimista ravintoloissamme! 
Halutessasi voit samalla reissulla poimia elämyksiä alueemme kulttuuritapahtumista.



Metsän kosketus tuntuu ihollasi vielä viikkojenkin päästä. 
Luonto on käsiesi kosketeltavana, kuten keramiikkakulttuuri, jonka sydämeen 

pääset Posiolla sukeltamaan.

Posiolla sijaitseva Riisitunturi on yksi Itä-Lapin monista kansallispuistoista. 
Oletko kiivennyt tunturin laelle ja hengittänyt tilaa ja rauhaa koko sielullasi?

Vapauta luovuutesi 
lomalla

Koe yksin tai 
opastetusti

https://posiolapland.com/pentik-maki
https://posiolapland.com/
https://posiolapland.com/riisitunturi
https://mikistudio.fi/i/ceramics-class
https://www.oivatour.fi/


Erämaaluonnon keskellä, kansallispuistojen kainalossa 
poronhoitokulttuuri elää vahvana. 

Sallan Wilderness Parkissa porojen elämään pääsee 
tutustumaan luonnonmukaisessa ympäristössä, 

eläinten kulkiessa vapaana 200 hehtaarin suuruisella 
aidatulla alueella.

Vanhoja puurakennuksia rakastavan kannattaa 
ehdottomasti poiketa Sallan Sota- ja 

jälleenrakennusajan museossa. Tunnelma vanhassa 
juna-asemarakennuksessa sekä Rajakievarissa on 

unohtumaton. Opastettu kierros vie matkalle sodan 
ja uurastuksen aikaan.

Tervetuloa Sallaan!

https://www.sallareindeerpark.fi/ohjelmapalvelut/kesaohjelmat/poroihin-tutustuminen-kossin-kenturalla/
https://www.visitsalla.fi/Tekeminen/sallan-sota-ja-jalleenrakennusajan-museo
https://www.visitsalla.fi/


Oletko joskus haaveillut kulkevasi luonnon ehdoilla ja virran mukana? 
Miltä tuntuisi meloa viileänä virtaavassa joessa koskemattoman luonnon syleilyssä, 

tai rentoutua päivän päätteeksi hirsisaunan lämmössä ja pulahtaa löylystä raikkaaseen 
veteen? Savukoski on luontokohteena ehdottomasti kokemisen arvoinen.

https://korvatunturi.fi/tekemista-artikkeli/melonta
https://korvatunturi.fi/tekemista-artikkeli/saunominen-2
https://korvatunturi.fi/


Mitä oikeasti tiedät luonnostamme ja 
maaperästämme? Lapin luonnon 

monimuotoisuus avautuu kiehtovalla 
tavalla Luontokeskus Naavassa 

Pyhätunturilla

Tiesitkö muuten, että maaperämme rikkauksista voi 
nauttia myös kestävästi? Kestävän kehityksen palkinnon 

saanut Lampivaaran ametistikaivos 
Pyhä-Luoston kansallispuistossa on kaivannaiskulttuurin 

helmi, joka ehdottomasti kannattaa kokea.

Tervetuloa Pyhälle!

https://pyha.fi/yritys/luontokeskus-naava
https://pyha.fi/yritys/lampivaaran-ametistikaivos
https://www.luontoon.fi/pyha-luosto
https://pyha.fi/


Menneen elämäntavan tuulahdus tuntuu 
Kemijärven järvimailla. 

Kansainvälinen puunveistotaide on myös 
näkemisen ja kokemisen arvoinen!

Entä seisoa vaaramaiseman ympäröimänä 
rantatörmällä itsekalastetut lounaskalat
korissa?

Miltä tuntuisi istua Suomenhevosen selässä aamuauringossa 
kuunnellen hiljaisuutta ja lehtipuiden havinaa? 

https://www.visitkemijarvi.fi/fi/
https://www.visitkemijarvi.fi/fi/nae-ja-koe/kulttuuri-ja-taide/taidekeskus_puustelli
https://www.visitkemijarvi.fi/fi/voi_hyvin-ja_liiku/kesaaktiviteetit/kalastus/
https://www.visitkemijarvi.fi/fi/voi_hyvin-ja_liiku/kesaaktiviteetit/ratsastus/


Uuden kansallispuiston avajaisissa Sallassa 11.6.

Kesäraveissa Kemijärvellä 12.6

Sodankylän Elokuvajuhlilla Luostolla 15.-19.6.

Kemijärvi Onnen päivillä 1.7.

Papatuspäivillä Kemijärvellä 2.72

Savukoskipäivillä 9.7.

Muikkumarkkinoilla Posiolla 16.-17.7.

Sallapäivillä Sallassa 19.7.

Kemijärvi soi –tapahtumassa 22.-23.7.

Luosto Soi 27.-31.7.

Pyhä Unpluggedissa 4.-7.8.

Sompio Rockissa 2.-3.9.

Tanssahtele Perävaaran tanssikeskuksessa läpi kesän

Poikkea matkallasi


