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OPINTOREISSU TUNTURI-LAPPI 

Lähtöpaikka: Levi, hotelli Panorama https://www.golevi.fi/fi/majoitus/hotel-levi-panorama 

Aika: keskiviikko 18.4.2018 klo 13 - n. 22.00  

Kohderyhmä: Leader-ryhmät, ELY-keskukset, MMM, Mavi, Maaseutuverkostopalvelut + sidosryhmät 

1) Matkailu (mukana lähiruoka ja luonnontuotteet)  

- klo 13.45 Kaukonen http://kaukonen.lappi.fi/1 

- klo 14.15-14.30 Palotievan Pojat, PaPoLa, Alakylä http://alakyla.lappi.fi/etusivu 

o yritys-yhdistysesittelyt 

o työpaja, kahvit 

- klo 17.00-18.00 Luvattu maa http://www.luvattumaa.fi/ 

- klo 18.45-19.30 Lapland hotel Olos (https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/olos/lapland-

hotels-olos.html 
- klo 21.15 lähtö takaisin Leville Hotelli Panorama – 22.00  

 

2) Paikallinen kulttuuri  

- klo 13.20-14.45 Kätkätunturin erä ja luonto  http://www.reindeerandfishing.fi/index_fi.php 

- klo 15.45 Luontokeskus Kellokas http://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus 

o yritys-yhdistysesittelyt 

o työpaja, kahvit  

- klo 18.00-18.15 Karilan Navettagalleria http://navettagalleria.fi/ 

- klo 18.45 – 19.30 Lapland hotel Olos (https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/olos/lapland-

hotels-olos.html 
- klo 21.15 lähtö takaisin Leville Hotelli Panorama – 22.00 

 

3) Älykäs kylä (mukana kyläverkot) 

- klo 13.45 Keimiöniemi (Kalapirtit, Keimiön Koukkaus) http://www.laplandshaman.com/ 

- klo 15.00 – 15.15 Pallastunturin luontokeskus, Pallastunturintie 557  

- klo 15.45 – 16.45 Kerässieppi https://www.kerassieppi.fi/ 

o Yhdistysesittelyt 

o työpaja, kahvit  

- klo 19.00-19.30 Lapland hotel Olos (https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/olos/lapland-

hotels-olos.html 
- klo 21.15 lähtö takaisin Leville Hotelli Panorama – 22.00 
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Opintoreissun aikana tutustumme Tunturi-Lapin alueella sijaitseviin kohteisiin, kuullaan ja opitaan 

alueen toimijoilta elämää matkailualueella. Mukana on yrittäjiä, yhdistyksiä sekä kuntien toimijoita 

Leader mukaan lukien, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat verkostoitumista, korostavat sen 

vahvuuksia sekä tärkeyttä. Lapin merkittävät maantieteelliset etäisyydet, luonto, matkailu ja sen 

luomat ja tuomat mahdollisuudet yhteistyössä muun elinkeinon kanssa ovat asioita, jotka yhdistävät 

alueen toimijoita yli kunta- ja elinkeinorajojen.  

Päivä alkaa klo 13.00, jolloin linja-autot lähtevät oppaiden saattelemana omille reiteilleen, aiheen on 
jokainen valinnut etukäteen. Kaikki kolme linja-autoa kyytiläisineen tapaavat illalla Lapland Hotel 
Oloksella hirsiravintolassa, jossa ruokailemme rennosti klo 19.30-20.00 alkaen buffet-illallisen 
merkeissä.  
 
Paluukyydit Leville hotelli Panoramaan lähtevät noin klo 21.15 saapuen perille noin klo 22.00.  
 
Jokaisen opintoreissulle lähtijän on suotavaa pukeutua rennosti, toppavaatteisiin sekä kunnon 
talvikenkiin. Jokaisessa linja-autossa tulee olemaan varmuuden vuoksi myös muutama talvivaruste 
mukana, jos jollakulla omat unohtuvat johonkin. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa juomapullo, kamera, 
kännykkä sekä repullinen iloista ja rentoa mieltä.   
 
Voit tutustua kohteisiin ennakkoon: 
 
http://www.kittila.fi/  
http://www.levi.fi/ ja hotelli: https://www.golevi.fi/fi/majoitus/hotel-levi-panorama 

http://www.kolari.fi/  
http://www.yllas.fi/ 
 
http://www.muonio.fi/ 
 
https://enontekio.fi/ 
http://www.kilpisjarvi.org/fi/ 
 
Näistä Tunturi-Lapin kunnista ja kohteista vierailemme Kittilän Levillä, Kolarin Ylläksellä sekä Muonion 
Oloksella. Enontekiölle emme käytettävissä olevan ajan vuoksi ehdi, mutta tutustukaa kohteeseen 
muutoin, kerromme mielellämme lisää.   
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Terveisin, 
 
Leader Tunturi-Lappi, Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio 
 
sekä Lapin muut Leader-ryhmät ja ELY-keskus 
 
 
 
ps. Varathan oikeus parhiin muuttuhjaan 
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