
 

KILPISJÄRVI

HETTA
KARESUVANTO

S A A M E N M A A N R A JAKITTILÄ

ROVANIMEMI

KOLARI

Tapahtuu
•  Jouluhartaus 24.12. klo 16  
 Hetan kirkossa*/ M
•  Joulukirkko 25.12. klo 8  
 Hetan kirkossa*/ M
•  Kauneimmat joululaulut 26.12.  
 klo 14 Hetan kirkossa*/ M

Lomalle lähes ulkomaille 
Saamenmaahan?

* Tapahtumissa noudatetaan korona-ohjeita ja koronatilanteen pahentuessa ohjelmat voidaan perua.
Kaikki ohjelmat sopivat perheille, pariskunnille ja yksin saapuville. 

Joihinkin ohjelmista tarvitaan minimimäärä osallistujia.

MITEN TOIMIA?
• Varaa majoitus yritysten verkkosivujen tai 
 Booking.comin kautta.
•  Aktiviteettien varaustiedot löydät linkkien takaa 
 listasta.
•  Varaathan V:llä merkityt aktiviteetit etukäteen,  
 mieluiten majoituksen varaamisen yhteydessä.  
 Majoitusyritys auttaa sinua tarvittaessa sopivien 
 ohjelmien valitsemassa ja varaamisessa. Sinulla on 
 myös mahdollisuus vaikuttaa aikatauluihin, kun teet 
 varauksen etukäteen. 
• Kaikki varaukset voit perua näin korona-aikana  
 edelliseen päivään asti.

SAAPUMINEN
Enontekiölle voit saapua autojunalla Kolariin, 
lentokoneella Kittilään tai suoraan bussilla tai autolla. 

KORONAOHJE
Enontekiöllä on ihmisiä vain 0,2 neliökilometriä
kohden - mutta poroja 10-kertainen määrä. 
Enontekiön lomallasi turvaetäisyyden pitäminen onnistuu 
pääosin luonnostaan. Tähdellä merkityissä tapahtumissa 
voit kohdata useamman ihmisen ja niissä noudatetaan 
turvaohjeita. Muut aktiviteetit ovat itsessään terveystur-
vallisia ja voit toimia niissä vapaasti perhepiirissä. 

Koe valkoinen joulu  
ja kirjava kaamos
•  Kävele tai hiihdä tykkylumimetsässä/ M
•  Kävele maisemalaavulle/ M
•  Pulkkaile laskettelukeskuksessa/ M
•  Tee lumilinna/ M
•  Taivastele kaamosta, revontulia ja kirkasta tähtitaivasta/ M
•  Kävele tai hiihdä kivikautisella peurapolulla/ M 
•  Tee lumi- tai jäälyhty/ M
•  Vuokraa liukulumikenkiä, suksia, fatbikeja,  
 potkukelkkoja, lumikenkiä ja moottorikelkkoja

Hetan jouluohjelma 21.12.2020–3.1.2021
Maksuton = M  |  Varaa etukäteen = V | Hinnat: aikuinen/ lapsi

Rentoudu & nautiskele
•  Kahvila-ravintola Peura & kotiinkuljetus ma-pe 11-18
•  Elokuvat Luontokeskus*/ 6 €/ V
•  Arktinen saunamaailma/ 25 €/ 1 h ajomatka Hetasta
•  Sauno erämaassa moottorikelkkasaunassa/  
 1,5 h 60 €/ 30 €/ V
•  Yksityinen sauna ja avanto/ 1h 25 €/ V
•  Hieronta/ alkaen 30 min 25 €/ V

Käytä paikallisliikennettä
•  Rekiajelu joulupukin luo 24.12./ 30 min 25 €/ V
•  Porometro 26.12. klo 11-15/ 5 €
•  Pororekiajelu/ 30 min 40 €/ 20 €/ V  
•  Rekiajelu revontulten maahan/ 2-3 h 95 €/ 48 €/ V
•  Perinteinen joulureki suomenhevosella/ 2h 75 €/ 40 €/ V
•  Rekiajelu kansallispuistoon/ 2h 60 €/ 30 €/ V
•  Koiravaljakolla talven ihmemaahan/ alk. 1,5h 75 €/ 60 €/ V

SAAMENMAA
Suomen pohjoisimmat osat kuuluvat Saamenmaahan,
joka ulottuu Keski-Norjasta ja -Ruotsista Suomen kautta 
Kuolan niemimaalle. Alueella elää EU:n viimeisimpiin kuuluva 
alkuperäiskansa saamelaiset. Saamenmaalla on oma kieli, 
kulttuuri, lippu, elinkeino ja poliittiset instituutiot. 
Korona-aikana olet tervetullut Saamenmaan Suomen 
puolella olevaan osaan.

Opettele
•  Ajamaan moottorikelkalla/ 1h 60 €/ 30 €/ V
•  Tekemään hopeakoru/ 2h 50€/ V
•  Kuvaamaan revontulia/ 4 h 80 €/ V
•  Tekemään lumi- tai jäälyhty/ M
•  Rakentamaan lumilinna/ M 
• Tekemään tikkupullia nuotiolla/ 10 €/ V

Tutustu Saamenmaahan
•  Vieraile saamelaiskylä Näkkälässä/ 3 h 60 €/ 30 €  
 +  kuljetukset/ V
•  Kuuntele joikaamista konsertissa 26.12. klo 15. */  
 45 min 15 €
•  Vieraile arktisella koiratarhalla/ 40 min 12 €/ 8 €/ V
•  Vieraile porotilalla Näkkälässä 45 min 30 € / V 
 Peltovuomassa 40 €/ perheille alennus/ V
•  Verkkokalasta siikaa/ 1 h 50 €/ V
•  Toivota joulurauhaa poroille/ M
•  Pilki/ 2h 40 €/ 20 €/ V
•  Tutustu erämaahan ja yövy eräkämpällä/ 350 € vrk/ V
•  Vieraile saamelaiskulttuurin museossa Luonto- 
 keskuksessa ma-pe klo 9-16 (suljettu 24.-25.12.)/ M

KAAMOS
Kaamoksen hämärän aika kestää noin viisi tuntia, 
jolloin voit kirkkaana päivänä ihailla taivaan väriloistoa, 
kaamoksen omaa ilotulitusta.

#matkallesaamenmaahan #porometro #tosilappi

Enontekiöllä voit kokea Lapin talven eri vaiheet ensilumesta keväthankiin ja lomailla kylissä,
joissa pääset kokemaan aitoa paikalliselämää. Voit nauttia monista Lapin talven aktiviteeteista 

omatoimisesti maksutta (M), mutta parhaiten pääset tutustumaan paikalliseen tarjontaan 
– niin sanottuihin ”tietopaikkoihin” – ohjattujen ohjelmien kautta (V). Tietopaikalla tarkoitetaan 

ainutlaatuista paikallisten tietämää sijaintia.
Valitse itsellesi sopivat tekemiset Hetan jouluohjelmasta:

PAIKALLISLIIKENNE
70 % Enontekiön pinta-alasta on suojeltua erämaa-aluetta, jonne ei autolla pääse. Saamenmaassa onkin tapana kulkea poroilla, 
moottorikelkoilla, koiravaljakoilla ja välillä myös autolla. 

Porometro 26.12. klo 11-15/ 5 €
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https://www.tosilappi.fi/yhteydet/
https://www.tosilappi.fi/yhteydet/
https://www.tosilappi.fi/yhteydet/
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/reitit/hetta#41047039
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/reitit/hetta#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=43758111&zc=10,23.84789,68.33247
https://kahvilapeura.fi
https://www.facebook.com/groups/enontekionkunnankino
https://harriniva.fi/kohteet/arctic-sauna-world/
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.nakkala.com/talvi
http://www.hetankota.fi
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160785589160203&set=gm.2289918827898510
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.tosilappi.fi/nakkalankalajaporo/
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.viluexperience.com/vanhanajan-rekiajelu-suomenhevosell
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.hettahuskies.com/fi/activities/single-day-husky-safaris
https://www.nakkala.com/talvi
http://www.korulaakso.com
https://www.nakkala.com/talvi
http://www.hetankota.fi
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.nakkala.com/talvi
http://www.korulaakso.com
http://www.korulaakso.com
https://www.hettahuskies.com/fi/farm-visits-and-walks/farm-visits-and-walks/farm-visit
https://www.tosilappi.fi/nakkalankalajaporo
https://www.tosilappi.fi/nakkalankalajaporo/
https://www.facebook.com/Ounasporo-688885801534655/
https://www.tosilappi.fi/nakkalankalajaporo/
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.nakkala.com/talvi
https://www.luontoon.fi/tunturi-lapinluontokeskus
https://www.luontoon.fi/tunturi-lapinluontokeskus
https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta/kaamoskamera-polarnightlive/

