
 

Vaellusmatka Utsjoella ja jäämerelle 29.8. – 5.9.2015  
 

 

Tenon Lohiranta Oy järjestää matkan Utsjoelle ja jäämerelle 29.8. – 5.9.2015 

 

 

Lähtö bussilla lauantaina 29.8.2015 klo 6.00 Lahdesta (linja-autoasema / historiallisen museon 

puoleinen reuna)  

- Matkareitti kulkee Vääksyn, Padasjoen, Kuhmoisten, Jämsän, Jyväskylän, Oulun, Ke-

min ja Rovaniemen kautta ja kyytiin voi tulla matkan varreltakin 

 

 

lauantai 29.8. 

- lähtö Lahdesta klo 6.00 

- saapuminen Utsjoella noin klo 23.00 

- majoittuminen ja iltapala Lohirannassa 

 

 

sunnuntai 30.8. 

- aamiainen klo 9.00 alkaen 

- lähtö klo 10.30 Varanginvuonolle ja ”kveenien pääkaupunkiin” Vesisaareen. Tutustutaan 

paikalliseen historiaan ja nähtävyyksiin 

- Ruokailu klo 17.00 alkaen 

- Kahvila avoinna koko illan 

 

 

maanantai 31.8. 

- aamiainen klo 8.00 alkaen 

- lähtö klo 10.00 Kevon reitin Sulaojan lähtöpaikalle 

o  Lisätietoja Kevon reitistä: 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/reitit/kevonreitti63km/Sivut/Default.aspx 

o mahdollisuus omatoimiseen Kevon reitin vaeltamiseen 

o vaihtoehtona päivävaellus Ruktajärvelle, jonne matkaa 10 km 

- ruokailu klo 17.00 alkaen niille, jotka eivät lähde vaeltamaan Kevon reittiä 

- Kahvila avoinna koko illan 

 

 

tiistai 1.9. (niille, jotka eivät vaella Kevon reittiä) 

- aamiainen klo 9.00 alkaen 

- kävely läheiselle tunturijärvelle, jossa nokipannukahvit ja mahdollisuus kokeilla rau-

dun kalastusta rannalta 

- Ruokailu klo 17.00 alkaen 

- Kahvila avoinna koko illan 

 

 

keskiviikko 2.9. (niille, jotka eivät vaella Kevon reittiä) 

- aamiainen klo 9.00 alkaen 

- lähtö klo 10.30 Pulmankijärvelle (maailman ainoa makean veden järvi, jossa esiintyy 

luontaisesti kampelaa). Verkon kokemista (jos sää sallii).Pieni vaellusreitti ja nokipan-

nukahvit. 

- Ruokailu klo 17.00 alkaen 

- Kahvila avoinna koko illan 

 

 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/reitit/kevonreitti63km/Sivut/Default.aspx


torstai 3.9. 
- aamiainen klo 9.00 alkaen 

- lähtö klo 10.30 Kevon reitin Kenesjärven paluupaikalle  

o kevyt päivävaellus Kevon reitin vaeltajia vastaan 

- ruokailu klo 17.00 alkaen  

- Kahvila avoinna koko illan 

 

 

 

perjantai 4.9. 

- aamiainen klo 9.00 alkaen 

- tutustuminen Välimaan torppaan, jonne Lohirannasta on matkaa pari kilometriä.  

o Lisätietoja: http://museovirastorestauroi.nba.fi/muut-kohteet/valimaan-torppa 

- tutustuminen Utsjoen kirkonkylään (esim. metsähallituksen luontotupa, kirkkotuvat) ja 

mahdollisuus pieneen kävelyyn Ellin polulla 

- ruokailu klo 17.00 alkaen  

- Kahvila avoinna koko illan 

 

lauantai 5.9. 

- aamiainen klo 5.00 

- lähtö kotia kohti noin klo 6.00 

- paluu Lahteen noin klo 23.00 

 

 

Majoitus on 4 - 8 hengen mökeissä Tenon Lohirannan lomakylässä sisältäen petipaikat vuo-

devaateineen (lakanat ym. talon puolesta). Ottakaa omat pyyhkeet mukaan. Wc:t ja suihkut 

erillisissä huoltorakennuksissa (3 mökissä omat wc:t ja suihkut). Tilava sauna on lämpimänä 

joka päivä. Lomakylässä on keskioluen anniskeluoikeudet. 

 

Ohjelmaan merkityt ateriat sisältyvät hintaan. 

 

Matkan hinta 490 euroa/henkilö (Kevon reitin omatoimisesta vaeltajille hinta 430 euroa/ 

henkilö).  Kun keräät 10 hengen porukan, niin pääset itse maksutta ! 

 

Lisätietoja Tenon Lohirannan lomakylästä www.tenonlohiranta.fi tai 040 671 5800. 

 

http://www.tenonlohiranta.fi/

