
16 – 19.9.2021 
ROVANIEMI



Helposti julkisilla



VR/ Kulkuyhteydet, aikataulut haettu 4/2021 
tiedoilla
• VR => Helsinki-Rovaniemi-Helsinki

• Meno/Torstai klo 6:23-14:45 (8h 22 min)tai  klo 8:24-16:46 
(8h22min), yöjuna/keskiviikko lähtö 18:49-7:29 (12h40 min) 
Paluu/ Sunnuntai klo 9:34-17:35 (8h 1min) tai Klo 13:10-22:35 
(9h25min) 

• VR => Turku-Rovaniemi-Turku, Meno/Torstai klo 6:54-16:46 (9h 
52 min)  tai yöjuna/keskiviikko klo 21:00-7:29 ( 10h 29 min)

• Hinnat: päiväjuna: 34,70 €+34,80 €= noin 80 €, Yöjuna: 69€+69 €= 
noin 140 €

• Lennot: Helsinki - Rovaniemi klo 12:15-13:30, hinta 230 €



Majoitus:

• Sokos Hotelli Vaakuna, Rovaniemi, osoite: Koskikatu 4, 
96200 Rovaniemi

• Koronan takia majoitus varattu 1hh mutta jos halut olla 
jonkun toisen kanssa samassa2 hh huoneissa tämäkin 
onnistuu, siitä erikseen ilmoittamalla.

• Etäisyydet: Rautatieasema 1,8 km, linja-autoasema 1,3 km, 
lentokenttä 7,2 km

• Ounasvaaran näkötorni: noin  2,2 km, Arktikum 1,1 km, 
Lapin Panimo 3,7 km, Tiedekeskus Pilke  0,9 km, 
Joulupukin pajakylä ja Martinin puukko myymälä 7,9 km



16.9.2021 
Torstai

Saapuminen hotellille ja 
majoittuminen klo 15

Hotellin kokoustilassa yhteistä 
ohjelmaa/ Yhdistyksen asioita 
klo 16-18

Yhteinen illallinen klo 19 
Hotellin ravintola Frans & 
Cherie



Pe 17.9.2021 päiväretki 
bussilla, Auttiköngäs
Lähtö noin klo 8:30-9:00
• Yksi Suomen upeimmista putouksista ja taigametsän rauhaa. Vain noin 

tunnin matkan päässä Rovaniemeltä on hieno Auttikönkään
päiväretkikohde.

• Jo ajomatka pitkin kaunista Kemijokivartta kohti Auttiköngästä on 
elämys. Auttikönkäällä kiertävä luontopolku vie yli yhden Suomen 
hienoimman putouksen, johdattaa pohjoisten aarniometsien rauhaan 
ja korkealle kalliolle katsomaan kauas taigametsän vihreyteen. 
Auttiköngäs on mainio retkikohde kaikkina vuodenaikoina.

• Auttikönkäällä voit tutustua myös vanhaan uittokulttuuriin. Jylhien 
kallioiden väliin syöksyvässä putouksessa on vanha uittoränni ja 
pirttikahvilan viereisessä rakennuksessa on pieni uittonäyttely.

• Ruokailu Auttikönkään pirttikahvilassa

• Pieni jaloittelu Ranualla.  Pistäytyminen esim. Fazerin myymälässä, 
Viinimyymälässä.

• Hiidenkirnut, kodalla makkaraa+juomia

• Illalla paluu hotellille noin klo 18



Rovaniemi-
Auttiköngäs-
Hiidenkirnut
• Rovaniemi-Auttiköngäs, noin

80 km/1h

• Auttiköngäs-Ranua, noin 80 
km/1h,20 min

• Ranua-Rovaniemi, noin 78 
km/1h

• Rovaniemi-Sukulanrakan
hiidenkirnut noin 25 km



Lauantai, 18.9.2021 
omatoiminen 
tutustumien 
Rovaniemen 
lähikohteisiin

• Tutustuminen Rovaniemen lähikohteisiin omatoimisesti ja 
omakustanteisesti

• Illalla yhteinen ruokailu ravintolassa



Vinkit 
lauantaille, 

Nähtävyydet 
ja 

käyntikohteet:

• Artikum => tiedekeskus ja museo, 1,5 km

• Joulupukin pajakylä, 8 km 

• Tiedekeskus Pilke, noin 1,5 km

• Martiini puukkojen tehtaanmyymälä

• Lapin panimo

• Ounasvaaran ja Koivusaaren luontopolut

• Kuninkaanlaavu, Santavaarassa, 8 km

• Kulttuuritalo Korundi

• Ounasvaaran kesäkelkkarata ja näköalahissi

• Lapin metsämuseo



Aamupala
omaan tahtiin
ja siirtyminen
kotimatkalle.

19.9.2021
Sunnuntai



Ilmoittautuminen 15.6.2021 mennessä

• Matkan omavastuuhinta on 250 €, joka sisältää yllämainitun ohjelman 
ja yhden lämpimän ruuan per päivä. Paikkoja matkalle on varattu 30 
ja mikäli lähtijöitä on enemmän, niin etusijalla ovat varsinaiset jäsenet 
(kannattajajäsenet voivat osallistua, jos paikat eivät täyty). Neuvo 
korvaa kotimaan matkakulut julkisten kulkuneuvojen mukaan. 
Peruutusehdot nähtävillä kotisivuillamme.

• Ilmoittautumiset Susanna Hakalalle, sähköpostiin 
susanna.hakala@proagria.fi

• Ilmoita: mahdolliset ruoka-aine allergiat ja jos haluat yöpyä kahden 
hengen huoneessa, niin ilmoita toisen yöpyjän nimi.

mailto:susanna.hakala@proagria.fi

