LASTEN KANSSA INARI-SAARISELKÄ ALUEELLA
SYKSY-TALVI 2016-2017
KOKEILE AINAKIN NÄMÄ Top 3:
SYKSY
1. Teemalliset Tunturiin -lähireitit
2. Angry Birds Acitivy Park, Saariselkä
3. Syö eväät avotulilla!

TALVI
1. Suomen pisin pulkkamäki, Saariselkä
2. Teemalliset Tunturiin -lähireitit
3. Keilaile koko perheen voimin!

OPPIA LUONNOSTA
Saariselkä:
 Kaunispään (425 m) huiputus, 1,3 km yhteen suuntaan, mahdollista mennä myös autolla.
Teemalliset Tunturiin lähireitit:
 Aurorapolku, 2,1 km. Ympärivuoden, kulkuaika 1 h. Polku sopii lapsiperheille. Lähtöpiste:
Saariselän lähtöportti. Uusi Aurora -tupa sijaitsee tämän polun varrella!
 Iisakkipää, 3 km tai 7 km. Ympärivuoden, kulkuaika 2-5 h. Kuntoa vaativa jyrkän nousun
takia. Talvella reitit toimivat lumikenkäreitteinä. Lähtöpiste: Saariselän lähtöportti.
Kiilopää:
 Kiilopään (546 m) huiputus 1,9 km yhteen suuntaan
Teemalliset Tunturiin lähireitit:
 Vasapolku, 1 km, kiertää helpossa maastossa Kiilo-ojan läheisyydessä. Ympärivuoden,
kulkuaika 1 h. Sopii hyvin lapsiperheille. Lähtöpiste: Kiilopään lähtöportti.
 Poropolku, 5,3 km, ympärivuoden, kulkuaika 2-3 h. Sopii lapsiperheille. Lähtöpiste:
Kiilopään lähtöportti.
 Kiirunapolku, 6 km, nousee Ahopään tunturiin ja tutustuttaa tunturiluonnon lisäksi
jääkauden aikaansaannoksiin. Ympärivuoden, 2-3 h. Hyvä päiväretkikohde, lapsiperheet.
Lähtöpiste: Kiilopään lähtöportti.
Teemalliset Tunturiin -lähireitit tarjoavat tarinallisia päiväretkireittejä niin aloitteleville kuin
kokeneillekin retkeilijöille. Kaikilta lähireiteiltä löytyy jokin luonnon tarkkailuun liittyvä teema.
Reitit sopivat hyvin myös lapsiperheille ja luonnossa ensi kertaa liikkuville matkailijoille.
Reittikuvaukset: http://www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto/reitit

Tankavaaran luontokeskus, Tankavaara (puh. 0206 39 7251):
Luontokeskuksen pihalta lähtee neljä eripituista merkittyä luontopolkua, jotka talvella toimivat
merkittyinä lumikenkä- ja talvikävelyreitteinä.
 Urpiaislenkki, 1 km, kiertää luontokeskuksen lähituntumassa, mahdollista mennä myös
lastenvaunujen tai pyörätuolilla avustajan kanssa.
 Koppelolenkki, 3 km, kiertää kauempana hiljaisissa kuusikoissa.
 Kuukkelilenkki, 6 km, nousee kuusikoitten kautta Pikku-Tankavaaralle.
 Geologinen luontopolku, 7 km
Ivalossa Vuopajan kävelyreitit
 Erimittaisia kävelyreittejä mukaillen vuopajia eli vanhoja jokiuomia. Polun varrella on
luontopolkutauluja ja ympäristötaidetta. Polulla voi kulkea myös lastenvaunujen kanssa.
Inarin retkeilyalue:
 Juutuan polku, 6 km. Polulle on koottu tarinoita Juutuan kulkijoista, tapahtumista ja
kalastuksesta. Reitti alkaa Inarin kirkonkylältä Saarikoskentieltä noin kilometrin päästä
Siidasta. Reitin varrella on Juutuan menneisyydestä kertovia opastetauluja, riippusilta ja
kaksi tulentekopaikkaa. Etelärannan polku Saarikoskelta Jäniskoskelle on valaistu ja se
pidetään talvisin lumesta avoinna.
 Pielpajärven erämaakirkolle Inarista polut 4,5 km (edestakaisin 9 km) ja Pielpavuonosta
3 km.
 Polut Otsamo tunturille lähtevät Siida saamelaismuseon vastapäätä ja Rovajärveltä
Kittiläntien varresta tai Jäniskoskelta.
 Riutulassa Nuorisokeskus Vasatokan pihasta Kettulenkki- koko perheen toimintarata.
 Riutula: Kettulammen P-paikalta lastenvaunuille ja pyörätuolille soveltuvat pitkospuut
tulipaikalle.
Lemmenjoen kansallispuisto:
 Lemmenjoen luontopolku, 4,5 km, alkaa Njurkulahdesta ja seurailee Lemmenjokivartta.
Utsjoen virkistysreitit
 Ellinpolku 3,8 km. Reitin lähtöpaikka on 2 km päässä Utsjoen kirkonkylästä Tenontietä
Karigasniemen suuntaan. Reitiltä avautuu näkymät lähituntureille aina Norjan Rastikaisalle
asti. Reitti Tenon Aittikosken rannalle, jossa sijaitsee Metsähallituksen ylläpitämä
päiväkota. Maasto on helppokulkuista kangasmaastoa.

LUMIKENKÄILLEN LUONTOON
Lumikenkäilyä voit harrastaa melkein missä tahansa, mutta merkittyjä reittejä löytyy Saariselältä,
Kiilopäältä ja kevättalvisin myös Inarista. Lähireitit ovat muutaman kilometrin pituisia ja hyvin
merkittyjä. Kevättalvisin hankikanto mahdollistaa helpon kulkemisen pitkin tunturiylänköä ja
samalla pääset nauttimaan auringon lämmöstä. Monet alueen yrityksistä järjestävät opastettuja
retkiä ja vuokraavat lumikenkiä.
POHJOIS-LAPIN HIIHTOKAUSI HELLII HIIHTÄJÄÄ
Ensilumenlatu aukeaa Saariselällä 1.11. Ensilumenladulla sivakoitavaa tiedossa on alustavasti
vähintäänkin kolmen kilometrin mittaisen lenkin verran. Yhteen suuntaan 1,5 kilometrin pituiselle
ensilumenladulle mahtuu hyvin sekä perinteisen että vapaan hiihtäjät rinnakkain molempiin
suuntiin. Lumille pääsee yleensä lokakuusta toukokuuhun asti. Polveilevat tunturimaastot ja
kansallispuistot mahdollistavat erilaisen hiihtoretken, vaikka joka päivälle. Pelkästään Saariselän
alueella huollettuja latukilometrejä on 200, joista valaistuja 34 km. Ajankohtaista latutietoa löytyy
Inari-Saariselkä matkailun sivuilta: http://www.inarisaariselka.fi/activity/hiihto-fi/
Sivuilta löytyy latukamera, latukartta ja latuhoito-osuuskunnan tiedotteita.
HAUSKA PÄIVÄ RINTEILLÄ
Ski Saariselkä on lumivarma hiihtokeskus, joka on rakennettu kahden tunturin, Kaunispään ja
Iisakkipään rinteille. Rinteet sopivat kaikentasoisille laskijoille. Ski School Saariselkä antaa opetusta
aloittelijoista ratalaskun harrastajiin (puh. +358 400 683 968). Rinnekausi alkaa Saariselällä 25.11.
Avajaisriehaa vietetään 26.11. jolloin ohjelmassa klo 12 Snow Xon -tapahtumalla ja jatkuu After
Ski:llä ja lasten Open Air Discolla. Lisätietoja: http://skisaariselka.fi/
SUOMEN PISIN PULKKAMÄKI
Pulkkamäki alkaa Kaunispää tunturin huipulta. Huipulle pääsee:
 Kävellen (pulkkamäki, talvikävelyreitti, Kaunispääntie)
 Omalla autolla (Kaunispääntie)
 Suksibussilla (Ski Bus aikataulu)
 Tuolihissillä (Ski Saariselkä laskettelukeskuksen ala-asema)
Pituutta laskulle kertyy huimat 1,2 km. Kannattaa kokeilla myös kokeneempien mäenlaskijoiden.
Ski Saariselän rinnekartasta pulkkamäki löytyy nimellä Alli. Pulkalla laskua voi vaihtoehtoisesti
jatkaa kohti laskettelukeskuksen ala-asemaa ja tuolihissiä. Kartassa tuo ”välireitti” on nimellä
Kettu. Ja sieltä sitten tuolihissillä takaisin ylös. Kertanousuun oikeuttava lippu maksaa 6 €.
http://www.skisaariselka.fi/saariselka-rinteet/rinnekartta
EU:N POHJOISIN PISTE
Euroopan unionin pohjoisin piste Nuorgamissa, Suomen ja Norjan rajalla, on merkitty
muistokivellä, jonka edessä on suosittua kuvauttaa itsensä.
ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Saariselkä:
 Urkintien leikkipuisto ja luistelukenttä
Ivalo:
 Useita liekkipuistoja. Osassa puistoista on talvisin luistelumahdollisuus.
Inari
 Inarin hiihtostadionilla pääsee hiihtämään ja urheilemaan.

PYÖRÄN SELÄSSÄ TUTKIMUSMATKALLE
Maastopyöräily on Inari-Saariselkä alueella suosittua ympäri vuoden – myös talvella. Omaa pyörää
ei tietenkään tarvitse tuoda mukanaan, sillä paikallisilta ohjelmapalveluyrityksiltä voit vuokrata
maastopyöriä ja Fatbikeja ja saada samalla neuvoja reittivalinnoissa.
Maastopyöriä ja fatbikeja saa vuokralle:
LuontoLoma Pro-Safaris (puh. 016 668 706) – Maastopyöriä, naisten ja miesten malleja.
Saariselän Keskusvaraamo (puh. 016 -554 0500) – Maastopyöriä ja kävelysauvoja.
Alma Arktika, Nuorgam (puh. 050 370 3093) - Maastopyöriä ja ajankohtaisimpia tietoja reiteistä.
Viralliset maastopyöräreitit on merkitty Saariselkä-Kiilopää kesäreittikarttaan. Kartta nähtävissä ja
tulostettavissa www.inarisaariselka.fi sivujen kartat -linkin kautta. Kartta on myynnissä alueen
yrityksissä ja palvelupiste Kiehisessä.
Utsjoelta löytyy satoja kilometrejä merkkaamattomia maastopyöräreittejä. Reitit löytyvät
harrastajan sivustolta http://utsjoenmtbreitit.weebly.com/ tai Utsjoen ulkoilukartasta.

NAUTITAAN EVÄISTÄ AVOTULILLA (Lisää evästely- ja tulipaikkoja mm. Saariselän
kesäreittikartassa tai latukartassa ja Utsjoen ulkoilukartassa)
Tankavaara: Tankavaaran luontokeskuksen pihalla on puurakenteinen kotalaavu, jossa voi nauttia
eväitä ja paistaa makkaraa avotulen ääressä. Lisää tulipaikkoja luontopolkujen varsilla.
Saariselkä:
Uusi Aurora -tupa on avattu kesällä 2016 ja sijaitsee Aurora-reitin varrella (700 m kävelymatka
reittien lähtöpisteestä talvikävelypolkua pitkin). Tuvassa on sekä avoin päivätupa, että varattava
tapahtumatupa. Avoimen päivätuvan puolella paistat makkarat ja syöt eväät. Katso muita
tulistelupaikkoja Saariselän kesäreittikartasta tai latukartasta.
Ivalo: Jänkkävaaran kuntoreittien yhteydessä on laavu ja puut, parkkipaikalta noin 50 metriä.
Inarin retkeilyalue: Useita tulistelupaikkoja, joista osa on saavutettavissa helposti pienen
kävelymatkan jälkeen. Esim. Jäniskosken laavulle pääsee lähelle autolla Kittiläntien varresta tai
Tuulijärven reitille Tuulispää-tunturin pysäköintialueelta n. 9 km Inarin kirkonkylästä.
Utsjoen virkistysreitit: Karigasniemen, Utsjoen ja Nuorgamin kylien virkistys-reitit ja -paikat
palvelevat matkailijoita. Reittien varsilta löytyy useita tulistelumahdollisuuksia.

TALVIKALASTUS
Pilkkimiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Pikemminkin tarvitaan tietoa hyvistä järvistä. Hienoja
kevättalven kalastuskohteita ovat järvet Nellimissä, tunturijärvet Nuorgamissa ja Utsjoella.
Alueemme yritykset tarjoavat pilkkiretkiä hyville kalapaikoille osana kelkkasafareita.
http://www.inarisaariselka.fi/activity/talvikalastus-fi/
VESILEIKKEJÄ
Kylpylä – Holiday Club Saariselkä
Hemmottele kehoa ja mieltä kylpylän lämpimissä poreissa, vesihieronnoissa ja saunoissa.
Viihtyisällä allasosastolla riittää mielenkiintoisia kohteita kaikenikäisille. Kylpylä avoinna päivittäin
klo 12-20.30.
Talviuinti – Suomen Latu Kiilopää (puh. 016 670 0700)
Suomen Latu Kiilopäällä on mitä parhaimmat mahdollisuudet talviuintiin. Kiilopään avanto sijaitsee
Kiilopurossa savusaunan vieressä. Uimassa voi käydä milloin vain: savusaunan yhteydessä olevat
pukukopit ovat vapaasti käytettävissä. Kuurakaltion saunamaailmassa savusauna lämpiää joka
tiistai, keskiviikko ja perjantai klo 15-20. Saunarannekkeen voi ostaa Kiilopään vastaanotosta 13 €
/aikuinen, 6,50 € / lapsi (4-12 v.).
Ivalon uimahalli (puh. 0400-528 681)
Uimahalli sijaitsee Ivalon rajavartioasemalla osoitteessa Leiritie 37, Ivalo. Aukioloajat 1.10.201631.3.2017: ma klo 16-19, ke klo 16-20, to klo 16-20, su klo 14-19. Hinta: aikuiset 3 €, lapset,
eläkeläiset ja työttömät 2 €.

KÄYNTIKOHTEITA
Tankavaaran kansainvälinen kultamuseo (puh. 016 626 171)
Tule tutustumaan Lapin kullan historiaan ja nykypäivään. Kultamuseossa on tietoa myös
kullankaivuusta ympäri maailmaa. Kultamuseo on avoinna ma-pe klo 10-16 ja liput 10 € /aikuiset ja
5 € /lapset, eläkeläiset ja opiskelijat 8 €, perhelippu 22 € (2 aikuista ja 1-2 lasta), alle 7-vuotiaat
ilmaiseksi. Kullanhuuhdonta 8 € / hlö.
Tankavaaran luontokeskus (puh. 0206 39 7251)
Luontokeskus tutustuttaa sinut Koilliskairan monipuoliseen luontoon, alueen luonnonkäytön
historiaan ja Lapin retkeilyyn. 24.9.-31.12. avoinna tilauksesta. Mikäli haluat vierailla Tankavaaran
luontokeskuksessa tilauksesta, ota yhteys Saariselän palvelupiste Kiehiseen tai lähetä sähköpostia

ukpuisto(at)metsa.fi viimeistään vierailua edeltävänä päivänä. Aukioloaikojen ulkopuolella
tehdyistä vierailuista perimme ns. talonavausmaksun.
Siida– Saamelaismuseo ja luontokeskus (puh. 0400 898 212, 0206 39 7740) Inari
Siida tarjoaa elämyksiä ja tietoa saamelaiskulttuurista ja Ylä-Lapin luonnosta ainutlaatuisessa
museossa Inarin kirkonkylällä. Museo on avoinna talvikaudella 20.9.-31.5. klo 10-17 ti-su. Liput
aikuiset 10 €, koululaiset 7-17 v. 5 €, lapset alle 7-v. ilmainen. Perhelippu (2 aik + alaikäiset lapset)
20 €.
Elokuvateatteri Aslak
Elokuvateatteri Aslak on Suomen pohjoisin yhä toiminnassa oleva elokuvateatterirakennus Ivalon
kylällä. Aslak on digitalisoitu Suomen Elokuvasäätiön avustuksella vuonna 2013 kuvalaadultaan ja
tekniikaltaan nykyaikaiseksi elokuvateatteriksi, joka kykenee näyttämään 3D-elokuvia ja ensiiltaelokuvat. Katso Aslakin ohjelmisto:
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/kulttuuri/aslak.html
Kylätalo Giisá, Utsjoki
Utsjoen kirkonkylän kylätalo Giisásta löytyy viihtyisä kahvila, käsityömyymälä ja kirpputori.
Perheen pienimpiä varten kylätalossa on oma MLL:n paikallisyhdistyksen hoitama leikkitila. Giisá
on avoinna arkisin klo 8–17.
PELIHETKIÄ
Angry Birds Activity Park sijaitsee Holiday Club - kylpylähotellissa.
Saariselän Angry Birds -puistossa on täynnä tekemistä ja oivaltamista. Puiston teemana on avaruus
ja Lapin tunnelma. Itse tekemiseen yhdistyy Angry Birds -peleistä tuttu virtuaalimaailma.
Keskeinen idea puistossa on se, että aktiviteetteja löytyy kaikenikäisille, niin naperoille, teiniikäisille kuin aikuisillekin. Puisto on avoinna päivittäin klo 12-19. Pääsymaksu puistoon on 16 € /hlö
ja alle 4-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi. Yhdistelmälippu aktiviteettipuisto + kylpylä 25 €
/aikuinen, 20 € /lapsi.
Lautapelit, pingis, ilmakiekko - Santa´s Hotel Tunturi (puh. 016-681 501) Saariselkä
Hotellin vastaanotosta saa erilaisia lautapelejä lainaksi ja pelihuoneesta löytyvät pingis, ilmakiekko
ja pöytäfutis sekä pallomeri. Pelivälineet panttia vastaan, pelaaminen on maksutonta.
Mölkky ja petanque – Santa´s Hotel Tunturi (puh. 016 681 501) Saariselkä
Esimerkiksi Saariselän keskustassa, tapahtumatorilla, on hyvä pelipaikka. Mölkky- ja petanquevuokra 5 € /2 tunnin peli.
Biljardipöytä – Santa´s Hotel Tunturi Saariselkä
Leikkipaikka Jokostiellä – Saariselkä (merkitty Saariselkä-Kiilopää kesäreittikarttaan)
Sisäleikkipaikka – Saariselkä, Siula-talo, ylin kerros
Keilahalli – Honkapolku 5, Saariselkä. Avoinna su-to klo 14-22, pe-la klo 14-24. Ratamaksut
25 €/tunti/rata klo 14-17 ja hohtokeilaus 35 €/tunti/rata klo 17-22(24) kenkävuokra 2 €/pari.
Frisbeegolf Saariselällä – Saariselälle on valmistunut kesällä 2016, 18-väyläinen AA1-luokan rata
Saariselkä DiscGolfPark. Rata tarjoaa haasteita myös kokeneille harrastajille. Täysi kierros kestää 23 tuntia. Tarjolla on myös 45-minuuttinen viiden väylän lenkki, joka soveltuu erinomaisesti myös

lapsiperheille.
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/rata/saariselka-discgolfpark/
Frisbeegolf Kiilopäällä – Suomen Latu Kiilopää (puh. 016 670 0700) sijaitsee maailman pohjoisin
9-korinen frisbeegolfrata. Vastaanotosta voi vuokrata frisbeekiekkoja. Kiekosta peritään vuokraa
sekä pantti, jonka saa takaisin palauttaessaan kiekon.
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/rata/kiilopaa_saariselka_ivalo/
Juutuavaaran frisbeegolf rata Inarissa Kittilän tien varressa.
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/rata/juutuanvaara_frisbeegolf/
Ivalossa Keinolahden frisbeegolf (Ivalosta pohjoiseen noin 3 km)
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/rata/ivalon_frisbeegolfrata_ivalo/
Kaamasen frisbeegolfrata. Inarin pohjoispuolella Kaamasessa, Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen rata sopii aloittelijoille.
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/radat/inari
Frisbeegolf Utsjoella, kesällä 2015 avatulla metsäradalla piisaa korkeuseroja ja silmä lepää.
Lisätietoja: http://frisbeegolfradat.fi/rata/utsjoki-discgolfpark/
Geokätköt – Saariselkä ja Kiilopää
Kiilopään ympäristöön on piilotettu yli 20 kätköä. Lisäksi kesäkuussa 2015 alueelle julkaistiin 67
kätköstä muodostuva geokätköpolku. Suomen Latu Kiilopään vastaanotossa on vuokrattavana
GPS-laitteita sekä saatavilla infovihkosia lähialueen kätköistä. Lisätietoja Suomen Latu Kiilopää
(puh 016 670 0700)
Kätkösuunnistusrata Saariselkä – Kiilopää
Kätkösuunnistus on innostava tapa kokea luontoa ja opetella liikkumaan luonnossa ohjatusti,
mutta oppien. Siksi se sopii erityisesti lapsille, koululaisille ja lapsiperheille. Saariselän kätköt on
sijoitettu ulkoilureittien varteen Saariselän, Laanila, Kakslauttasen ja Kiilopään alueelle. Yhteensä
kätköjä on 21 kappaletta. jokaisesta löytyy tietoa alueesta sekä lokikirja, johon kävijä voi merkitä
käynnin päivämäärän ja oman puumerkin. Karttoja on saatavilla kahta erilaista, Saariselkä – Laanila
sekä Laanila – Kakslauttanen – Kiilopää. Hinta on 4 € /kartta. Tällä hetkellä karttoja voi ostaa
Saariselän Keskusvaraamon vastaanotosta, alueen hotelleista ja Metsähallituksen palvelupiste
Kiehisestä.
Kiintorastit Kiilopäällä
Suomen Latu on rakentanut laajan 20 kiintorastiverkoston Kiilopään lähimaastoon Saariselälle.
Suunnistajien käytössä on myös Suomen ensimmäinen elektroninen leimausjärjestelmä, joka
mahdollistaa itsenäisen harjoittelun. Suomen Latu Kiilopään kiintorastit on suunniteltu siten, että
niitä voi käyttää normaaliin suunnistukseen sekä yö-, hiihto- ja pyöräsuunnistukseen.
MOBO – Suunnista mobiilisovelluksen avulla kiilopäällä
Suomen Latu Kiilopään kiintorastiverkostoon on liitetty myös MOBO-suunnistuksen
mobiilisovellus. MOBO on ilmainen sovellus, jonka voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta.
MOBO sopii suunnistukseen yksin tai porukassa.

NÄE POHJOISEN ELÄIMIÄ
Luonnossa kulkiessa pidä silmät avoinna ja pyri liikkumaan hiljaa. Kuukkelit tulevat usein
tervehtimään kulkijaa ja niitä pidetään yleisesti metsämiehen ”kaverina”. Yleinen uskomus on, että
kuukkeli on onnenlintu. Poroja asustaa Inari-Saariselkä alueella enemmän kuin ihmisiä ja onkin
lähes mahdotonta matkustaa alueella näkemättä yhtään poroa.
Opi lisää ohjatuilla vierailuilla
 Ohjatulla vierailulla porotilalla tutustuttaa sinut paikalliseen kulttuuriin ja porotilallisten
arkeen. Opit myös tärkeää tietoa poroista, arktisten alueiden selviytyjistä, ja niiden
vuodenkierrosta.
 Tuntureiden lomassa kiitävä koiravaljakko on kokemus, josta riittää muisteltavaa vielä
kotonakin. Koe vauhdin hurmaa ja ihastu samalla näihin sympaattisiin, juoksemista
rakastaviin huskyihin. Koiravaljakkoretkiä järjestetään muutaman tunnin retkestä pitkiin
päiväretkiin, joihin voidaan liittää myös ateria luonnossa.

SUOMEN KAUNEIN TIE
Suomen kauneimmaksi tieksikin valittu Karigasniemi–Utsjoki (tie 970) mutkittelee Tenojoen
laaksossa. Nuorgamiin ajaessa maisema loivenee ja madaltuu, mutta näkymät ovat edelleen yhä
huikeat.
Hinnat ja aukioloajat sitoumuksetta.

LISÄTIETOJA
Inari-Saariselkä Matkailualueen virallinen nettisivu ja tapahtumakalenteri löytyvät osoitteesta
www.inarisaariselka.fi.

Lisätietoja
Saariselän matkailuneuvonta/Saariselän palvelupiste Kiehinen
Kelotie 1 / Siula
99830 Saariselkä
Puh. 040 168 7838
tourist.info@saariselka.fi
Aukioloajat: www.luontoon.fi/kiehinen
Ivalon Matkailuneuvonta/Metsähallituksen palvelupiste
Ivalontie 10
99800 Ivalo
Puh. 040 168 9668
tourist.info@inari.fi
Avoinna: arkipäivinä klo 9–16
Inarin Matkailuneuvonta
Siida
Inarintie 46
99870 Inari
Puh. 040 168 9668
tourist.info@inari.fi
Aukioloajat: www.luontoon.fi/siida

