
Tervetuloa Itä-Lapin 
kulttuurimatkailureitille!

Reitissä on monipuolisia kohteita Kemijärveltä, Sallasta, Savukoskelta ja Pelko-
senniemeltä/Pyhätunturilta. Se on tehty nostamaan esille Itä-Lapin perinne- ja 
kulttuurikohteita ja kertomaan, mitä niihin liittyvää nähtävää ja tekemistä seu-
dulla on eri vuodenaikoina.

Tämä esite kertoo joistakin reitin kohteista. Kaikki kohteet löydät tarkasti 
esiteltyinä osoitteessa www.citynomadi.com. Voit ladata sovelluksen Google 
Play - tai App Store -kaupasta.

Samalla voit seurata myös esimerkiksi Itä-Lapin sotahistoriareittiä.
Hyvää matkaa Itä-Lapissa!

Welcome to Eastern Lapland Cultural History Tour!
The tour route has a wide range of sites and attractions in Kemijärvi, Salla, Savukoski and 
Pelkosenniemi/Pyhätunturi fell. The tour has been created to highlight the cultural heritage 
sites of eastern Lapland and to provide information on what there is to see and do in the 
region (both in winter and summer).

This broschure tells about some sites on the route. You will find all the sites and attrac-
tions at www.citynomadi.com. You can download the Citynomadi-app for free in Google Play 
or the App store. There you can find also  the Eastern Lapland Military History Tour, and the 
both tours can be explored at the same time.

The tour route was made as part of the Eastern Lapland Cultural Tourism project in 2019.
Enjoy exploring eastern Lapland!

Reitti on tehty Itä-Lapin kuntayhtymän kulttuurimatkailuhankkeessa vuonna 2019.
Hankkeen yksityiseen rahoitukseen osallistuivat Räisälän kyläyhdistys, Joutsijärven 
kyläyhdistys, Lapin maanpuolustusyhdistys, Kemijärven Rotaryklubi, Metsänhoito-
yhdistys Itä-Lappi, Sallan Metsänhoitoyhdistys, Sallan yhteismetsä ja Kemijärven yh-
teismetsän osakaskunta.



Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti
Eastern Lapland Cultural History Tour
KEMIJÄRVI
1. Luusuan kylä 
 Village of Luusua
2. Kemijärven kotiseutumuseo 
 Kemijärvi Museum of Local History
3. Moottorikelkka- ja sahamuseo  
 Snowmobile and Chainsaw Museum
4. Kemijärven kirkko 
 Kemijärvi Church
5. Joutsijärven kylä, bunkkerimuseo,  
 kyläkauppa ja kahvila 
 Village of Joutsijärvi, bunker museum, 
  village shop and café
6. Outisen ratsastuskeskus,  
 suomenhevos- ja porotila 
 Outinen Riding Centre, Finnhorse and 
 reindeer farm
7. Oinaan kylä 
 Village of Oinas
8. Tapionniemen Kyläkartano (kylätalo)
 Tapionniemi Village Hall

PELKOSENNIEMI
9. Hoitola Susannea, saunaperinnehoitoja 
 Salon Susannea, traditional sauna  
 treatments, sauna therapy
10. Lucky Ranch, hevostila 
 Lucky Ranch, horse farm
11. Lapin Orava, Lomakeskus 
 Lapin Orava, holiday resort
12. Poropuisto Kopara 
 Reindeer Park Kopara
13. Suvannon kylä 
 Village of Suvanto
14. Pelkosenniemen kirkko 
 Pelkosenniemi Church
15. Kirkonkylän kahvila (SEOn baari) 
 Village centre café (SEO bar)
16. Kairalan kylä ja  Jaakkolan  
 Village of Kairala and Jaakkola historic  
 house café pirttikahvila

SAVUKOSKI
17. Tanhuan kyläkauppa 
 Tanhua village shop
18. Seitajärven museotie 
 Seitajärvi museum route  
 (beautiful sceneries)
19. Tarkkalan erämaatila 
 Tarkkala wilderness farm (museum)
20. Savukosken kirkko 
 Savukoski Church
21. Kotiseututalo Puistola 
 Historic house museum Puistola
22. Samperin Savotta (hotelli) 
 Samperin Savotta (hotel)
23. Salpalinjan päätekohta ja kävelyreitti 
 Salpa Line northern end and walking route
24. Tulppion majat, Samperin veturi ja 
 veturitien kävelyreitti 
 Tulppion Majat holiday village, Samperin  
 savotta steam engine and walking route

SALLA
25. Suoltijoen pirtti, savottapihapiiri  
 Suoltijoki cabin, logging site
26. Naruskan Retkeilymaja 
 Naruska Hostel
27. Saijan kylämuseo Leanteri, Yö museossa 
 Leanteri village museum in Saija,  
 Night at the museum -accommodation
28. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo 
 Salla Museum of War and Reconstruction
29. Sallan kirkko 
 Salla Church
30. Isäntä Matin museo, Lapajärvi 
 Museum of 1950’s agriculture,  
 Farm of Isäntä Matti
31. Riutukan uittoperinnealue 
 Riutukka, old log rafting area
32. Napapiirin retkeilyreitti 
 Artic Circle trekking route
33. Kairalan Kievari ja Evakkopub, Vallovaara 
 Kairalan Kievari inn and public house  
 Evakkopub
34. Sallan poropuisto 
 Salla Reindeer Park
35. Hautajärven kylä 
 Village of Hautajärvi

Lisätietoa Itä-Lapin matkailukohteista / More information:
www.korvatunturi.fi, www.savukoski.fi, www.salla.fi, www.kemijarvi.fi, 
www.pyha-luosto.fi, www.pelkosenniemi.fi, www.visitkairala.fi



Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti
Eastern Lapland Cultural History Tour
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(also in English)

Lataa sovellus  ilmaiseksi
 Google Play- tai 

 App Store -kaupasta!
Download the app 

 for free in Google Play 
 or the App store.

www.citynomadi.com

Katso 

tarkat tiedot 

reitistä Citynomadista!

More detailed infor-

mation on the tour 

route is available

 in CityNomadi!

Kartta: Maanmittauslaitos 2019



SALLA

Sallan sota- ja jälleenrakennus-
ajan museon perusnäyttely kertoo 
1900-luvun alun Kuolajärvestä ennen 
sotia (Sallan kunnan nimi oli Kuola-
järvi vuoteen 1936 asti), levottomista 
sota-ajoista sekä sodan jälkeen koit-
taneesta valtavasta jälleenrakennus-
urakasta, jossa Salla ponnisteli uu-
teen nousuun. 

Museossa toimii museokahvila ja 
-myymälä. Voit nauttia perinteiset 
kampanisukahvit ja ostaa paikallisia 
tuotteita sekä matkamuistoja.

 

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Salla Museum of War and Reconstruction
Savukoskentie 12, Salla

The permanent exhibition of the Mu-
seum of War and Reconstruction in Sal-
la tells about Kuolajärvi in the early 20th 
century, before the wars (the name of 
the municipality of Salla was Kuolajärvi 
until 1936), the turbulent times of war 
and the enormous post-war reconstruc-
tion efforts in the reshaped parish area 
of Salla.

The museum has a café and a shop, 
where visitors can enjoy a cup of coffee 
with a traditional Lappish pastry and 
buy various local products and souve-
nirs.
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Sallan Poropuisto on ohjelmapal-
veluyritys, joka tarjoaa monenlaisia 
luontoon ja myös kulttuuriin liittyviä 
ohjelmapalveluita sekä kesä- että tal-
vimatkailijoille. Päärakennuksessa on 
kahvila, matkamuistomyymälä, Met-
sän Sali -luontonäyttely ja vaihtuvia 
taidenäyttelyitä.

Sallan Poropuisto  |  Salla Reindeer Park  
Hautajärventie 111, Salla

Salla Reindeer Park  is a program ser-
vice company offering a wide range of 
wildlife- and also culture related pro-
gram services for summer and winter 
tourists.  Also a café, souvenir shop, 
Forest Hall wildlife exhibition and chan-
ging art exhibitions.

Isäntä Matin museon omistaja Seppo Leinonen tarjoaa perinneruokia ryhmille ti-
lauksesta. Samalla kuulet hyviä tarinoita! Myös kaikille avoimia ruoka- ja tapahtu-
mapäiviä, seuraa ilmoittelua.
Museum of Isäntä Matti, Farm of 1950´s. Good traditional food and a lot of local 
history! For groups, advance booking only.  Various public events are also organised 
throughout the year.

Isäntä Matin museo, Lapajärvi 
Museum of 1950’s agriculture, Farm of Isäntä Matti
www.lapajarvi.fi/museo
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KEMIJÄRVI
JouTSIJÄRVI
Joutsijärven kylä sijaitsee Kemijär-
veltä noin 30 kilometriä Kuusamon 
ja Sallan suuntaan. Kylä on hyvä ja 
monipuolinen kohde omatoimimat-
kailijalle! Voit esimerkiksi kiertää Hu-
najalammen luontopolun, tutustua 
Salpalinjan bunkkerimuseoon (bunk-
keri on rakennettu 1940-1941), käydä 
ostoksilla ja lounaalla kyläkaupassa 
ja mennä lopuksi makkaranpaistoon 
leikkikentän vieressä olevalle kodalle. 
Luontopolun varrella on tietoa kylän 
sota-ajan historiasta. Sodassa venä-
läiset pysäytettiin Mäntyvaaraan, jos-
sa on taistelumuistomerkki.

Kauppa on auki ma-la, kesällä 
myös sunnuntaisin.

Kylästä on tehty Tarinakylät-hank-
keessa videoita, jotka löydät mm. 
Youtubestä. Tarinakylät-sovelluksen 
voit ladata ilmaiseksi Google Play- ja 
App Store -kaupasta.

The village of Joutsijärvi is located 30 
kilometres from Kemijärvi, in the direc-
tion of Kuusamo and Salla. The village 
is an excellent, versatile destination for 
self-guided travellers! The attractions in-
clude a nature trail, a bunker museum 
(built in 1940-1941), and shopping and 
lunch in the village shop. A good way to 
end the tour is to grill some sausages on 
open flame in the Lappish hut next to 
the playground.  

In the wartime the Soviet army was 
stopped in Mäntyvaara, where a me-
morial to commemorate the battle has 
been erected. 

The shop and café are open from 
Monday to Saturday, during the sum-
mer also on Sundays.

Videos were filmed in the village of 
Joutsijärvi for the Village Stories project. 
The Village Stories app is available for 
download free of charge in Google Play 
and the App Store. The videos can be 
found on the web by searching ‘Joutsi-
järvi village stories’.



Tutustu upeisiin suomenhevosiin! 
Yrittäjä Mia Lappalainen pitää ratsas-
tustallia ja kasvattaa suomenhevosia, 
jotka ovat olleet elintärkeitä suoma-
laisille niin sodan kuin rauhan aikana. 
Hän myös vaalii niiden työkäyttöä.

Voit käydä tutustumassa tilaan ja 
sen eläimiin, tai voit varata ratsas-
tustunnin tai porosafarin. Varaukset 
etukäteen. Tila sijaitsee 12 kilometriä 
Kemijärven keskustasta pohjoiseen.

Discover the gorgeous Finnhorse! Entre-
preneur Mia Lappalainen keeps riding 
stables and breed Finnhorses, which 
have been vital to Finns in both war and 
peace. She also fosters their traditional 
use as work horses at the farm. You can 
visit the farm and its animals, or book 
a riding lesson or a reindeer safari. Ad-
vance bookings only. The farm is locat-
ed 12 kilometres north of the centre of 
Kemijärvi. 

outisen ratsastuskeskus, 
suomenhevos- ja porotila
Outinen Riding Centre,  
Finnhorse and reindeer farm
Sodankyläntie 1007, Kemijärvi

Kemijärven kirkko
Kemijärvi Church

Kemijärven kirkko valmistui vuonna 
1950. Kellotapuli on vuodelta 1774. 
Kemijärvi Church was completed in 
1950 and the bell tower in 1774.  
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PELKoSENNIEMI

Pelkosenniemellä, Pyhätunturilla ja 
kunnan kauniissa kylissä kannattaa 
käydä!

Kairalan kylä sijaitsee viitostien 
varressa Pelkosenniemen ja Sodan-
kylän välillä, Kitisenjoen varrella. Osa 
kylästä säästyi sodan tuholta, joten 
kylässä on upeita vanhoja peräpoh-
jalaisia rakennuksia.  Kyläläinen Kari 
Tallavaara esittelee kyläänsä ja sen 
historiaa. Esittelyn voi varata puheli-
mitse p. 050 410 0303 mieluummin 
päivää aikaisemmin.

Tunnelmallinen Café Kairan pirtti-
kahvila kesäkahvila sijiatsee vuonna 
1900 rakennetussa Jaakkolan hirsi-
talossa. Kahvilaa pitää yrittäjä Nina 
Kangas, joka perheineen myös asuu 
talossa. Kahvilassa on myytävänä mo-

Kairalan kylä ja Jaakkolan pirttikahvila
Village of Kairala and historic house café Jaakkola
www.visitkairala.fi

nenlaisia itse tehtyjä leivon-
naisia ja ruokaa sekä paikallisia 
käsitöitä.

Tarinakylät-hankkeessa tehtyjä vi-
deoita Kairalasta löytää YouTubestä 
hakusanalla Kairala.

Jos haluat opastetun kierroksen 
Pelkosenniemellä, ota yhteys esi-
merkiksi matkailuyrittäjä Eero Fiskiin, 
www.kairankutsu.fi.

Pelkosenniemi with Pyhätunturi and 
many beautiful villages is worth visiting!

Village of Kairala is located on na-
tional road 5 between Pelkosenniemi 
and Sodankylä, on River Kitinen. The 
village was not completely destroyed in 
the wars, so it has some magnificent old 
buildings typical for southern Lapland.  
Kari Tallavaara, who lives in the village, 
gives tours of the village and tells sto-
ries of its history. Contact him directly to 
book a tour by phoning +358 (0)50 410 
0303, preferably one day in advance.

Café Kaira’s atmospheric summer 
café in the historic log house of Jaak-
kola, built in 1900. The café is run by 
entrepreneur Nina Kangas, who also 
lives in the house with her family. The 
café sells homemade pastries and dis-
hes prepared with local produce. Local 
handicrafts are also for sale at the café.

Videos from the village of Kairala fil-
med in the Lapland Village Stories pro-
ject can be found on YouTube (search: 
Kairala).

For guided tours or acitivities in 
Pelkosenniemi villages or Pyhätunturi, 
please contact for example Eero Fisk, 
www.kairankutsu.fi.

Pelkosenniemen 
kirkko
Pelkosenniemi 
Church
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SAVuKoSKI

Kotiseututalo Puistola sijaitsee Savu-
kosken kirkonkylällä Kemijoen var-
ressa. Kunnanesimies Väinö Halosen 
vuonna 1947 perheelleen rakennut-
tama talo on hyvin säilynyt esimerkki 
jälleenrakennusajan rakentamisesta. 

Yläkerrassa on museokokoelma 
ja vaihtuvan näyttelyn huone. Pihara-
kennuksessa on mm. maidonkäsitte-
lyyn käytettyjä välineitä, navetta, talli 
ja savotta-aiheista esineistöä.

Avoinna kesä- ja jouluaikaan sekä 
tilauksesta (tarkemmat tiedot www.
korvatunturi.fi.

Kotiseututalo Puistola
Historic house museum Puistola
Aaltovirrantie 1, Savukoski

Historic house museum Puistola is lo-
cated on Kemijoki river in the village 
centre of Savukoski. Built by the muni-
cipal manager Väinö Halonen for his 
family in 1947, Puistola is a well-preser-
ved example of houses constructed du-
ring the post-war reconstruction period.  
The museum collection and a room for 
changing exhibitions are on the second 
floor. Puistola can be used to organise 
events, meetings and celebrations.

The barn has milk processing appa-
ratus, a cowshed, stables and artefacts 
related to the logging tradition.

Open in the summer and at Christ-
mas time, other times by advance boo-
king only (for more detailed informati-
on, go to www.korvatunturi.fi).Lomakylä

Tulppion majat
Tulppiontie 36, 
Savukoski
Lomakylä Tulppion Ma- 
jojen pihapiirissä si-
jaitsee Samperin (Hu-
go Richard Sandberg)  
konesavotan (1913-
1916) veturi.  
On display in the yard 
area of holiday village 
Tulppion Majat there 
is the old Samperin Sa- 
votta steam engine, 
which was used in 
logging operations in 
1913-1916.



Tapahtumia kulttuuri- 
matkailureitin varrella
VIINAKAUPPAhIhtO. Savottaperinnettä kunnioit-
tava retkihiihtotapahtuma, joka lähtee Sallan Saijan 
kylästä ja päättyy viinakaupan eteen Sallan kirkonky-
lälle, jossa lämmin vastaanotto ja muistoksi pussillinen 
paikallisia tuotteita. Hyvän mielen retkihiihto, jossa ei jaeta 
sijoituksia. Matka 43km. Maaliskuussa, seuraa ilmoittelua. 

SAIJAzz. Maailman pienin jazzfestivaali Sallassa Saijan kylällä. Järjestetään joka toi-
nen vuosi pääsiäisenä. Seuraavan kerran vuonna 2020.

ONNELLIStEN hIIhtO. Laturetki Kemijärveltä Pyhätunturille, maaliskuussa.  

KUIVALIhAMARKKINAt. Lapin suurin ruoka- ja kotiseututapahtuma Savukoskel-
la joka vuosi pääsiäislauantaina. Tapahtumassa myydään monenlaisia pororuokia 
ja käsitöitä. Paikalla on pari tuhatta ihmistä. Loistavaa ruokaa ja hyvä lappilainen 
tunnelma!

KUVANVEIStOVIIKKO, Kemijärvi. Joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen 
kuvanveistotapahtuma.

LUUSUAN LUOMU PUOLIMARAtON JA KyMPPI. Luusuan kylän kauniissa ranta-
maisemissa järjestettävä leppoisa juoksautapahtuma heinäkuussa. Järjestää Luu-
suan kyläseura. Illalla yhteislaulutilaisuus vuonna 1781 rakennetussa kylämuseos-
sa, joka on Lapin vanhimpia rakennuksia.

SALLA-PÄIVÄ. Lapin suurin kotiseututapahtuma Sallan nimipäivänä 19.heinäkuuta 
Sallan keskustassa kunnanviraston ja kirjaston tienoilla. Tapahtuma kestää koko 
päivän ja vetää paikalle tuhansia ihmisiä.  Monenlaista ohjelmaa koko perheelle.

JOhAN ON MARKKINAt. Pelkosenniemen kyläpäivä kunnan torilla Andy McCo-
yn patsaan ympäristössä. Pidetään heinäkuun loppupuolella lauantaina, seuraa 
ilmoittelua. Vetää joka vuosi paikalla tuhatkunta henkeä. Se päivä vuodesta, jolloin 
Pelkosenniemellä on kuumaa ja tungosta.  Ohjelmaa, myytävää ja mukava tunnel-
ma!

LUONNOStA hyVINVOINtIA. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Tapionnie-
men Kyläkartanossa (kylätaloksi remontoitu entinen koulu) Kemijärvellä syyskuus-
sa. Tule rentoutumaan!

SyKSyN SAtOA JA SAPUSKAA -SAdONKORJUUtAPAhtUMA Kairalan kylässä Pel-
kosenniemellä syyskuussa. Myytävänä monenlaisia paikallisia tuotteita, mm. nau-
riita, lihaa, sauna- ja muita hyvinvointituotteita, käsitöitä ja leivonnaisia.  

Itä-Lapissa järjestetään paljon myös muita tapahtumia ympäri vuoden. Seuraa il-
moittelua paikallislehti Koti-Lapissa ja kuntien nettisivuilla!


