-Arktisia Elämyksiä Ympäri Vuoden-

Matkailuopas 2019

Tervetuloa Meri-Lappiin
Meri-Lappi koostuu kahdesta kaupungista ja kolmesta kunnasta, jotka ovat Kemi,
Keminmaa, Simo, Tervola ja kaksoiskaupunki TornioHaparanda
Alueella sijaitsee kolme lohijokea,
Simo-, Kemi- ja Tornionjoki, jotka kaikki
laskevat Perämereen. Luonteeltaan
alueet ovat erilaisia, mutta sydämeltään
samanlaisia.

Lapin vauraimmalla seudulla on vaiherikas menneisyys ja värikäs kulttuurihistoria. Sijainti meren ja jokien äärellä
on mahdollistanut kaupankäynnin ja
matkailun 1500-luvulta lähtien ja seutu
onkin kasvanut rajattoman luovuuden
alueeksi. Lapin ainutlaatuinen luonto,
kolmen kalaisaa valtajokea ja kaunis
saaristo - Meri-Lappi on elämys.

Lataa Visit Sea Lapland
-sovellus, saat vinkkejä
vierailukohteista, kun
lähestyt Beacon-majakkaa
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Lapin luonnonvaroista
kehittynyt teollisuus ja
monipuolinen kulttuurihistoria
ovat Meri-Lapin vaurauden perusta.

Meidät löydät somesta nimellä:
@visitsealapland,
#visitsealapland, #visitmerilappi

www.visitmeri-lappi.fi

Tapahtumat Meri-Lapissa 2019
JOULUKUU
31.12.
Happy New Twice uuden vuoden juhla rajalla
TAMMIKUU
19.1.
Kemin Lumilinna avataan
HELMIKUU
		
Ympärivuotinen Kemin Lumilinna avataan
MAALISKUU
2.3.
SnowCross SM 2019, Laivakangas, Tornio
5.3.
Kemi 150 vuotta, juhlavuoden tapahtumia
			
on koko 2019 aikana, katso lisää
			
www.kemi.fi/kemi-150/
			
sivuilta ajankohtaiset tapahtumat
16.3.
Meri-Lapin Laturetki
29.-31.3. Tornion Suurpilkit
KESÄKUU
8.6.
8.6.
21.6.
			

RajaRun 2018 – TornioHaparanda
Saunamaraton, Hovilompolo, Karunki
Juhannusjuhla Kukkolaforssen,
TornioHaparanda

25.-30.6.
28.–29.6.
28.-29.6.
30.6.

Perämeren Saaristopäivät
KalottJazz & Blues Festival, Tornio
Peräpohjolan historialliset markkinat, Tornio
Cross Lapland Marathon, Tervola

HEINÄKUU
6.-7.7.
Ämpäripääpäivät, Tervola
7.7.
SatamaRun, Kemi
12.-21.7. Easy Living, Kemi
11.7.
Wheels Classic Motor Meet Nationals,
			
HaparandaTornio
25.7.
Marathon pyöräily. Kilpisjärvi-Tornio
28-29.7. Siikafästit, Kukkola
ELOKUU
2.-3.8.
17.8.
			
24.-25.8.
24.8.
29.8-1.9.

Satama Open Air, Kemi
Vapaiden virtavien jokien päivä,
Kukkola, Tornio
Maaseudulta Käsin Messut, Tervola
Venetsialaiset, Kemi ja Tornio
Kansainväliset ruokamarkkinat, Tornio

Tekemistä s. 4-13
Makuja s. 14-15
Majoitus s. 16-25
Ostoksille s. 26-29
Näin kuljet s. 32
Kulttuuri s. 33-35

KEMI CARD/
Vinkit matkailijoille
Kemin alueelle
katso sivut 30-31

TORNIOHAPARANDA MATKAILUTOMISTO
Matkakeskus, Krannikatu 5,
95336 Haparanda, Ruotsi
info@haparandatornio.com
www.visithaparandatornio.com
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Tekemistä

Kemin ympärivuotinen LumiLinna

LumiLinna on avoinna vuoden
jokaisena päivänä 2019 alkaen
Vieraillessasi Kemissä, Meri-Lapissa,
voit kokea talven ihmemaailman vuoden
jokaisena päivänä alkaen vuodesta 2019,
jolloin ympärivuotinen LumiLinna-päärakennus avaa ovensa.

palkittu LumiRavintola, jonka lämpötila
on -5 C ja jossa voit nauttia aterian jääpöytien ääressä. Voit nauttia herkullisia
3 ruokalajin aterioita ja juomia vaikkapa
jäästä valmistetusta lasista.

Kemillä on pitkä historia ja kokemus
kokonaan lumesta ja jäästä valmistettujen lumilinnojen rakentamisesta. Tähän
saakka tämä luminen linna on ollut
saatavilla tammikuusta huhtikuuhun.

Upeat lumiveistokset, toinen toistaan
kauniimmat, koristavat hohtavan valkoisia seiniä. Täällä voidaan järjestää myös
häät ympäri vuoden.

Uusi, upea päärakennus tarjoaa monipuoliset palvelut vierailijoille ympäri vuoden. Päärakennukseen tulee kuuluisa ja
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Näiden ”viileiden” kokemusten ohella,
pääravintolassa voit nauttia arktisia
herkkuja. Noutopöydässä tarjoillaan
sekä á la carte että ryhmäaterioita.

www.visitmeri-lappi.fi

Keittiömestari on suunnitellut uudet
menut paikallisista ja arktisista herkuista. Aurinkoterassi on avoinna keväästä
myöhäiseen syksyyn ja siellä voit ihailla
keskiyön aurinkoa, ruskan väriloistoa ja
revontulia nauttiessasi aterian. Jäätelöbaari tarjoaa LumiLinnan kotitekoista
jäätelöä jolla voit kruunata lumi- ja
jääelämyksen.
Päärakennuksessa voit nauttia myös arktisista hyvinvointipalveluista ja suomalaisesta saunasta. Lisäksi rakennuksessa
on kokous- ja konferenssitiloja sekä
paikallisia ohjelmapalveluyrityksiä.

Jäänmurtaja Sampo

Jäätä särkemään
Entinen Suomen valtion jäänmurtaja
Sampo tarjoaa ainutlaatuisen risteilykokemuksen Perämerellä. Majesteettisen
teräksen, kylmän jään ja meren liitto on
mieleenpainuva elämys.

Talvinen seikkailu jäiden aikaan, aavalla
merellä risteillen, sisältää opastetun
laivakierroksen, jolloin tutustutaan jäänmurtajaan sen konehuoneesta komentosillalle. Risteilyn aikana on mahdollisuus

huimaan arktiseen uintiseikkailuun
hyisessä vedessä, lämpimissä pelastuspuvuissa. Sampon kotisatama Kemissä
on Joulupukin virallinen kotisatama.

Golfia rajan
tuntumassa

Tornion Golfin 18-reikäinen kenttä sijaitsee Suomen ja Ruotsin rajalla. Tunnin
aikaerosta johtuen maailman pisin Hole
In One on mahdollinen väylällä 6. Lyönti

kestää noin tunnin ja 5 sekuntia koska
valtakunnan raja kulkee 6. viheriöllä.
Ainutlaatuista, eikö totta?

Tornion Golf
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Tekemistä

Lumen ja jään lumoa läpi vuoden Kemissä

Talvella 2019 avaa ovensa vuoden jokaisena päivänä palveleva
Kemin LumiLinna-rakennus tarjoten huikeat ja monipuoliset
tilat ja innovatiiviset palvelut meren rannalla.
Lumen ja jään aito puraisu löytyy jääbaarista ja -ravintolasta, jossa pieni
pakkanen virkistää, myös kesäisin! LumiLinnan tasokas näköalaravintola
muuntautuvine tiloineen soveltuu pienten ryhmien tilaisuuksista jopa juhlavaan gaalaan. Kokouksiin ja tapahtumiin on mahdollista yhdistää monipuolisia
aktiviteetteja moottorikelkkailusta jäänmurtajaristeilyihin ja keskiyön veneretkistä revontulivaelluksiin.
Voit toki ottaa vain rennosti sauna&spa-tiloissa tai hulppealla terassilla merimaisemaa ihaillen, tai nautiskella talon elämyksellisellä jäätelöllä. Talvisin
alueelle nousee tuttuun tapaan LumiLinna, jonka muurien sisällä toimii mm.
Tuubimäki, LumiHotelli ja -kahvila. Majoittua voi vuoden jokaisena päivänä
Seaside Glass Villoissa.

Elämykset kutsuvat Kemissä !
Tiedustelut: Experience365 / Kemin Matkailu Oy
sales@experience365.fi | p. + 358 16 258878 | www.experience365.fi
@Experience365
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www.visitmeri-lappi.fi

Elämyksellisiä hoitoja
ympäri vuoden!
Avaamme Sea Lapland Day Span Kemin ympärivuotisen
LumiLinnan tiloihin helmikuussa 2019.
Palveluvalikoimastamme löydät koulutetun kosmetologin
tekemät hoidot; kaikki kauneudesta hyvinvointiin, rentouttaviin
hierontoihin ja elämyksellisiin hoitokokonaisuuksiin,
unohtamatta alueen ainoaa suolahuonettamme.
Hyödynnämme hoidoissamme suomalaisia, tarkkaan valittujen
ammattisarjojen tuotteita.
Varaa aikasi ja tule nauttimaan hemmottelevista hoidoistamme.
Haluamme tarjota sinulle vain parasta palvelua.

Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi
www.sealaplanddayspa.fi
+358 (0)40 544 5185

Beauty. Wellness. Experiences.

Porotila ja Kotieläinpuisto Arkadia
Tervetuloa porotilalle nauttimaan rekiajelusta. Tilallamme on eri pituisia reittejä,
jotka kulkevat lumisessa metsässä. Voit myös suorittaa poroajokortin. Pihapiirissä
on hoijakka ja pieni liukumäki sekä neljän tuulen laavu. Porotilallamme on 60 hengen kota, jossa voit tilauksesta nauttia maittavan aterian. Tapahtumapaikkana porotilamme tarjoaa mainiot puitteet. Pyydä tarjous!
Kesäisin voit viettää aikaa kotieläinpuistossamme
suomalaisten lemmikkien sekä eksoottisten lajien
seurassa! Kahvila-Ravintola Arkadia on kesäaikaan
avoinna päivittäin.
Talvella olemme avoinna tilauksesta.
Kotieläinpuisto on avoinna 15.5-31.8.2019
joka päivä klo 10.00-18.00.
Juhannusaattona 10-14. Syyskuussa la-su 10-18.
kotielainpuistoarkadia@gmail.com
www.kotielainpuistoarkadia.fi
Saarenrannantie 12, Maksniemi
+ 358 (0) 40 552 6146 / Päivi

Meri-Lapin
Matkailuoppaat ry
Opastetut kierrokset Kemissä ja
Meri-Lapissa kävellen tai bussilla.

Ota opas näe enemmän !
Kysy lisää:
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
facebook.com/merilapinmatkailuoppaat/
+ 358 (0) 44 0451 156
www.merilapinmatkailuoppaat.fi
www.sealaplandguides.com

Get inspired by our
weekly programs
SEA LAPLAND SAFARIS
Valtakatu 7-9, 94100 Kemi
Tel +358 50 3014 173
sales@sealaplandsafaris.com / www.sealaplandsafaris.com

www.visitmeri-lappi.fi
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Tekemistä

Ainutlaatuinen tapahtumakeskus
Tornionjokisuulla!

TORANDA WORLD
Näätsaarentie 241, Tornio
+358 (0)400 164 445
sales@torandaevents.com
www.torandaworld.com
facebook.com/torandaevent/

Tilauksesta ryhmä ruokailut ympärivuoden.
Tarjoamme tasokkaita tiloja ja
palveluita eri kokoisiin tilaisuuksiin.
Tarjolla myös ylellistä majoitusta sekä viihtyisät saunatilat.

Meri-Lapin Laturetki
Kalli - Karunki
la 16.3.2019 klo 8.00 - 16.00

LATURETKI LIPPU 25€
ennakkoon 15.3.2019 klo 18.00 mennessä ostettuna 20€.
Katso ennakkomyyntipaikat nettisivuiltamme,
sis. kuljetuksen, mehut, suolakurkut ja rusinat.
Alle 13 v. ILMAISEKSI.
Buffetit huoltopisteissä / laavuilla!
Talvirieha Korkiamaassa! mm. Lasten hiihtokilpailut

Leppoisa tunnelma ja huolto pelaa...

Tule sieki!
www.meri-lapinlaturetki.fi

Kallin Hiihtoja ulkoilukeskus
Ympärivuotinen liikuntapaikka
Meri-Lapissa

+358 (0) 400 175 347
info@ulkoilukeskuskalli.fi
Nettisivuilta löydät lisätietoja palveluistamme
www.ulkoilukeskuskalli.fi
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Satama Open Air

Kukkolankoski

Classic Motor Meet

.

Anna sen soida

Tarjoamme mielenrauhaa
Lapin luonnosta
• Retket metsiin ja maaseudulle
• Mielen hyvinvointia
• Sauna-, illanvietto-,
juhla- ja kokouspalvelut
Tutustu palveluihimme nettisivuillamme!
www.arcticemotions.com
info@arcticemotions.com
+358 (0) 44 238 8977

Merilappilaiset rakastavat musiikkia.
Kansainvälisesti tunnettu KalottJazz &
Blues Festival ja monipäiväinen rock- ja
popmusiikin tapahtuma Satama Open
Air ovat ainutlaatuisia kesätapahtumia.
Meri-Lappi on tunnettu siitä, että elävä
musiikki soi jokaisena viikonloppuna.
Perämeren Saaristopäivät heinäkuussa ovat vuosittainen koko perheen
tapahtuma. Classic Motor Meet, satojen
vanhojen entisöityjen autojen näyttely
heinäkuussa, kokoaa alan harrastajia
Pohjoismaista Meri-Lappiin. Laivakankaan raviradalla riittää jännitystä ja
vauhdin huumaa: veikkaa voittaja!
Made in Meri-Lappi
Meri-Lapissa kulttuuri elää arjessa.
Käsin valetut kynttilät, valaisimet itse

tehdystä
paperista, aidot
lampaan taljat ja
kudotut villatuotteet ovat mainioita
matkamuistoja. Meri-Lapin paikalliset liha-, kala- ja
marjatuotteet maistuvat vaativallekin
herkkusuulle. Pohjanrannasta saa tilan
omista puna- ja mustaherukoista tehtyä
viiniä. Paikallinen rieska ja lipposiika
ovat kuuluisuus.
Vuosittaisia tapahtumia ovat Nahkiaismarkkinat ja perinteiset siikajuhlat,
Maaseudulta käsin -messut ja useat
kesä- ja syysmarkkinat, joilta saa aina
tuoretta ruokaa, juomaa ja viihdettä.
Mukaan voit poimia kauden tuoreet
herkut.

Musiikki virtaa maailman
rauhallisimmalla rajalla!
Perinteinen Kalottjazz & Blues -festivaali tarjoaa korkealaatuisia musiikkielämyksiä kauniissa puistossa Suomen
ja Ruotsin rajalla.

Tervetuloa!
www.kalottjazzblues.net

Farm escape Maatilapakopelit
Pakohuonepelejä maatilalla oikeiden
eläinten kanssa. Sopii kaikenikäisille.
Ajanvaraukset netistä.
www.farmescape.fi
Mustajärventie 456, Tornio
+358 (0) 50 413 6469
liisa.koivisto@farmescape.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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Tekemistä

Elämystehdas Lappari
Lappari kokoaa elämykset yhden katon alle.
Vesaisenkatu 1, Tornio
www.lappari.fi

Tornion Panimo
Varaa ryhmällesi ohjattu panimokierros ja olutmaistajaiset.
Toteutus yhteistyössä ravintola Pajan kanssa.

Liikuntakeskus
Hyvä Fiilis
Kuntosali • Ryhmäliikunta • Valmennusryhmät
Lajivalmennus & Personal Trainer- palvelut
• Ravintovalmennus • Kuntotestaukset ja
-mittaukset • Yrityspalvelut • Lasten liikuntaryhmät • Tapahtumapalvelut

+358 (0) 400 419902
kaj.kostiander@tornionpanimo.fi
www.tornionpanimo.fi

Ravintola Paja 1873
Temppuilun tai panimokierroksen päälle
maistuu itse tehdyt herkut jokaiseen makuun.
Ravintola Pajan ruokalista koostuu ensiluokkaisista paikallisista raaka-aineista. Herkkujen
äärelle pääset ilman puiston sisäänpääsymaksua.

Avoinna:
ma-to 11-19.30, pe 11-18,
la päivystys 11-14, su 17-19.30
+358 (0) 40 148 3522
info@hyvafiilis.net • www.hyvafiilis.fi

Kysy ryhmäruokailuista
+ 358 (0) 44 441 1221, info@paja1873.fi,
www.paja1873.fi

Paja toimii myös panimoravintolana.
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Temppuilu on terveellistä!
DUUDSONIT ACTIVITY PARK
TORNIOHAPARANDA

Uusi jäätävän huikea sisäaktiviteettipuisto TornioHaparandassa tarjoaa rajatonta liikunnan riemua koko päiväksi.
Duudsonit Activity Parkista löytyy jättimäärä talviaiheisia aktiviteetteja, jotka
tarjoavat haastetta kaikenikäisten ja

-tasoisten temppuilunnälkään. Mystinen
ääni- ja valomaailma tuo puistoon ainutlaatuisen tunnelman ja ulottuvuuden.
Tervetuloa viettämään superhauska
päivä t-paitakeleissä läpi vuoden!

Solve&Exit

Megazone

Club Teatria

Suureen suosioon nousseet pakohuonepelit koettelevat tiimityöskentelyä
ja loogista päättelyä. Löydä tiesi ulos
huoneesta seuraamalla johtolankoja
ja ratkomalla erilaisia tehtäviä.

Megazone on vauhdikas ja liikunnallinen joukkuepeli sisätiloissa. Se sopii
lähes jokaiselle, ikään ja sukupuoleen
katsomatta. Pelaajan tehtävänä on
peliliiviinsä liitetyllä laseraseella tuhota
vastustajia ja heidän tukikohtiaan.

Katso keikat
www.teatria.com

info@solveandexit.com
+358 (0) 40 196 6544
www.solveandexit.com

+358 (0) 44 441 1220,
tornio@dap.fi, www.dap.fi

Liput
www.ticketmaster.fi

tornio.megazone@pelibunkkeri.fi
+358 (0) 44 980 8735
www.pelibunkkeri.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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Tekemistä

Tornion
Suurpilkit
29.-31.3.2019
Arpajaispalkintoina 5 uutta autoa.

Suomen suurin pilkkitapahtuma
keskellä kaupunkia .

Arpajaispalkintojen
yhteishinta yli 80.000€
Pilkkiarpa/-kortti 15€
Euro City Matkailuyhdistys ry
Itäranta 4, 95400 Tornio
Lisätiedot:
www.suurpilkit.fi
suurpilkit@gmail.com
+ 358 (0) 44 257 6565
Katso majoitustarjous osoitteesta
www.parkhoteltornio.fi

Ilotulitus
iltapilkeissä
pe 29.3.
...ja ensi vuonna uudestaan !
12

Northern Light Husky,
elämysten ja muistojen tuoja

Talviaktiviteetit:
• Huskysafarit, 1-12 km
• Talvikalastus
• Revontulien metsästys
• Lumikenkäily
• Pulkkamäki
”Tai ihan puhdasta oleskelua
kartanossamme, hiljaisuudesta
ja luonnosta nauttien.”

Kesäaktiviteetit:
• HUSKY/LAMMASLEIRIT
• Huskytarhan vierailut
• Lohen kalastus Simojoella
• Erämaajärvillä kalastus
• Marjastus ja vaellus

Me olemme huskytarha keskellä Lapin
taianomaista luontoa, vapaana virtaavan
ja lohien suosiman Simojoken rannalla.
Talvella meillä on lumista ja hämärää,
kesällä vihreää ja valoisaa. Talvella saatat
nähdä myös revontulia.
Meitä ympäröi lähes koskematon erämaa
tarjoten lukuisia harrastusmahdollisuuksia.
Läheltä löytyy Martimoaavan upea
ulkoilureitistö. Retkikohteita ovat Kemin
ympärivuotinen LumiLinna, Jäänmurtaja
Sampo ja Kotieläinpuisto Arkadia.
Ranuan Eläinpuisto, ostoskeskukset
rajakaupunki TornioHaparandassa ja
Napapiiri Rovaniemellä ovat oivallisia
päiväkohteita. Kesällä laivaretket merelle
ja Perämeren saaristoon ovat hieno lisä
oleskelulle Meri-Lapissa.

Northern Light Husky /
Simojoen Eräkeskus
Pohjoispuolentie 306 A
95255 Alaniemi
puh. +358 (0)40 570 2542
info@northernlighthusky.com
www.northernlighthusky.fi

Olette erittäin tervetulleita
tassuttelemaan meille , meidän ja
koirien iloksi !
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Makuja

Satamakaffila Nuotta

Makuja
Meri-Lapista

Nuotasta löytyvät
Meri-Lapin parhaimmat
hillopannarit!

Meri-Lapissa on vaihtoehtoja teemaravintoloista moderneihin ruokapaikkoihin. Haluatko sinne, missä tapahtuu vai
rauhallisen nurkkapöydän? Perinteisiä
lappilaisia ja meren herkkuja on tarjolla
niin arkena kuin sunnuntaina. Ravintolat
hankkivat raaka-aineensa lähiympäristöstään, joten nauttia saa lähiruokaa ja
luomua.

Tarjolla on myös suolaisia herkkuja,
salaattilounaita, raikkaita juomia ja
loistavaa live-musaa to-la. Tule nauttimaan kesän merellisestä tunnelmasta!
Myös koirat tervetulleita!
Kemin Sisäsatama
+358 (0) 400 199 605
Facebook: Satamakaffila Nuotta

Ravintola
Rantamakasiini
Viihtyisällä aurinkoterassilla
nautit kylmät juomat ja
maukkaat streed food -herkut.

Merilappilainen ruokakulttuuri on osa
pohjoista elämänlaatua ja -voimaa. Lapin ainutlaatuinen luonto, aromikkaat ja
puhtaat raaka-aineet, rikas kulttuuri ja
paikalliset perinteet tarjoavat makuelämyksen vailla vertaa.
Merilappilainen keittiö elää ja on rakentunut vuodenaikojen, luonnon kasvi- ja
eläinkunnan moninaisten antimien
mukaan. Raikkaiden puhtaiden jokien
ja Perämeren lohi ja siika, poro, metsän
riista sekä luonnon aromikkaat sienet ja
yrtit ovat luoneet vankan pohjan omintakeiselle gastronomialle.

Luulajantie 4, 94100 Kemi
+385 (0) 40 685 3500, www.merihovi.fi

Ravintola
Pursiseura
Pursiseuralla nautit aidosta
merellisestä tunnelmasta
hyvän ruoan ja juoman kera.
Luulajantie 11, 94100 Kemi
+385 (0) 40 685 3500, www.merihovi.fi

Risteilyt Kemin sisäsatamasta

Katariinan terassi & messi avoinna
kesällä joka päivä klo 11 alkaen. Säävaraus. Tarjolla kahvia ja leivonnaisia,
suolaistakin tuopposen kera. A-oikeudet.
Kokouksia ja yksityisyystilaisuuksia
varten varattavissa sauna ja laivakabinetti.

Perämeren jähti risteilee Kemin
sisäsatamasta (tilauksesta) ja heinäkuun aikana myös yleisöristeilyjä.
Seuraa meitä:
fb.com/Perinnelaiwa-Katariina-terassi
visitmeri-lappi.fi/laivat
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Tiedustelut Katariinan terassilta tai info@katariinalaiva.fi, +358 (0)45 880 2364

si

KahvilaKonditoria Miorita
Tervetuloa viihtyisään kahvilaamme Kemin
keskustaan. Omassa leipomossa valmistamme
kaikki tuotteet joka päivä omiin myyntitiskeihin.
LumiLinna-aiheinen leivos karpalotäytteellä
ja valkosuklaakuorrutteella kannattaa testata
kuuman kupposen äärellä. Taattu lappilainen
makuelämys!
Valtakatu 5, Kemi, +358 (0) 16 256 811
Avoinna: Ma-Pe 8-16:30, La 9:30-15:00
facebook.com/Kahvila-konditoria-Miorita
www.miorita.fi

Oluthuone Kukko
Valtakatu 10, Kemi
www.facebook.com/Oluthuone-Kukko
+358 (0) 400 718 090

Oluthuone Kukon viidessätoista hanassa on kuohunut
kotimaisia ja ulkolaisia oluita ja siidereitä jo vuodesta
1993. Runsas pullo-olutvalikoima maailman eri kolkilta
takaa, että varmasti löydät oman olutsuosikkisi.
Urheilun ystäville pyörii pubikatsomossamme
kiinnostavimmat urheilutapahtumat!

Panorama Café
Meillä voit nauttia kaupungin parhaalta
näköalapaikalta mm. lounaan, burgerit
ja makkarakorit. Myös kahvila-ja
cateringpalvelut.
Aurinkoinen terassi palvelee koko
Kemin katolla. Myös A-oikeudet.
Aukioloajat sesonkien mukaan.
Seuraa facebook-sivujamme.
Kemin kaupungintalon 13. krs.
+358 (0) 50 410 3605
www.panoramacafekemi.fi
https://www.facebook.com/
Panoramakemi

Pizzeria Restaurant
– À la carte
Kemin Linkku

Pizzeria Ravintola, Baari ja
Kioski Linja-autoasemalla
Asemakatu 13 kemi
www.keminlinkku.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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Majoitus

Merenrantahuvilat, Kemi

Tervetuloa Savottaan

Savotta sijaitsee Kemijoen varrella, 8 km:n päästä keskustasta. Savotassa on 5 vuokrattavaa mökkiä, sekä tilauksesta auki oleva ravintola. Tilaussauna ja kylpypalju. Voit Järjestää
juhlia, kokouksia, virkistyspäiviä ja majoittua. Myös Catering palvelu.
Erä-Valakia
Vähä Kuivanuorontie 29, Kemi
+358 (0) 40 656 2882
www.eravalakia.fi
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mi

Hostel Villa Kemi
Hostel Villa Kemi on upouusi tapa majoittua Kemissä.
Rauhalliset huoneet ja kodikas tunnelma. Tervetuloa
viihtymään!
Etelärantakatu 8, Kemi, +358 (0) 40 7000 016
hostel@villakemi.fi
www.villakemi.fi

Hotelli Merihovi, Kemi

Motelli Tervakuksa
Viihtyisät juuri remontoidut
majoitustilat. Sijainti Kemin ja
Rovaniemen puolivälissä.
Siltatie 1, Tervola
+358 (0) 16 43 5511
www.tervakuksa.fi
varaukset@tervakuksa.fi

Merenrantahuvilat, Kemi

Hotelli Joentalo
Tule ja majoitu mukavasti väylänvarrella, revontulentien varressa.
Meille on helppo tulla. Joentalon Eedit tarjoaa rauhallisen vaihtoehdon hengähtää matkanvarrella, vaikka vähän pidempäänkin,
kahden tai kolmen hengen huoneissa. Kysy perhepakettia.
Ilmaiset parkkipaikat ja Wifi.
Kivirannantie 13-15, 95410 Tornio
info@joentalo.com
www.joentalo.com
+358 (0) 40 634 2591

Hotelli

JOENTALO
www.visitmeri-lappi.fi
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”Puistoravintola Ainon pihvit ja
herkulliset pizzat hurmaavat
nautiskelijan.”
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”Sports Cornerista urheilua ruudulta,
burgereita grillistä ja olutta hanasta Tervetuloa!”

”Artisti- ja orkesteri esiintymisiä,
kokouksia, seminaareja sekä
yksityis- ja yritystapahtumia.”

Majoitus

Meri-Lapissa, Tornionjoen rannalla sijaitseva viihtyisä,
yksityisomisteinen hotelli palveluineen toivottaa sinut tervetulleeksi.
Työmatkustajat, perheet, kansainväiset vieraat ja ryhmät viihtyvät meillä ympäri vuoden.
Hotellissa on 98 huonetta, yhden- ja kahden hengen huoneiden lisäksi myös sviittejä ja perhehuoneita sekä liikuntaesteiselle soveltuva huone ja saunallisia huoneita. Park Hotel Torniossa on
3 ravintolaa, erilaisia kokoustiloja, 200 paikkainen auditorio sekä viihtyisä saunaosasto uimaaltaineen ja lapsille on oma leikkihuone.
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Tervetuloa viihtymään perheen kanssa,
kokouksiin tai vaikka työmatkalla
kokemaan leppoisaa ja kotoisaa
hotellin tunnelmaa.
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O

IKAN

&
IKEA

Park Hotel Tornio / Itäranta 4, 95400 Tornio / + 358 (0)40 358 33 00 / email: info@phtornio.fi / www.parkhoteltornio.fi
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Majoitus
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PutiikkiHotelliKemi1932
Uniikki hotelli Kemin Rautatieaseman
välittömässä läheisyydessä. Samassa
rakennuksessa omalla leipomolla varusteltu
kuuluisa kahvila Cafe Hertta Kemi.
Majoitus ripauksella ylellisyyttä, omassa
rauhassaan & lähellä palveluita!
Rautatiekatu 1, 94100 Kemi
+358 40 591 09 80
info@putiikkihotellikemi.com

Instagram & Facebook
@CafeHerttaKemi
@PutiikkiHotelliKemi1932

Hovilompolo
Tutustu Hovilompolon Saunamaailmaan ja muihin palveluihin.
Husantie 4, 95530 Tornio

HUVILOMPOLO-MÖKKI
Tornionjoen rannalla: katso
esittelyvideo sivuiltamme!
Raittitie 238, 95530 Tornio
+358 (0) 40 531 9353
ekivilompolo@pp.inet.fi
www.hovilompolo.fi

Camping Tornio
Lapsiystävällinen leirintäalue
saaressa 3 km Tornion keskustasta.
Yöpyminen mahdollista ympäri vuoden,
talvisin tiedustelut sähköpostilla tai
puhelimitse.

Hotelli Yöpuu

Online-varausmahdollisuus!

Nauti rauhasta, mukavuudesta ja hyvästä
palvelusta kuvankauniilla paikalla ympäri
vuoden. Pääsy suoraan moottoritieltä.

Tervetuloa viihtymään .

Eteläntie 227, Kemi
Varaukset: +358 (0)16 232034
Whatsapp, Viber:
+358 (0)40 1679901
Myynti@hotelliyopuu.com
Hotelliyopuu.com

Matkailijantie 49, Tornio
+358 (0) 16 445945
(päivystys klo 10-15)
www.campingtornio.com
camping.tornio@co.inet.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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Hotelli Merihovi
Meri-Lapissa, Kemin sydämessä sijaitseva 68-vuotias
legendaarinen klassikkohotelli.
Hotellin 69 huonetta tarjoaa vierailijoilleen persoonallista majoitusta pehmeine peteineen ja ravintoloissamme tarjoamme tuoreista raaka-aineista
valmistettuja aitoja makuelämyksiä. Hotellistamme
löytyy myös viihtyisät kokoustilat 5 – 50 hengelle,
ajanmukaisin varustein.
Palvelujamme:
Majoituksen lisäksi tarjoamme myös kokouspalveluja sekä laajasti ravintolapalveluja: lounaasta,
gaala-illallisiin. Olemme erikoistuneet myös häiden
ja muiden juhlien järjestämiseen sekä näiden lisäksi
tarjolla on lähes viikoittain korkea tasoista
elävää musiikkia.

Yhteystiedot:
Hotelli Merihovi
Keskuspuistokatu 6-8, Kemi
+385 (0) 40 685 3500
hotel@merihovi.fi
www.merihovi.fi

Kukkolaforsen-

Tornionlaaksolaisessa miljöössä, ihan Tornionjoen rannalla.
Henkilökohtainen palvelu ja ihmisten kohtaaminen on meille tärkeää. Täällä
asut hotellissa, mökissä tai leirintäalueella - vuoden ympäri. Voit nauttia
paikallisesta ruuasta meidän näköalaravintolassa ja meiltä löytyy myös
ohjelmapalvelua ja tapahtumia. Elävä ruoka- ja saunakulttuuri on paikan henki.
Alueelta löytyy myös historiallinen kulttuurikylä ja kalastusmuseo.

Tervetuloa Saunan ja Siian valtakuntaan !

Kukkolaforsen Turist & Konferens
Kukkolaforsen 184, Haparanda
+46 (0) 922 31000, +46 (0) 70 675 3764 (päivystys)
www.kukkolaforsen.se/fi
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Motelli & Ravintola
Savotan Sanni
SEO-POLTTOAINEET
Autoilijantie 2, Keminmaa
+358 (0) 44 766 7770
www.savotansanni.com

HOTELLI
KEMI LAPLAND

Hotelli Toivola
Kemin keskustan tuntumassa sijaitseva uusi, perheomisteinen hotelli on avattu! Hotellissamme on yhden,
neljän ja jopa viiden hengen huoneita. Sviittejä myös
useammassa koossa. Hotellissa on myös hostelli.
Huoneemme sijaitsevat kolmessa teemallisessa kerroksessa. Ylimmässä kerroksessa sijaitsee Aurora Borealis
-revontulihuoneemme. Toisessa kerroksessa Wild Lapland
-huoneemme, joissa saat nauttia olosta luontoaiheiden
keskellä. Katutason kerroksessa on aiheena merellinen
luonto. Kellarikerroksessa sijaitsee hostellihuoneemme ja
saunatilat. Hostellissa avataan kevään 2019 aikana myös
iso, yli 100 neliön huoneisto, jossa on kaksi makuuhuonetta,
keittiö, oma sauna ja kaksi wc:tä.
Kiveliönkatu 1, 94700 KEMI
info@hotellitoivola.fi
+358 (0) 400 7188 22
www.hotellitoivola.fi
www.facebook.com/hotellitoivola
@hotellitoivola

www.visitmeri-lappi.fi
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Majoitus
Majoitus

Wanhan Pappilan Rantamakasiinit
Koe et
retk
meri toon !
is
saar

Perämeren rannalla tasokkaat,
täysin varustellut, saunalliset
rantamakasiinit. Aamiainen
toimitetaan makasiineille.
Ilmainen WIFI! Hotellitason majoitus
keskellä rauhallista, vanhaa
merenrantakylää.
Meriretket Sexmiilar -aluksella.
Koe kaunis saaristomme.
Ole yhteydessä, suunnitellaan
meriretki yhdessä.
Max. 12hlö.
Pappilantie 10, Simo
+358 (0) 40 822 3400
reception@wanhapappila.inet.fi
www.wanhapappila.com

Uudistunut
Motel Käpylä
27 huonetta, kokous- ja saunatilat, Unionin baari.
Ilmainen pysäköinti ja WIFI! Tervetuloa
70-luvun aikamatkalle legendaariseen
Käpylään!
Torniontie 7, Keminmaa
+358 (0) 40 775 2466
sales@motelkapyla.fi, www.motelkapyla.fi
facebook.com/motelkapyla/

E-City B&B
Viihtyisää ja kodikasta majoitusta
edullisesti Tornion keskustassa, Tornionjoen rannalla. Tilaa meiltä myös ohjelma
tapahtumiisi, musiikkia ja tarinoita
kaikenikäisille!
Terveisin, Elina&Esa
Saarenpäänkatu 39, Tornio
bb@ecity.fi, www.ecity.fi
+358 (0) 44 509 0358, Tervetuloa!
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Kylpylähotelli Pohjanranta
Majoitu mukavasti Kylpylähotelli Pohjanrannassa!
Kemijoen rannalla sijaitsevassa Pohjanrannassa toimii hotelli, tilausravintola, kokous- ja juhlapalvelut pitopalveluineen, matkailuvaunualue,
tanssikeskus, tilaviinimyymälä ja paanukirkko.
Tapahtumia ympäri vuoden
Tanssit kesälauantaisin 25.05.-07.09.2019, syys- ja joulumarkkinat,
kesäteatteri, taidenäyttelyitä, latukahvila.
Tapahtumien ajankohdat ja lisätietoja kotisivuiltamme.

Tervetuloa virkistäytymään kylpyläämme !
Pohjantie 23, 94400 Keminmaa
+358 (0) 16 275 070
info@pohjanranta.com
www.pohjanranta.fi
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Pororannan
mökit
Rauhallinen hirsimökki kaikilla
mukavuuksilla sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla Liakanjoen kosken rannalla.
Katso kuvat VisitMeri-Lappi.fi,
Majoitus, Pororannan mökit.
+358 (0) 400 882 115
Ruohokarintie 26, Tornio
marja-leena.miettinen@pp4.inet.fi

Hotelli Olof
Tornion ydinkeskustassa sijaitseva
korkeatasoinen Boutique-hotelli
jokinäkymällä
Hallituskatu 16, Tornio
+358 (0) 50 069 0980
info@hotelliolof.fi
www.hotelliolof.fi

Tervolan
luontolomat
Luontolomat tarjoaa korkeatasoisia
mökkejä lomanviettoa varten. Hiihtoladut ja avanto mökkien läheisyydessä.
Kesäisin köysiratalaskuja joen ylityksellä.
Reutuaapa 813, Tervola
+358 (0) 400 974 137 /
+358 (0) 400 692 849 (english)
matti.skinnari@pp.inet.fi
www.luontolomat.fi

25

Ostoksille

Täyden palvelun Corona
Tervetuloa ostoksille aurinkoiseen Coronaan!
Kauppakeskus Coronasta saat kaiken kerralla: päivittäistavarat, erikoistuotteet ja palvelut. Monipuolisista valikoimista teet onnistuneita ostoksia koko perheelle. Sijaitsemme
hyvien liikenneyhteyksien varrella, aivan moottoritien
vieressä, ja vain parin minuutin ajomatkan päässä Kemin
keskustasta.
Ostosten ohella voit hoitaa muitakin asioita, sillä tiloissamme
on muun muassa pankki, kampaamo, vakuutusyhtiö, suutari
ja lääkärikeskus. Ostosten lomassa voit istahtaa herkuttelemaan ravintolassa.
Seuraa Coronaa somessa:
www.facebook.com/kauppakeskuscorona
www.instagram.com/kauppakeskuscorona

Tervetuloa omaan
kauppaan!
Vihreä kortti ei ole tavallinen kanta-asiakaskortti. Se on
todistus osuuskaupan omistajuudesta, jonka kautta tulee
osalliseksi osuuskaupan tuottamista hyödyistä, kuten
Bonuksesta, jota maksetaan osuuskaupan omistajille
ostojen suhteessa.
Bonuksen lisäksi sinä hyödyt osuuskaupan edullisesta
hinta-tasosta sekä laajasta palveluverkostosta.
Osuuskauppa investoi, rekrytoi, kouluttaa, tukee ja palkitsee.
Karjalahdenkatu 7 Kemi
Arinan myymälät Meri-Lapissa
palvelevat matkasi varrella,
pitkin aukioloajoin!
www.arina.fi
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Kaksin
verroin
kaupunkia

Sauvon Kenkä
Valtavat valikoimat kenkiä talven
ja kesän seikkailuihin.
+358 (0) 40 7497 650,
Kauppakatu 9-11 Citykulma, Kemi
facebook.com/sauvon.kenka/

Luonnollinen osa merilappilaisten arkea on kaksoiskaupunki TornioHaparanda,
jossa keskustan halkaisevaa
valtakuntien rajaa tuskin
huomaa. Suomen ja Ruotsin
rajalla sijaitseva Victoriantori
on ainutlaatuinen maailmassa. Tori on saanut nimensä
Ruotsin kruununprinsessa
Victorian mukaan, joka
vihki sen käyttöön vuonna
2011. Näyttävä Rajakaari
on lasten ideoima ja kertoo

muodollaan ja väreillään kaupunkien yhteydestä.
Kauppakeskus Rajalla - På Gränsen putiikkeineen
ja kauppoineen sekä Ikea tarjoavat perinne- ja
designtuotteita, sekä viimeisintä muotia.

design Sirpa Kivilompolo

Paperivalo design - tunnelmaa valkoisella
cafe
gallery
shop
showroom
studio
workshop
PAPERIVALO SHOP & CAFE
Jokivarrentie 2482, Tornio (Karunki)
+358 (0) 50 585 7290
avoinna ti-pe 11-17, la 11-15
verkkokauppa paperivalo.fi

Kemin Kosmetiikka
Kemin Kosmetiikka on uudistunut ja tyylikäs kauneuskeskus Kemin sydämessä kävelykadun varrella. Meiltä
löydät kauneustuotteet ja kosmetologiset hoidot niin
ihanaan arkeen kuin upeaan juhlaankin.

H oitolamme
aukioloajat:
ma-pe 8:30-20,
la 10-15

Putiikkimme valikoimissa on tunnettuja laatumerkkejä
maailmalta, mutta myös persoonallinen valikoima
pienempien valmistajien ja tukkujen erikoistuotteita.
Valtakatu 7-9, KEMI,
ma-pe 10-18, la 10-15, +358 (0) 16 253352
info@keminkosmetiikka.fi,
www.keminkosmetiikka.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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KAUPPAKESKUS RAJALLA
PÅ GRÄNSEN

Shoppaile ja nautiskele
Torniossa

Kauppakeskus Rajalla

Angry Birds -leikkipaikka

Länsiranta 10, Tornio

Maksuton lämmin pysäköinti!
28

RAJALLA.COM
/rajalla

Ostoksille

Monipuolinen palveleva
tavaratalo keskellä Kemiä.
Meiltä löydät mm. elintarvikkeet, kahvion, kosmetiikan, pukeutumisen,
jalkineet ja lahjatavarat. Tavaratalossamme sijaitsee myös Apteekki ja
Intersport.
Olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä.

K-Citymarket Kemi
Asemakatu 1, Kemi
+358 (0) 10 538 4300
facebook.com/K-Citymarket Kemi
Aukioloajat ja yhteystiedot: www.citymarket.fi

Kukat ja lahjatavarat
samasta paikasta
Valtakatu 7-9, 94100 Kemi
www.linjakukka.fi

Tervetuloa elokuviin!
Valtakatu 12, 94100 Kemi
www.kinopirtti.fi

Design Airamo
jo 40 vuotta!

Unelmiesi takki
valmistuu Torniossa.
Poron- tai lampaannahasta, turkiksesta tai
tyylikkäästä kankaasta. Valmistamme myös
tilauksesta, sekä korjaamme ja uudistamme
turkkeja.
Tervetuloa
Ateljeemyymäläämme.

www.airamo.fi
Kauppakatu 12, Tornio
+358 (0) 400 291 520
airamo@airamo.fi

www.visitmeri-lappi.fi
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Kemissä juhlavuosi
on tapahtumia täynnä
Kaupungin virallinen syntymäpäivä on 5.3.2019
ja merkkipäivää juhlitaan koko vuosi.
Seuraa tapahtumia Kemin kaupungin
tapahtumakalenterista tai lataamalla
puhelimeesi Kemi Card -sovellus.
Kemi on Peräpohjolan pieni suuri kaupunki
Meillä on mahtava meri ja saaristo sekä Suomen
suurin joki ja aito talvi. Kaupunkimme on Lapin
paras rantalomakohde, meillä on ympärivuotinen
lumilinna ja jäänmurtaja, kaupunkimme tulvii
tapahtumia.

30

Kemi Card
Tutustu ja ihastu - aina ajankohtainen ja mukana.
Kemi Card on helppokäyttöinen ja ajankohtainen
tietopaketti Kemistä.
1. Lataa puhelimeesi maksuton Cardu sovellus
Play Kaupasta tai App Storesta. Voit myös lukea
QR-koodin joka ohjaa sinua Cardu sovellukseen.
2. Valitse sieltä Kemi Card ja tallenna se
Cardu-lompakkoon.
3. Käytä korttia avaamalla Cardu ja sieltä Kemi Card.
Kemi Card sisältää ajankohtaiset tapahtumat, alueen
uutiset, aktiviteetit, nähtävyydet ja pala historiaa, yleistä
infoa Kemistä ja palveluista. Kortilla on mahtava kattaus
paikallisten yritysten tarjouksia, joten hyödynnä omasi!
Ja hei - Kemi Cardin saavat kaikki asuinpaikasta
riippumatta.
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Näin kuljet

Näin kuljet
Meri-Lapissa
Meri-Lappi sijaitsee Perämeren
pohjukassa ja matka HelsinkiVantaan kansainväliseltä lentokentältä
Kemi-Tornion lentokentälle on 1,5 h.
Oulun, Rovaniemen ja Luulajan lentokentiltä on jatkoyhteys junalla tai
linja-autolla. Helsingistä on myös suora
junayhteys Meri-Lappiin, pääteasemat
ovat Kemi, Tornio ja Tervola.
Kemi-Tornion lentoasema – sujuvaa matkustusta jo 80 vuotta.
www.finavia.fi

Meri-Lapissa on säännöllinen
reittiliikenne alueen sisällä.
Taksit palvelevat 24 h ja
auto-vuokraamoja on useita.

Meri-Lapin Taksit
• Henkilö- ja farmariautoja
• Tilatakseja • Polkupyörän kuljetusautoja • Invatakseja

HM-Liikenne oy
Keminmaa

+358 (0) 400 391 374,
+358 (0) 400 691 915
www.hm-liikenne.fi
antti.makimartti@hm-liikenne.fi

Liiku helposti
Meri-Lapissa!
• Kemi-Tornio-Haaparanta
• Haaparanta-Tornio-Kemi
• Kaupunkilinjat Torniossa
Aikataulut:

www.net-matkat.fi

• Oulu-Kemi-Tornio-Haaparanta
• Haaparanta-Tornio-Kemi-Oulu
Aikataulut:

www.northbus.fi
32
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Nyt nappaa
Meri-Lappi on mitä parhainta kalastusaluetta. Vajaan tunnin ajomatkan
sisällä on kolme kalaisaa jokea sekä
meri antimineen. Simojoki, Torniojoki
ja Kemijoki ovat tunnettuja lohijokia.
Joet elävät vuoden kierron mukaan ja
vesi virtaakin mereen ihmisen rakennelmia uhmaten.
Kukkolankosken partaalta kummallakin puolella rajaa voi ihailla elävää
tornionlaaksolaista perinnekalastuskulttuuria. Kukkolankosken kyläyhteisö lippoaa kesäisin siikaa tilojen
yhteistyönä ja jakaa vuorokauden
saaliin iltaseitsemältä. Varrassiika
on paikallinen herkku. Syksyisin
merrat täyttyvät nahkiaisista, talvisin
mateista.

Kulkijan luonto
Perämeren kansallispuistot
Perämeren kansallispuiston alueella olevat saaret ovat syntyneet maannousun
myötä, ja alueen maisema on edelleenkin
jatkuvasti muuttuva. Alueella on perinteisiä kalastustukikohtia ja erikoisuutena
sukeltajille tarkoitettu vedenalainen
luontopolku.
Luontoon Meri-Lapissa pääsee helposti:
luontopolkuja löytyy kaikkialta. Vaellusreitit ovat helppokulkuisia pitkospuiden
ja hyvin hoidettujen polkujen ansiosta.

Kansallispuistoon pääsee veneellä ja
suurimmasta saaresta, Selkä-Sarvesta,
löytyy retkisatama ja laavu. Saaren
halki johtaa noin kilometrin pituinen
luontopolku.

Meri-Lapissa joet, meri, vaarat, peltomaisemat ja suot vaihtelevat sulassa
sovussa. Bongaile lintuja tai etsi aarteita:
geokätköily on hauska ja monen makuun
sopiva ulkoiluharrastus.

Haaparannan saariston kansallispuistossa sijaitseva Sandskär on tunnetuin
pitkistä hiekkarannoistaan ja hiekkamuodostelmistaan. Saaressa on viisi
kilometriä pitkä luontopolku.

Marjasta ja sienestä: suuri osa metsistä
on rekisteröity marjojen, sienten ja
yrttien luomu-keruualueiksi ja houkuttelevatkin nauttimaan luonnon aarreaitan
antimista. Jokamiehen oikeudella kaikilla
on mahdollisuus liikkua ja telttailla luonnossa. Ennen retkeä on hyvä tarkistaa ne
alueet, jotka poikkeavat tästä oikeudesta.

Turvallista retkeillä

Tervolan Kätkävaarassa nousevat
paljaslakiset vaarat kohti korkeuksia
ja laaksoja puhkovat kirkasvetiset joet
ja laajat aapasuot sekä korpimetsät.
Luonnonsuojelualueista upeimpia on
Pisavaaran luonnonpuisto, joka on
Etelä-Lapin korkein vaara ja Euroopan
tiukimmin suojeltu luonnonpuisto.

Soidensuojelualue Martimoaapa Simossa
on mitä parhain retkeilyyn ja pienimuotoiseen vaellukseen. Arvokas lintujen
suojelualue Alkunkarinlahti sijaitsee
noin yhdeksän kilometriä Tornion keskustasta etelään.
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Kulttuuri

Kemin Jalokivigalleria

Taidetta moneen makuun
Aineen taidemuseossa on tarjolla vaihtuvia ja kokoelmanäyttelyitä. Perusnäyttelyt kootaan Aineen Kuvataidesäätiön
ja Aineen taidemuseon kokoelmista.
Kokoelmasta löytyy niin Helene Schjerfbeckin, Werner Holmbergin, Akseli
Gallen-Kallelan kuin Marika Mäkelän,
Hannu Väisäsen ja Reijo Hukkasen teoksia. Pohjoissuomalaista taidetta on aina
Reidar Särestöniemestä Kalervo Palsaan
ja Tuuli Mukkaan.
Uusitut Kemin historiallinen museo ja
Tornionlaakson maakuntamuseo kertovat
alueen kulttuurihistoriasta. Kosketuksen
vanhaan kulttuurimaisemaan saa Pahnilan, Tervolan ja Keminmaan kotiseutumuseoissa.
Simonkylän läpi kulkee vanha maapostitie, jossa vanhat rakennukset ja maatilat
ovat edelleen nähtävissä. Kemin ja
Tornion vanhoihin keskustoihin voi
tutustua kävellen.
Jalokivien hohdetta
Olipa kerran aika, jolloin Suomesta
puuhattiin kuningaskuntaa. Hanke oli
pitkällä ja kuninkaalle suunniteltiin

kruunu. Historia sai uuden käänteen,
mutta kruunu on edelleen olemassa.
Kemin Jalokivigallerian kokoelmiin
kuuluu upean kruunun lisäksi Englannin
kuningattaren kruunusta tehty jäljennös
ja yli kolme tuhatta koru- ja jalokiveä.
Iisakki Mustaparta torniolaisten sankari
Vuonna 1751 syntynyt Iisakki Mustaparta oli talonpoika Oravaisensaaresta,
Vojakkalan kylästä, muutama kilometri
Torniosta pohjoiseen. Hän rakensi
talonpoikaiskavereineen kannellisen
laivan viedäkseen tervaa Tukholmaan
ja tuodakseen paluulasteissa viljaa
pohjoiseen.
Mustaparta miehineen julistettiin
lainsuojattomiksi, vangittiin ja heitettiin
haiseviin vankityrmiin Tukholmassa.
Mustaparta ei lannistunut, vaan osoitti
tekojensa laillisuuden. Hän päätyi
maalaisten oikeuksia puolustavaksi valtiopäivämieheksi Tukholmaan ja sai näin
liikanimen Pohjoisen Robin Hood.

Merellinen sisustus on tehty 1700luvun hengen mukaisesti ja kristallikruunut tuovat ripauksen kuninkaallista
loistoa. Tornionlaakson ikiaikaiset
herkut tarjoillaan lankulla ja juoman
voi nauttia savikolpakosta, kuten Iisakki
itse. Tervan, maariantuoksuheinän ja
tyrnin historialliset maut ja tuoksut
hivelevät aisteja
– nautinnollinen ja
ikimuistoinen aikamatka!

Iisakki Mustaparran tarina elää
ravintola Mustaparran Päämajassa.
Tornionlaakson
maakuntamuseo

Kemin historiallinen museo
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www.visitmeri-lappi.fi

HAPARANDATORNIO

31.12 2018/2019
31.12 2019/2020

Jokavuotinen tapahtuma
Victoriantorilla

Katso ajankohtainen ohjelma
nettisivuilta ja some kanvista

@HappyNewTwice
#HappyNewTwice
www.happynewtwice.net
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