
 

Rovaniemi – Saariselkä – Nuorgam - Jäämeri 

RUSKAMATKA SUOMEN PÄÄLAELLE NUORGAMIIN JA JÄÄMERELLE 

 
Matkalla koemme ainutlaatuisen ruskan Suomen päälaella Nuorgamissa. Matkalla vierailemme 

Tankavaaran kultakylässä, tutustumme saamelaisuuteen, näemme lappilaistaiteilijoiden Alarieston ja 

Särestöniemen töitä, ajamme Suomen kauneinta seututietä Teno-joen varrella sekä teemme retken 

Jäämeren rannalle Vesisaareen.  

 

Alustava matkaohjelma: 

1 päivä  Helsinki - Rovaniemi 

 Lähtö yöjunalla Helsingistä Rovaniemelle. Makuupaikat 2-3 hengen hyteissä. 

 

2 päivä  Rovaniemi – Sodankylä – Tankavaara - Saariselkä 

Klo 07.38 Saavumme Rovaniemen rautatieasemalle, jossa bussi on meitä vastassa. Ensin nautimme 

aamiaisen, jonka jälkeen teemme kaupunkikierroksen Rovaniemellä ja kuulemme 

kaupungin historiasta ja nykypäivästä.  

Klo 10.00 Matkamme jatkuu kohti Sodankylää, jonne on noin tunnin ajomatka. Sodankylässä 

tutustumme naivistisen taiteilija Andreas Alarieston töihin Museo-Galleria 

Alariestossa. Kokoelmassa on Alarieston maalauksia, pienoisveistos Lapin kylä sekä 

henkilökohtaista esineistöä. Vierailun päätteeksi nautimme kahvit. 

Klo 13.00 Jatkamme kohti Tankavaaran kultakylää, joka sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston 

kainalossa. Matkaan menee noin tunti. Ensin nautimme lounaan kultakylän ravintolassa ja 

sen jälkeen osallistumme kullanhuuhdontaan, joka kestää n. tunnin verran. 

Klo 17.00 Bussi lähtee kohti Saariselkää ja majoittuminen Riekonlinnassa. 

   

    

HOTELLI RIEKONLINNA  

Rauhallinen hotelli sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston vieressä 500 m päässä 

Saariselän kylästä. Huoneissa on parveke, satelliitti-tv, kahvin/teen keittovälineet, wifi ja 

mukavuudet. Hotellissa on ravintola Linnansali ja baari. Supermarket Kuukkeli on 800 m 

päässä hotellista.   

 

3 päivä  Saariselkä – Utsjoki - Nuorgam 

Klo 08.30 Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Nuorgamia. N. klo 9.30 ensimmäinen pysähdys- 

paikkamme on Inarissa, jossa tutustumme saamelaismuseoon ja luontokeskus 

Siidaan. Perusnäyttelyssä saamelainen kulttuuri ja pohjoinen luonto nivoutuvat toisiinsa 

yhdeksi näyttelykokonaisuudeksi, joka tarjoaa elämyksen ja visuaalisen kokemuksen 

lisäksi runsaasti tietoa. Kierroksen jälkeen nautimme kahvit. 

Klo 11.30 Jatkamme matkaa Kaamasen ja Utsjoen kautta kohti Nuorgamia, jonne matkaa 

kertyy n. 168 km.  

 Itse asiassa Nuorgam on itsessään EU:n ja Suomen pohjoisimpana kylänä nähtävyys – 

pieni mutta pohjoisin. Nuorgamiin ajetaan upeaa maisematietä Teno-joki vartta pitkin, 



 

joka on valittu yhdeksi Suomen kauneimmaksi tieksi. Majoitumme seuraavaksi kolmeksi 

yöksi Nuorgamin lomakeskukseen. 

 

 
 NUORGAMIN LOMAKESKUS 

 Lomakeskus on perheomisteinen matkailuyritys Nuorgamin kylässä. Majoittuminen 

huoneistoissa ja rantamökeissä, joissa on mukavuudet ja keittiö. Lomakeskuksessa on 

myös kahvila-ravintola Suvanto, joka toimii tilauspohjalta. Nuorgamin kylässä on mm. 

kaksi kauppaa, Alko, lääkekaappi.  

 

4. ja 5. päivä  Patikointia ja retki Jäämerelle 

 Aamiainen ja päivällinen lomakeskuksessa. Ensimmäisenä päivänä on mahdollisuus lähteä 

patikkaretkelle. Nuorgamin alueen tunturimaasto tarjoaa sekä rauhallista patikointia 

että haasteellisempaa menoa Norjan tuntureilla. Voit lähteä patikoimaan joko merkittyjä 

reittejä tai voit valita ihan oman polkusi. Lomakylällä on oma erämaatukikohta n. 2 tunnin 

patikkamatkan päässä suurien tunturien keskellä, jossa havupuut eivät ole näköalan tiellä. 

Siellä voi nauttia tunturien tuomasta voimasta ja nauttia eväitä nuotion ääressä.  

 

 Toisena päivänä teemme retken Norjan puolelle. Nuorgamista Norja ja Jäämeri ovat 

vain kivenheiton päässä. Ajamme Norjan puolelle Varangerbotniin ja sieltä edelleen 

Vadsön eli Vesisaaren kaupunkiin, joka sijaitsee Varanginvuonon pohjoisrannalla. 1800-

luvulla tänne muutti suuri määrä suomalaisia ja vuosisadan vaihtuessa yli puolet 

väestöstä oli suomenkielisiä kveenejä. Nykyään melkein koko väestö on norjalaistunut. 

Vesisaaressa on mm. säilyketeollisuutta ja virvokejuomatehdas. Paluumatkalla 

pysähdymme vielä Tanassa, jossa on hyvät ostosmahdollisuudet. Iltapäivällä palaamme 

takaisin majapaikkaamme.  

  

6. päivä   Utsjoki – Kittilä - Rovaniemi  

Klo 9.00 Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle kohti Rovaniemeä. Matkalla pysähdymme 

Utsjoella, jossa käymme C.L. Engelin suunnittelemassa kivikirkossa. Utsjoella kuvattiin 

mm. Joulutarina-elokuva. Matka jatkuu Inariin. 

 Inarissa nautimme lounaan ja sen jälkeen jatkamme matkaa kohti Kittilää, jonne on 

matkaa vajaa 200 km. Kittilässä pidämme tauon ja jatkamme noin neljän maissa kohti 

 Särestöniemeä.  

Klo 16.40 Tutustumme taiteilija Reidar Särestöniemen teoksiin Särestöniemi-museossa. Reidar 

Särestöniemi oli aikansa merkittävin lappilainen taiteilija, joka eli koko elämänsä 

kotitilallaan. Hän oli värikäs henkilö, joka herätti aikanaan keskustelua niin taiteensa 

sisällöstä kuin omasta persoonallisuudestaankin. Värit ovat Särestöniemen öiden tärkein 

elementti. Hän teki kokeiluja väreillä ja tutki niiden tarjoamia mahdollisuuksia koko 

taiteilijauransa ajan.  

 Vierailun jälkeen matkaamme Rovaniemelle, jonne matka kestää parisen tuntia. 

n. Klo 19.45 Saavumme Rovaniemelle, jossa on vielä halukkailla mahdollisuus poiketa ostoksille tai 

iltapalalle.  

Klo 21.00 Yöjuna lähtee kohti Helsinkiä, jonne saavumme klo 07.30 seuraavana aamuna.  
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