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KESÄN VIIKKO-OHJELMA 
Lapland Hotel Hetta 

1.6.-28.8.2015 
 
 

MAANANTAI ON LINTUJEN BONGAUSPÄIVÄ 
 
SOTKAJÄRVEN LINTUTORNI 
Sotkajärvelle Hetan keskustasta 18 km Palojoensuuhun päin, torni heti 
tien 93 pohjoispuolella. Pääsee myös pyörätuolilla. 
 
tai 
 
YRJÖ KOKON LINTUTORNI 
Yrjö Kokko -lintutornille Tunturi-Lapin luontokeskuksen risteyksestä tietä 
956 Vuontisjärvelle päin 9,5 km. Reissut kätevästi joko omalla pyörällä, 
omalla autolla tai moottoripyörällä. Ota mukaan omat kiikarit. Halutessa 
retkireppu mukaan hotellilta. Repussa makkaraa, sinappia, tulitikut ja 
termarillinen kahvia/teetä kahdelle. 10,00€/hlö. (tilaathan repun 
edellispäivänä klo 16 mennessä) 
 
 
 
TIISTAINA LUONTOPÄIVÄ 
 
TUNTURI-LAPIN LUONTOKESKUS SKIERRI 
Avoinna 1.6.–25.9. päivittäin klo 9–17, pl. 26.–27.9.2015. Sijainti n. 200m 
hotellilta Ounastietä pitkin itään. Täältä myös kalastus-. metsästys- ja 
maastoliikenneluvat.  Omatoimivierailu kävellen. Halutessa kävelysauvat 
mukaan hotellilta 5,00€/hlö/ pv 
 
 
 
KESKIVIIKKONA MINIRETKELLE JYPPYRÄLLE 
 
Jyppyrä on noin 400 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava vaara 
Hetan kylän kupeessa. Sen laelta näet koko Pallas-Ounastunturien 
muodostaman tunturiketjun. Erikoiset luonnonmuodostelmat olivat 
muinaisille enontekiöläisille henkien palvontapaikkoja. Tunturi-Lapin 
luontokeskuksen pihalta lähtee huipulle merkitty luontopolku, jonka 
varrella voit tutustua Jyppyrän kulttuurihistoriaan. Sijainti n. 300m 
hotellilta. Jyppyrän päällä on puolilaavu ja polttopuita. 
 
Halutessa retkireppu mukaan hotellilta. Repussa makkaraa, sinappia, 
tulitikut ja termarillinen kahvia/teetä kahdelle. 10,00€/hlö. (tilaathan repun 
edellispäivänä klo 16 mennessä) 
Halutessa kävelysauvat mukaan hotellilta 5,00€ /hlö/ pv 
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TORSTAIN VIERAILU ENONTEKIÖN TIEKIRKKOON 
 
Enontekiön kirkon on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas, ja se vihittiin 
käyttöönsä 1952. Urut ovat lahja Länsi-Saksalta, punahonkainen 
kastepöytä puolestaan Lapin rajavartioston 3. Komppanialta. Upeassa, 
taiteilija Uuno Eskolan Lappi-aiheisessa alttariseinämässä on käytetty 
fresco- ja mosaiikkitekniikoita. Sakariston seinälle sijoitettu Martti Lutherin 
kuolinnaamio on yksi kolmesta Suomeen tuotetusta jäljennöksestä. Sijainti 
Hetan kylän keskustassa, n. 1,5km hotellilta. 
 
Mukavan kävelyreissun päässä. Samalla reissulla voit ihastella Hetan 
kaunista kylänraittia. 
 
 
 
PERJANTAINA NOKKA KOHTI NORJAA 
 
Norjan rajalle on vain n. 40 km hetan kylältä. Kivilompolon tullin ylittäessä 
matkaa Kautokeinon saamlaiskylään on enää n. 40 km. Kautokeinossa 
kannattaa vierailla Juhl’s –hopeapajalla ja ostella saamen käsitöitä kyllällä 
sijaitsevista pikkuputiikeista. Jos intoa riittää, niin ajasta vaikka Altassa asti 
ihmettelmässä Altan vuonoja sekä Alta museota. Altaan on 220km 
Hetasta. p.s. matkalla kannattee pysähtyä Palojärvessä Galdotievassa 
kahavilla. Palojärveen on n. 35km matkaa Hetasta. 
Omatoimimatka omalla autolla tai moottoripyörällä. 
 
 
 
SUOSITTELEMME MYÖS SEURAAVIA KÄYNTIKOHTEITA 
 
JÄRÄMÄN LINNOITUKSET 
Järämä on entisöity osa saksalaisten vuosina 1942–44 rakentamaa 
Sturmbock–Stellung -nimistä linnoitusaluetta, jonka tehtävänä oli suojata 
Jäämeren satamia. Lapin sodan aikainen, pääosin kallioon louhittu 
Järämän linnoitusalue on mielenkiintoinen tutustumiskohde. Alueella on 
useita entisöityjä korsuja, taisteluhautoja, museo sekä kahvila. Museo 
tutustuttaa Lapin sodan tapahtumiin Tunturi-Lapissa, esineistöön sekä 
siviilien elämään.  
 
 
PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTO 
Pallas-Yllästunturin retkeilyreitit vievät vaihtelevassa maastossa halki 
luonnontilaisten metsien ja soiden. Puistossa on paljon taukopaikkoja ja 
autiotupia sekä talvisin laaja latuverkosto. Puistoon johtaa teitä useasta 
suunnasta. Hyvä lähtöpiste retkelle on esim. Hetta. 
 
 
HETAN HIIHTOMAA, FRISBEEGOLFRATA 
Periaate on samanlainen kuin "pallogolfissa". Frisbeegolfissa käytetään 
pallon ja mailojen sijasta muovisia frisbeitä, joita on erikokoisia ja painoisia. 
Pallogolfin reiän korvaa frisbeegolfissa maalikori. Peliajatus on, että 
vähimmällä määrällä heittoja radan suorittanut pelaaja on voittaja. 
Kesärata on 9-väyläinen ja talvirata on 6-väyläinen. Hetan 
frisbeegolfradalla pelaaminen on ilmaista ja rata on auki kellon ympäri 
vuoden jokaisena päivänä. Sijainti: n. 400m hotellilta, Jyppyrän alla. 
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HARRASTEMAHDOLLISUUKSIA HETASSA KESÄN JA RUSKAN AIKANA 
 

 Metsästys 
 Vellus 
 Fresbeegolf 
 Kalastus 
 Maastopyöräily 
 Valokuvaus 
 Lintubongaus 
 Melonta 
 Omatoimi retkeily Norjaan vuonoja katsomaan 

 
 
 
 

KESÄN TAPAHTUMIA HETASSA 
 

Saami Water Cross 
Heinäkuussa 2015 

 
NUTS Suomen suurin polkujuoksutapahtuma 

24.-26.7.2015 
 

Ounaksen Retkiviikko 
27.7.-1.8.2015 

 
Ounas Thriatlon 

1.8.2015 
 

Enontekiön Väärtipäivät    
Syyskuussa 2015 

 
 

Lisätietoa tapahtumista löydät Lapland Hotelsin tapahtumakalenterista 
www.laplandhotels.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


