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Pallaksen ruska on yksi Lapin upeimmista. Kymmenet kerot, jängät, suot ja metsät lumoavat 
kulkijan myös syksyllä. Kesän jälkeen myös Pallaksen Pöllöt saapuvat tunturiin haistelemaan 
talven tuulia. He vievät sinut paikkoihin, joita et ehkä uskonut Suomessa olevankaan. 
Iltaisin vietetään aikaa yhdessä ulkona tulistellen, tarinoiden ja liikkuen. Ota pöllöjä 
hihasta kiinni, jos toiveissasi on kokea jotain uutta. Alla oleva viikko-ohjelma on esimerkki 
yhdestä mahdollisesta, mutta se muuttuu viikkopöllöjen ja asiakkaiden toiveista, säistä, 
luonnosta ja koronasta johtuen. Tarkistathan päivän ohjelman hotellin respan viereiseltä 
ilmoitustaululta edeltävänä iltana. Ohjelmat ovat maksuttomia hotellin asiakkaille, jos 
toisin ei mainita.

SUNNUNTAI

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. Pääinfona päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja 
iltaohjelma. Tule aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu! 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa 
toki löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi 
viimeisimmät tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, parkkipaikan puolelta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 20
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan Pallaksen aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin 
keskustelemaan päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä Pallaksella, mutta isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat 
kuitenkin läsnä ja heiltä voit tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai tunturissa päivän aikana mieleen nousseita kysymyksiä.  

Avataan kartta pöydälle - ja katsotaan mitä tunturista löytyy! Pöllöt tuntevat tunturialueen kuin omat taskunsa! 

esimerkki viikko-ohjelmasta, muuttuu viikoittain



MAANANTAI

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. 
Pääinfona päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja 
iltaohjelma. Tule aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu! 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. 
Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa toki 
löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, 
tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi viimeisimmät 
tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, 
parkkipaikan puolelta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 20
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan Pallaksen 
aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin keskustelemaan 
päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä Pallaksella, mutta 
isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat kuitenkin läsnä ja heiltä voit 
tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai tunturissa päivän aikana mieleen 
nousseita kysymyksiä.  

Avataan kartta pöydälle - ja katsotaan mitä tunturista löytyy! Pöllöt tuntevat 
tunturialueen kuin omat taskunsa! 

VANHAT FILMIT
Klo 21
Auringon laskiessa tunturien taa, alkaa Pallaksella elokuvailta. Vuodelta 1938 ja 
1956 peräisin olevat kaitaf ilmit heräävät eloon hirsihotellin sisällä. Pöllöiltä voit 
käydä kysymässä tietoa Pallaksen historiasta. Aina vastausta ei heiltäkään heti
saa, mutta viikon loppuun mennessä kiperäkin kysymys on selvillä. 

TI ISTAI

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. 
Pääinfona päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja 
iltaohjelma. Tule aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu! 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. 
Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa toki 
löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, 
tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi viimeisimmät 
tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, 
parkkipaikan puolelta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 19.30 
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan Pallaksen 
aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin keskustelemaan 
päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä Pallaksella, mutta 
isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat kuitenkin läsnä ja heiltä voit 
tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai tunturissa päivän aikana mieleen 
nousseita kysymyksiä.  

Avataan kartta pöydälle - ja katsotaan mitä tunturista löytyy! Pöllöt tuntevat 
tunturialueen kuin omat taskunsa!  

LÄSKIPYÖRÄILYN ILTA-AJOT 
Klo 20.00
Hotelli vuokraa läskipyöriä kaikille retkeilijöille. Lähdetään testaamaan lajia 
ja katsotaan mikä ero efatbikella ja sähköavustamattomalla fatbikella onkaan. 
Ennakkoilmoittautumisen ja lisäinfon löydät ilmoitustaululta edellisenä iltana. 



KESKIVI IKKO

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. Pääinfona 
päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja iltaohjelma. Tule 
aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu! 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. 
Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa toki 
löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, 
tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi viimeisimmät 
tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, 
parkkipaikan puolelta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 19.30
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan Pallaksen 
aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin keskustelemaan 
päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä Pallaksella, mutta 
isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat kuitenkin läsnä ja heiltä voit 
tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai tunturissa päivän aikana mieleen 
nousseita kysymyksiä.  

Avataan kartta pöydälle - ja katsotaan mitä tunturista löytyy! Pöllöt tuntevat 
tunturialueen kuin omat taskunsa! 

LETTUILTA NUOTIOPAIKALLA
Noin klo 20
Pallaksen Pöllöt keittävät nokipannukahvit ja paistavat lettuja. Turistaan ja 
tulistellaan. Pöllöillä on toisinaan tapana turista niin paljon, että letunpaistossa 
saavat kaikki halukkaat auttaa.

TORSTAi 

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. Pääinfona 
päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja iltaohjelma. Tule 
aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu!
 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. 
Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa toki 
löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, 
tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi viimeisimmät 
tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, 
parkkipaikan puolelta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 19.30
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan Pallaksen 
aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin keskustelemaan 
päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä Pallaksella, mutta 
isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat kuitenkin läsnä ja heiltä voit 
tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai aluepohdintoja.
 



TUNTURIN ILTAVALO
Klo 21
Lähdetään lyhyelle kävelylle lähitunturiin katsomaan auringon viimeisiä valoja ja 
tummentuvaa iltataivasta. Retkikohteena useimmiten Vatikurun puhdas puro tai 
Palkaskeron supat. Syttyvätkö revontulet retken päätteeksi pohjoiselle taivaalle?

PERJANTAI 

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. 
Pääinfona päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja 
iltaohjelma. Tule aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu! 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN FATBIKERETKI 
Klo 10.00
Hotelli vuokraa läskipyöriä kaikille retkeilijöille. Lähdetään katsastamaan 
upeimpia pohjoisen paikkoja, joihin kansallispuistossa on lupa pyöräillä! Retken 
tiedot ja ilmoittautuminen löytyy edellisenä iltana ilmoitustaululta. 

PÖLLÖVARTTI
Klo 20
Pallaksen upea henki on aina perustunut yhdessä elämiseen. Jo vanhan 
Pallaksen aikana hiihtoseurueet istuutuivat illan hämärtyessä ravintolasaliin 
keskustelemaan päivän kommelluksista ja tarinoimaan. Sama perinne jatkuu yhä 
Pallaksella, mutta isossa kuvassa on tauolla koronan aikana. Pöllöt ovat kuitenkin 
läsnä ja heiltä voit tulla kysymään retkivinkkejä, reittiesittelyjä tai tunturissa 
päivän aikana mieleen nousseita kysymyksiä.  

Avataan kartta pöydälle - ja katsotaan mitä tunturista löytyy! Pöllöt tuntevat 
tunturialueen kuin omat taskunsa! 

LAUANTAI

AAMUINFO PÄIVÄN RETKESTÄ
Klo 9.00
Pallaksen Pöllöt avaavat ääntään ravintolasalissa aina retkipäivä aamuisin. 
Pääinfona päivän retkikohde, yleiset ohjeet retkeä varten, päivän kelitiedot ja 
iltaohjelma. Tule aamukahvin äärelle kuuntelemaan mitä päivän aikana tapahtuu!
 

PALLAKSEN PÖLLÖJEN PÄIVÄRETKI
Klo 10.00
Pallaksen Pöllöjen maksuttomat päiväretket suuntautuvat sään salliessa tunturiin. 
Vieraiden toiveiden ja pöllön retkikokemuksiin nojaten retkikohde saattaa toki 
löytyä alamaastostakin. Tutustu päivään ilmoitustaululta löytyvästä ohjelmasta, 
tule kuuntelemaan aamuinfoa tai nykäise pöllöä hihasta kuullaksesi viimeisimmät 
tilannepäivitykset. Retkelle lähtö tapahtuu hotellin sisäänkäynnin läheltä, 
parkkipaikan puolelta. 

TERVETULOA -VARTTI
Klo 20
Uuden ruskaviikon uudet pöllöt esittäytyvät ja kertovat mitä retkikohteita 
viikolla tulossa. Kysele reiteistä ja maisemista sekä toivo vierailullesi 
suosikkikohteita! 



RETKET RYHMILLERETKET RYHMILLE
ENNAKKOTILAUKSESTA

Elämyshiihtokoulu Pallaksen Pöllöt tuntevat Pallaksen tunturimaaston kuin omat taskunsa. Pöllöt ovat liik-
kuneet tunturissa niin suksin talvisin kuin vaelluskengin sulan maan aikaankin. Taskuista löytyy monen-
näköistä retkeä ja kohdetta, joihin ei ehkä ilman opasta löytäisi. Lähde mukaan tunturin tuuliin ja löydä oman-
näköinen Pallas. 

RETKI PALLAKSEN VÄRIKKÄÄSEEN HISTORIAAN
Kesto noin 3 - 4 tuntia 
Pallaksen historiaan ovat kuuluneet niin naiset löytäessään tunturialueen kuin Suomen ensimmäinen tun-
turihotellikin, jonka saksalaiset räjäyttivät vetäytyessään Suomesta 1944. Tunturialue on täynnä historial-
lisesti merkittäviä kohteita ja niiden tarinat erityisen mielenkiintoisia. Retki kiertää puurajalla ja hieman 
sen yläpuolella. Retken vaativuuden voi mukauttaa ryhmän tasoon, sillä mielenkiintoisia yksityiskohtia 
löytyy niin hotellin lähistöltä kuin Taivaskeron huipultakin. Retki päättyy nokipannukahveille ulkotulille. 
Retken järjestäminen onnistuu jokaisena viikonpäivänä. 

Hinta 10 e / hlö, min. 15 henkilöä. 



PALLAKSEN PÖLLÖJEN KOKOPÄIVÄRETKI
Kesto noin 6 - 8 tuntia
Pallaksen Pöllöt vievät retkiseurueen niin avotuntureille kuin metsien jängillekin. Upeimpia retkikohteita-
mme ovat muun muassa Rihmakuru ja sen vesiputous, Nammalakuru tai Pallasjärvi. Retkien pituuteen vai-
kuttaa luonnollisesti ryhmän taso ja sääolosuhteet. Jokaiselle kelille löytyy kuitenkin koettavaa Suomen 
suosituimmassa kansallispuistossa. 

Hinta alk. 20 e / hlö, min. 15 henkilöä. Retken hintaan vaikuttaa muun muassa ryhmän käytettävissä oleva 
bussi.

RETKET RYHMILLERETKET RYHMILLE
ENNAKKOTILAUKSESTA



Pallakselta löytyy koettavaa ja näettävää myös omatoimiretkeilijöille vaellusreittien avulla. Yksi Suomen 
suosituimmista poluista Hetta-Pallas kulkee tuntureiden yli ja toinen reitin lähtöpisteistä sijaitseekin ho-
tellin pihalla. Myös lähialueen polut ja reitit vievät esimerkiksi Taivaskeron huipulle, Mäntyrovalle, Jerik-
selle, Torassieppiin tai Ylläkselle asti.

Vatikurun luontopolku (3 km) kiertää lenkin Pallastuntureiden kupeessa ja esittelee tunturiseudun elämää ja kulttuuria. Polku lähtee 
Pallastunturin luontokeskukselta ja on merkitty käpymerkein.

Pyhäjoen luontopolku (3,5 km) esittelee Pyhäjokivarren erityisen rehevää lehtomaista kuusikkoa ja sen asukkaita. Pyhäjoen jylhät 
kalliorannat ja metsän vanha puusto luovat polulle erityisen juhlavan tunnelman. Polun lähtöpaikka on Pallaksentien varrella lähellä Pallasjärven 
rantaa, Pyhäjoen pysäköintialueella. Polku on merkitty käpymerkein.

Taivaskeronkierrokseen (9 km) kannattaa varata kolme tuntia. Taivaskerolle on Pallastunturin luontokeskuksesta 4 kilometrin 
matka, ja huipulle ulottuva rengasreitti on 9 kilometriä pitkä. Korkeusero luontokeskuksen ja Taivaskeron huipun välillä on noin 340 metriä.
Näkymä Pallastuntureilta etelään. 

Palkaskeronkierros (7 km) nousee yli keron rakkaisen huipun, joka kivikasoineen saattaa muistuttaa sumuisella säällä enemmän 
kalmistoa kuin luonnontilaista tunturinhuippua. Kulkijat ovat jättäneet kerolle jälkeensä kiviset kasat, mutta toivomme, että sinä maltat mielesi, etkä 
kokoa keron kiviä kasoiksi. Kansallispuiston luonnontilaan ei saa kajota edes kiviä si irtelemällä. Palkaskeron kierros erkanee Hetta-Pallas-reitiltä 
Porokämpällä, Pallastunturin luontokeskuksesta kilometri pohjoiseen. Näet matkalla Pallastunturin vanhan hotellin rauniot muistomerkkeineen. 
Palkaskeron polku lähtee kohti itää ja kulkee vanhan poroaidan kautta. Palkaskeron kiviseltä kupeelta avautuu kaunis näköala tunturijonon laidalle ja 
Pallasjärvelle. Luontokeskuksen ja Palkaskeron huipun välillä on noin 240 metrin korkeusero.

Särkitunturin maisemapolku (6 km). Särkitunturi on yksi suosituimmista päiväretkeily kohteista. Polku nousee loivasti tunturin 
päälle lammen rantaan, jossa on nuotiopaikka. Päältä avautuva maisema on ikuistettu postimerkki in ja lukuisi in postikortteihin. Näköala on myös 
valittu Suomen kansallismaisemaksi. Paluu samaa polkua pitkin. Reitin vaikeusaste on helppo ja sen varrelta löytyy mm. kota, tulistelupaikka wc.

ALUEEN LUONTOPOLUTALUEEN LUONTOPOLUT





KOETTAVAA RYHMILLEKOETTAVAA RYHMILLE
OSAOSA  ENNAKKOTILAUKSESTA

Elämyshiihtokoulu Pallaksen Pöllöt tuntevat Pallaksen tunturimaaston kuin omat taskunsa. Pöllöt ovat liikku-
neet tunturissa niin suksin talvisin kuin vaelluskengin sulan maan aikaankin. Taskuista löytyy monennäköistä 
retkeä ja kohdetta, joihin ei ehkä ilman opasta löytäisi. Lähde mukaan tunturin tuuliin ja löydä omannäköinen 
Pallas. Voit ottaa oppaan mukaan alla listattuihin paikkoihin tai vierailla niissä omatoimisesti. Kohteet toimi-
vat myös yksittäisille vieraille. 

PALLAKSEN LUONTOKESKUS
Pihapi irissä sijaitseva Pallaksen Luontokeskus järjestää ruskalla ti istaisin luontoiltoja, joiden aiheet vaihtelevat revontulista moniin muihin puistoon 
läheisesti li ittyvi in teemoihin. Asiantuntijat valoittavat kuvin ja tarinoin taustaa ja omia näkemyksiään aiheeseen li ittyen. Päivisin luontokeskuksessa 
voi tutustua alueen eläimistöön esitysten ja näyttelyiden avulla. 

PALLASPÄIVä (päivämäärä tba)
Pallaspäivänä hotellin pihalle kerääntyvät paikalliset yrittäjät esittelemään taitojaan. Alueella myydään käsitöitä, paikallisia ruokia, lauletaan, syödään 
ja illalla tanssitaan ravintolassa. Koko vuoden suosituimmista päivistä on tarjonnaltaan jo elämys!

KEIMIÖNIEMEN KALAMAJAT 
Yksi alueen tunnetuimmista vierailukohteista, Keimiöniemen kalamajat sijaitsevat noin 15 kilometrin päässä hotellilta Jerisjärven rannalla. Jerisjärvi 
on yksi Tunturi-Lapin suurimmista järvistä, ja sen kuuluilla kala-apajilla on käyty Etelä-Suomea myöten pyytämässa si ikaa ja muikkua. Muinaisten 
pirkkalaisten 1500-luvulla rakentamia ja kayttämiä kalapirttejä oli paitsi Keimiöniemessä, mutta myös eräissä Jerisjärven saarissa. Ruotsin ja Venäjän 
välisen 25-vuotisen sodan loppuvaiheessa v. 1592 paloi suurin osa silloisista kalapirteistä. Keimiöniemen kenttärannan nykyiset pirtit on rakennettu 
vanhojen pirkkalaisten aikanaan pystyttämien pirttien paikalle. Pirttien seinillä on vanhoja puumerkkejä ja pi irroksia kävijöistä mm. tutkimusmatkaaja 
italialainen Giuseppe Acerbi ja Skjöldebrand matkatessaan Torniojokilaaksossa kävivät Jerisjärvellä 1799 ja meloivat Jerisjokea ylös Muonioon.

PALLASJÄRVEN PUNAINEN HIEKKA
Pallasjärven rannalla sijaitsevalta Punaiselta hiekalta aukeaa upea maisema järven yli Pallastuntureille. Pihassa sijaitseva tulipaikka ja autiotupa ovat 
loistavia tukikohtia uimareille ja retkeilijöille. Tieltä rannalle on matkaa noin 500 metriä. 

HIETAJÄRVI
Ounastuntureiden alueella on Hietajärven polku (6 km). Polun päässä, upealla kirkasvetisen järven rannalla on uusi avoin kota palveluineen. Polun 
lähtöpaikka on 0,5 kilometriä Ketomellan sillasta etelään. Tunturijärvelle kävely on helppo hyvää polkua pitkin - reitin varrella poroaita, upeaa kangas-
metsää, jota reunustaa Ounastuntureiden tunturijono. 

PAKASAIVO ELI LAPIN HELVETTI
Pakasaivo eli Lapin Helvetti on noin kilometrin pituinen rotkojärvi Muonion kunnassa noin 15 kilometriä Äkäslompolosta länteen. Järvi sijaitsee 
hyvin jyrkkäreunaisessa, kapeassa rotkolaaksossa, jonka reunat ovat järven pohjoispäässä jopa 50 metriä vedenpinnan yläpuolella. Pakasaivo on yksi 
Lapin saivojärvistä, joiden alla on uskottu olevan Saivo, saamelaisen uskomuksen vainajala, kuolleiden asuinpaikka. Saivossa asuvat vainajat olivat 
saivo-kansa. Saivo sijaitsi yleensä järven pohjassa olevan reiän toisella puolella. Pohjan alla, reiän toisella puolella oli toinen järvi, mutta ylösalaisin. 
Sen rannoilla asui ja eli saivo-kansa onnellista elämää, elävi in nähden päät alaspäin. Pakasaivolla on Metsähallituksen ylläpitämä taukopaikka, ja sinne 
pääsee helposti autolla.



OLOKSEN ELOKUVAT
Lapland Hotels Oloksen noin 500 paikkainen elokuvateatteri näyttää ruskan aikana uusimmat elokuvat aina iltaisin. Hotelli sijaitsee parin kymmenen minuutin 
ajomatkan päässä Pallakselta. 

TAIDEMAALARI VELI KOLJOSEN ATELJEE
Särkijärvellä sijaitsevassa galleriassa on esillä Veli Koljosen maalauksia. Itse rakennus on jo nähtävyys sinänsä, sillä lähes 1000 neliöisen kelohonkaisen talon 
sisällä on muun muassa näyttelytilat, uima-allas ja talli. Taiteilija opastaa kävijöitä mahdollisuuksiensa mukaan - usein tilaisuus päättyy taiteilijan lauluun ja 
soittoon. Vierailu ateljeessa sovittava etukäteen.

 
MUONION KIRKKO
Arkkitehti Charles Bassin suunnittelema, vuonna 1817 rakennettu ns. puoliristikirkko säästyi Lapin sodassa polttamiselta. Anton Lindforsin maalaamassa alt-
taritaulussa Jeesus ihmisten keskellä, on taustalla kumpuileva tunturimaisema ja sateenkaari. Kirkon eteläisen ristin seinälle sijoitettu vanhin alttaritaulu esit-
tää Risti innaulittua, ja sen on maalannut Fredrik Knopplock. Kirkossa on myös muoniolaissyntyisen Selim Töyrän maalaus Jeesus siunaa lapsia, ja saarnastuolin 
takaisen taulun on maalannut muoniolainen Kyösti Jokelainen. Kirkon pihalla olevan muistomerkin Sotaanlähtö on suunnitellut taiteilija Viljo Aalto.

ENONTEKIÖN KIRKKO
Enontekiö sai Amerikan luterilaisilta kirkoilta huomattavan lahjoituksen kirkon rakentamiseksi 1950-luvulla. Sen on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas, ja 
se vihitti in 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 mosai ikkitekni ikoita. Sakariston seinälle sijoitettu Martti Lutherin kuolinnaamio on 
yksi kolmesta Suomeen tuotetusta jäljennöksestä.

JERISJÄRVEN SHAMAANI
Jari Rossi on syntynyt ja kasvanut Jerisjärven rannalla Keimiöniemessä, jota hänen esi-isänsä asuttivat jo 1800-luvulla. Vanhempien työt veivät Jarinkin 
nuoruusvuosiksi mukanaan Keski-Suomeen, mutta veri veti takaisin pohjoiseen ja aikuistuttuaan Jari palasikin jälleen asumaan esi-isiensä maille. Yhä tänä 
päivänä hän harjoittaa samoja elinkeinoja kuin edelliset sukupolvet jo satoja vuosia sitten: nuotanvetoa, juomustusta, ruoanlaittoa tulilla, metsästystä ja 
vanhojen tarinoiden kertomista nuotiontulen ääressä. Tarinankerronnan Suomen mestari tarjoaa mahdollisuuden saada kokea osa elämystä, joka koostetaan 
kullekin ryhmälle toiveiden mukaan. 



KORONAKORONA
TUNTURISSA ON TILAATUNTURISSA ON TILAA

KORONA ON MUOKANNUT ELÄMISESTÄ PAIKOITELLEN ARVAAMATONTA, MUTTA TOISAALTA TAAS LUONTO ON JÄLLEEN OSOITTANUT 
TÄRKEYTENSÄ KAIKEN KESKIÖSSÄ. KORONA-AIKANA PALLAS EI OLE 100-PROSENTTISESTI ITSENSÄ, MUTTA SILTI UPEAN 
KOKEMUSRIKAS. SEN ON OSOITTANUT JO MONTA KAUTTA, JOTKA OLEMME KORONAN KESKELLÄ TOIMINEET. TÄSSÄ MUUTAMIA 
NOSTOJA,

TOIMIMINEN SISÄLLÄ
Pallaksen Pöllöt toimivat Lapland Hotelsin koronaohjeistusten mukaisesti sisätiloissa. Lisää koronaohjeistuksista löydät www.laplandhotels.com 
-sivustolta. Pidämme etäisyyttä ja maskeja. Järjestämme toimintamme pääsääntöisesti ulkotiloissa ja sisätiloissa toimiessamme pyrimme olemaan 
tekemisissä ainoastaan yhden seurueen kanssa kerrallaan. Vi ime keväänä talvimaailman keskiössä Pöllöt toimivat samojen ohjeistusten mukaisesti. 
Ollaan henkisesti lähellä toisiamme. 

ULKONA RETKEILY
Ulkona retkeillessä pystymme pitämään hyvin etäisyyksiä, vaikka ryhmässä olisi enemmänkin jäseniä. Tunturissa on tilaa jalkautua ja syksyllä 
tunturissa on kaksi opasta, joten voimme jakaa retkiä myös osanottajamäärien mukaan. Tauoilla vältämme pieniä sisätiloja kuten laavuja, joissa 
ihmiset voivat herkästi olla lähellä toisiaan. Toki maalaisjärkeä käytämme esimerkiksi sään ja muiden vaikutusten mukaisesti. Pöllöillä on repussaan 
mukanaan käsidesiä ja maskeja, jos tarvetta ilmenee. Samoin, jos joudumme hyödyntämään julkisilla li ikkumista, tiedotamme etukäteen tästä sekä 
kulkuneuvotyypistä. 

ILLAN VALOSSA
Kuten ohjelmassakin lukee, Pallaksen rikkaus on aina ollut yhteisöllisyys. Vältämme edelleenkin kokoontumisia mm. baarissa ja viemme vieraat 
mieluummin pihalle ihmettelemään ympärillä olevaa kauneutta. Käydäksemme keskusteluja ja oppiaksemme toisistamme, ei meidän tarvitse mennä yli 
tuntureiden. Ri ittää kun otamme uudenlaisen fokuksen Pallaksen oivaltamiseen, mutta teemme sen järkevästi yhdessä. Keväällä kävimme esimerkiksi 
villasukkakävelemässä, nyt syksyllä voimme käydä purouinneilla tai revontuliretkillä. 

PÖLLÖT OVAT PAIKALLA VIERAITA VARTEN 
Vaikka pyrimmekin välttämään turhia kohtaamisia, pöllöt ovat tunturissa juuri vieraita varten. Meiltä saa kysyä neuvoa, pyytää apua, etsiä iloisia 
hetkiä ja ottaa osaksi lomakokemusta. Tehdään se vain turvallisesti. Pöllöjen pöydässä ravintolassa saa vierailla ja aulassa eteemme saa levittää kartan. 
Autamme säätämään pyörän satulaa ja kantamaan tarvittaessa matkalaukun huoneen ovelle. Mieluiten viemme teidät toki tunturi in. 
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