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Jäät lähtevät 
myös ihmisestä
Neljä vuodenaikaa ei Lapissa riitä, sillä luonto muuttuu jatkuvasti ja no-
peasti. Esimerkiksi keväässä on kantavien hankien ja jäiden lähdön vaihe. 
Lapin vanhalle kansalle keväiden ero oli elintärkeä. Tietyt askareet pääsi 
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Tässä mökkikirjassa on juttua entisajan äkäslompololaisten elämästä kah-
deksan vuodenajan rytmissä. He aukaisivat ladun Ylläksen ja koko Lapin 
matkailulle. Nykyään kahdeksan vuodenaikaa merkitseekin monille kylä-
läisille myös matkailun sesonkien rytmejä.

Yksi ei ole muuttunut. Lapin luonto tarttuu ihmistä kiinni kaikista ais-
teista. Se ei jätä ketään kylmäksi. Tule Lappiin vaikkapa jäidenlähtöke-
väänä ja tunne, miten jäät lähtevät myös sinusta. 
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TALVI
JOULUKAAMOS 

Aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle; 
päivä on muutama tunti pastellista 

valonkajoa. Luonto lepää kiihkeän kesän 
jälkeen. Niin myös ihminen.
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TALVI

”Ottakaamme esimerkkiä 
Äkäslompolon elämäntyylistä”

Ulla iloitsi lokoisasta Äkäslompolon joulusta ilman hosumista ja 
stressiä. Jounin Kaupassa vallitsi kuitenkin Amerikan meininki.

O ikein surettaa, kun Ulla ei saa 
nähdä sitä, että kylän yhtei-
nen joulupukki, jopa joulupu-

kin emäntä ja neljä tonttua ajavat kul-
kusten helistessä aattona talosta taloon. 
Muuten ottavat täällä Joulun lokosas-
ti – ei mitään suursiivouksia, ei pyykkiä, 
ei erikoisia valmisteluja. Jouni valittaa, 
että aattoiltana tulevat kaikki ostoksil-
le, viimeiset joskus puolenyön aikaan – 
siis siinä suhteessa kuin Amerikassa. Älä 
missään tapauksessa hosu paljon. Olem-
me tottuneet suureen primitiivisyyteen ja 
rauhaan, ettemme kaipaa mitään erikoi-
sia joulueffektejä. Vähemmän rasitusta, 
enemmän rauhaa. Ottakaamme esimerk-
kiä Äkäslompolon elämäntyylistä. Täällä 
ihmiset elävät vanhoiksi ja ovat kaikki 
täysissä voimissaan.

Näin kirjoitti helsinkiläinen lo-
ma-asukas Vappu Roos äidilleen jou-
lukuussa 1955. Äkäslompolon nuo-
rilla oli tapana koota pukki-, muori ja 
tonttuporukka, joka kiersi hevosreellä 
laulaen, leikkien ja lahjoja tuoden koko 
kylän. Aisakello kertoi, milloin pukki oli 
tulossa taloon. Jos kiertosuunta sattui 
sopivasti, lahjat saattoi lähettää pukin 
mukana saajilleen.

Nykyään joulu on äkäslompololaisil-
le vilkasta aikaa. Vaikka kiirettä pitää, he 
eivät nytkään hosu ”erikoisia joulueffek-

tejä” luomassa, vaan kylän aito tunnelma 
on parasta vieraille. 

Etenkin ulkomaiset matkailijat tu-
levat viettämään taianomaista valkeaa 
joulua revontulten loisteessa. Vaikka 
revontulet jäisivät näkemättä, kotiin he 
lähtevät silti onnellisina. Lapin hiljai-
suus ja rauha on monelle ennen koke-
maton elämys. 

PIMEÄN TARINOITA…

Talvi-iltaisin nautittiin aidosta pimeäs-
tä, ei ollut sähkövaloja eikä radiota. Pii-
sivalkean äärellä tehtiin käsitöitä, lei-
kittiin ja tarinoitiin. Joku sukulainen 
saattoi pistäytyä sumpille, ja sen päälle 
oli mukava iskeä tarinaa. 

TALVI

Mauri Kurun äiti Helvi ja sisko Paula 
Keski-Kaulasen talossa 50-luvun lopulla.

”

”Seku vain”
Ylläksen seudun väki puhuu 

Tornionlaakson murretta. 
Seku vain tarkoittaa 

huvikseen; muuten vain.
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Puhe kääntyi helposti maahisiin ja 
manalan väkeen, joihin uskottiin vankas-
ti vielä 1950-luvulla. 

Yksi kummitustarina antoi selityk-
sen sille, miksi Riihen talo natisi pak-
kasella. Pekka Aadolf Äkäslompololta 
(syntynyt 1844) oli irronnut varvas jon-
kin taudin seurauksena. Varvas pistettiin 
talteen Riihen vintille, jotta se saataisiin 
aikanaan mukaan hautaan. Varvas kui-
tenkin unohtui. Talo natisi, kun Pekka 
liikuskeli varvastaan etsien. 

KYLLÄ POROLLA PÄÄSEE

Asiat hoituivat ja uutiset kulkivat verk-
kaiseen, sillä sananviejän oli lähdettävä 
suksilla matkaan ja avattava latu um-
pihankeen. Nykyään umpihankeen voi 
lähteä suksilla tai lumikengillä, vaikkei 
olisi mitään asiaakaan – ”seku vain”. 
Umpihankihiihto ja lumikenkäily ovat 
oivia tapoja päästä näkemään tähtitai-
vas ja revontulet. 

Poro oli ennen vanhaan näppärin 
menopeli, jonka neliveto toimi pehmeäs-
säkin lumessa. Lähes joka talossa olikin 
ainakin yksi poro vetojuhtana. Perheen 
porolla myös isommat lapset saivat ajella 

”Päivä lyhenee koko ajan, au-
rinko paistaa matalalta. Alka-
van kaamoksen valo on kuin 
aamu- tai ilta-aurinko koko 
ajan, mikä on ihanteellinen 
valokuvaukselle. Luonnossa on 
monenlaisia kontrasteja, kuten 
että sää voi vaihdella nollasta 

kolmeenkymmeneen pakkasas-
teeseen. Lunta keräytyy pikku-
hiljaa. Joulukuussa alkaa olla 
jo kunnon talvi. Hienoja reis-
suja voi tehdä esim. Kukas-, 
Kuer- ja Kesänkituntureille 
lumikengillä.”

MAURIN VINKIT

talven reissuihin

TALVI

Aatos Kaulanen oli kauppareissullaan 
käynyt Ruotsin puolella katsomassa 

sähkövaloja. Nappia painamalla syttyvä 
valo oli suuri ihme. Äkäslompoloon tuli 

sähköt vuonna 1967.

kaverin luo kylään. 
Ne jotka omistivat poroja enem-

mänkin – eli niitä riitti ”kahta puolen 
puuta” – olivat saaneet poroerotukset 
tehtyä sopivasti jouluksi. Poroerotukset 

””Komeat ovat kaamoksen valot taivaalla ja Äkäs-
lompolon kylä upea näky joulu aaton kynttiläva-
laistuksessa.”   Röhkömukan vieraskirjaan joulukuussa 1992

ovat nykyäänkin poromiesten ja -naisten 
tärkeä yhteinen tapahtuma ja juhlahetki. 
Erotuksissa porot kootaan aitauksiin ja 
ne mm. lasketaan, varmistetaan omistaja 
sekä valitaan lihoiksi laitettavat.
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KEVÄTTALVI
PAKKASTALVI 

Lämpömittarin lukema voi jämähtää 
–30 °C viikoiksi, mutta elämä jatkuu 
ja siitä jopa nautitaan. On mukava 
kokoontua yhteiseen ajanviettoon ja 

lumisiin harrastuksiin. 
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KEVÄTTALVI

”Savu nousee korsteenista – 
mennään käymään!”

Talviset pakkasaamut olivat jääneet Anjan mieleen vähän ankeina. 
Yöllä pirtti oli jäähtynyt niin kylmäksi, että henki huurusi – sekin oli 
jonkinlainen lämpömittari. Äiti laittoikin heti uunin lämpiämään.

E i ollut puhelimia, että olisi voinut 
edes kysyä, ollaanko talossa koto-
na. Mutta oli ainakin yksi varma 

merkki: katsottiin, nousiko savu korstee-
nista. Jos nousi, joku oli kotona. Jos taas 
oli pönkkä oven päällä, käytiin naapuris-
sa. Luulen, että naisilla oli aina jonkinlai-
nen yhteys, että ne tiesivät, koska miehet 
oli reissussa. Silloin oli vapaampi kertoa 
kuulumiset ja vähän juorutakin. Naisil-
la oli tapana ottaa käsityö matkaan, kun 
arkina käytiin kylässä. Siinähän jutellessa 
valmistui sukka ihan huomaamatta.

Näin muisteli äkäslompololaisten 
kylästelyä Anja Kurkkio. Anja ja hänen 
miehensä Vertti rakensivat Äkäslom-
polon ensimmäisen majoitusyrityksen, 
Seitapirtin, vuonna 1966.

Ankara talvi on aina tuonut ihmiset 
yhteen hakemaan lämpöä toisistaan. 
Nykyaikanakin pakkasen paukkuminen 
vain lisää yhteen kokoontumisen tun-
nelmallisuutta.

Talvella entisajan lappilaisilla oli 
hyvin aikaa kastaa lapset, haudata vaina-
jat, vihkiä parit ja maksaa verot. Verojen 
maksu ja muutkin yhteiskunnalliset 
velvoitteet oli kätevä hoitaa talvimarkki-
noilla, kun kerran oli lähdetty ihmisten 

ilmoille tiettömien taipaleiden takaa. Sa-
moille markkinoille olivat todennäköi-
sesti saapuneet myös sukulaiset ja tutta-
vat, joita harvoin pääsi näkemään.

POROJEN TURVANA

Hanki kimmeltää kuun valossa ja tykky-
lumipuut hehkuvat sinisinä ja vaaleanpu-

naisina. Mykistävässä talven ihmemaassa 
käydään kuitenkin selviytymistaistelua. 
Nyt porot tarvitsevat ihmisen apua. Ne 
äkäslompololaiset, joilla oli poroja, pai-
mensivat niitä hyville ruokailupaikoille. 
He myös suojelivat porokarjaa sudelta, 
ahmalta, ilvekseltä ja kotkalta.

KEVÄTTALVI

Sydäntalvi tuo vapaa-laskijoiden 
himoitsemaa puuterilunta.

Äkäslompolon kylässä lämmitettiin tupia 
paukkupakkasessa 1960.  Kuva: Torsten Rancken

”
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”Kaamos kääntyy talveksi. Aurinko nousee, 
mutta paistaa matalalta ja maalaa maise-
maan satumaisia tunnelmia. Nyt voi nähdä 
tykkylumisia puita sekä talven värimaail-
man, jossa on violetin, pinkin ja sinisen eri 
sävyjä turkoosista lähtien.”

KEVÄTTALVI

SAVOTASSA TULI HIKI 
PAKKASELLAKIN

Monet äkäslompololaiset miehet huh-
kivat talvet metsätyösavotoissa, jotkut 
jo kymmenvuotiaasta. Herätys kämpäs-
sä oli kuudelta, ja aamupalaksi tarjottiin 
tuhti lautasellinen poronkäristystä. 

Työmatka metsään taittui suksilla. 
Siellä odotti pitkä päivä lapion ja justee-
rin kahvassa. Jokaisen kaadettavan puun 
ympäriltä piti lapioida lumet isolta alalta, 
jotta kahden miehen justeeritiimi mah-
tui sahaamaan puun nurin. Puut kulje-
tettiin hevosella tai porolla järvien jäille 
tai jokien varsille odottamaan kevään 
tukinuittoa.

Ruokatauolla savottajätkät istuivat 
nuotiolla, eväänä oli usein rasvaan kas-
tettua ruisleipää ja kahvia. Iltahämärissä 
he hiihtivät takaisin kämpälle. Väsymyk-
sestä huolimatta iskettiin vielä tarinaa ja 
pelattiin korttia. ”Käisime iga öhtu saunas, 

 püherdasime alasti lumes (–30 °c).” 
Vieraskirjaan tammikuussa 2003”

MAURIN 
VINKIT

kevättalven 
reissuihin
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KEVÄT
HANKIKANTO 

Päivät tulvivat valoa ja aurinkokin lämmittää 
jo. Pulmuset ja laulujoutsenet palaavat kevään 
ensi airueina. Yöt ovat vielä pimeitä ja kylmiä, 
mikä yhdessä auringon kanssa kovettaa lumen 

kantavaksi. Hankikantokevät houkuttelee 
hiihtämään, pilkkimään ja laskettelemaan.
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KEVÄT

”Käy taloksi väsynyt 
matkamies, käy pirthiin”

Mauri kaivoi turistin kulkureitillä lumeen kuopan ja asetti 
”hankikantokannen” takaisin paikoilleen. Ansakuoppaan  

langennutta turistia heitettiin vielä lumipalloilla. 

T uristit saapuivat 1950-luvul-
la usein keskellä yötä ja tulivat 
heti ruokailemaan. Ruokailu ta-

pahtui tuvassa, joka oli samalla keittiö ja 
myös perheen ainoa asuinhuone. Tuvas-
ta oli verhoilla erotettu pieni nurkkaus 
apulaisen makuutilaksi, ja sinne me lai-
toimme neljä lastamme puolittain istu-
vaan asentoon siksi aikaa, mitä ruokailu 
kesti. Lapsille oli tietysti selostettu, että 
yön aikana oli useitakin siirtoja, ja he 
nukkuivat koko ajan. Tilanne helpottui 

vuonna 1960, kun rakensin huoneen na-
vetan vintille”, kuvaili matkailun alkuai-
koja Heino Kaulanen. 

Talvilomalaiset majoittuivat pitkään 
kyläläisten taloissa. Parhaat nukkumatilat 
annettiin vieraille. Tupa jaettiin verholla 
tai vaikkapa Oulu-pahvilla. Etelän tu-
ristien ja kyläläisten elämät kietoutuivat 
yhteen rikastuttaen toisiaan. Eräät hiih-
tolomalaiset saivat viereisessä kamarissa 
todistaa, kun Heino ja Lahja Kaulasen 
perheeseen syntyi tytär 30.3.1953. Noista 

neljästä etelän pojasta tuli pienen Lapin 
tytön, Eira Sylvian, kummeja.

LUONTO TOI PÖYTÄÄN 
UUDENLAISEN LEIVÄN 

Pakkastalven selkä oli taittunut. Nälkä 
kurni mahassa, sillä varastot oli syöty 
loppuun. Synkän tilanteen pelastivat 
pesimäseuduilleen palanneet vesilinnut, 
joita äkäslompololaiset pyytivät ansoil-
la ja ampumalla. 

Ansojaan toiveikkaina kokevat mie-
het tuskin olisivat uskoneet, että han-
kikantokeväästä tulisi vielä kyläläisten 
lihavinta aikaa. Tulevaisuuden muuttivat 
Äkäslompoloon ihastuneet voimiste-
lunopettaja Runa Lindfors ja sähköttäjä 
Gunnar Stenfors.

Stenfors näki Äkäslompolon mat-
kailun mahdollisuudet ja houkutteli 
kehittämään matkailusta sivuelinkeinoa. 
Aluksi kyläläisiä ihmetytti, miksi joku 
haluaisi tulla rikkaasta etelästä köyhään 
kyläpahaseen, jonne ollut edes tietä. 

Ensimmäiset talvilomalaiset saa-
puivat Äkäslompoloon vuonna 1934: 
suomenruotsalainen naisporukka, jonka 
Lindfors toi hiihtokurssille. Loppu on 
Lapin matkailun historiaa.

KEVÄT

Ennen hiihtohissejä laskettelijat veti ylös 
poromies poroineen. Poromies ajoi edellä poroa, 

hiihtäjä piti narusta kiinni. 

”

Maalis-huhtikuu on tänäänkin 
vilkasta kotimaan matkailun 

sesonkia Äkäslompolossa  
ruskan ohella. 
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”Maaliskuussa voi olla hyvin 
kylmä varsinkin öisin, kunnes 
aurinko voittaa. Se paistaa 
jo korkealta ja päivät pitene-
vät ja lämpenevät. Hanget 
ovat puhtaan valkoiset, taivas 
sininen. Kevät on murtomaa-
hiihdon kulta-aikaa huhtikuun 

puoliväliin saakka. Hankikan-
non aikaan ei hiihtäjä ole la-
tujen vanki. Huhtikuun lopul-
la luonto herää, valo lisääntyy 
tosi nopeasti ja pääsee myös 
kurujen laaksojen pohjille. 
Auringonlasku tuovat jälleen 
uutta tunnelmaa maisemiin.”

KEVÄT

KORISTELEMATONTA 
VIERAANVARAISUUTTA

Matka Helsingistä Äkäslompoloon kesti 
puolitoista vuorokautta. Matkaa tehtiin 
niin junalla, bussilla kuin hevosella. Vii-
meinen rutistus oli öinen 27 kilomet-
rin hiihto perille Äkäslompoloon, sillä 
maantie saatiin vasta vuonna 1953. – 
Tervetuloa väsynyt matkamies, käy pir-
thin, tapasi Keski-Kaulasen isäntä Tyyre 
Kaulanen tervehtiä tulijoita. 

Äkäslompololaiset ottivat matkai-
lijat vastaan aidosti ilman ylimääräistä 
esittämistä.

 – Lasten mieltä kiinnostivat niin 
kovasti pari herraporukkaa, joita niin ko-
vasti olisi mieli tehnyt kiusata, mutta jo 
pelkkä olemus kertoi, että yhteistä kieltä 
ei ole. Vaikka asu heillä oli vanhat hiih-
tohousut ja hupparit ja päässä hiihto-
lakki, niin ryhti ja olemus kertoi heidän 

olevan jotain erikoista. Ryhti oli hyvä, 
puhe rauhallinen. Katse lämmin ja suora. 
He olivat lentäjiä, he olivat isoja herroja, 
niin isoja että emme koskaan heittä-
neet lumipalloilla, muistelee Destination 
Laplandin toimitusjohtaja Mauri Kuru, 
Tyyre Kaulasen tyttärenpoika.

”LÄHETHÄÄN HOTLAAN 
JOTLAAN”

Etelän vieraiden myötä kyläläiset kokivat 
monta ihmeellistä uutuutta. Moni lapsi 
maistoi elämänsä ensimmäistä omenaa ja 
appelsiinia heidän tuliaisinaan.

Aluksi lomalaisten huvikseen hiih-
tämistä ja varsinkin laskettelua kum-
masteltiin. Lappilainen kun liikkui 
luonnossa vain työn merkeissä. Lopulta 
hiihtokärpänen puraisi Äkäslompolon 
nuorisoa, ja pian tunturien rinteillä vii-

letti myös paikallista nuorisoa tyylikkäis-
sä hiihtotamineissa. 

Vuonna 1974 matkailu synnytti 
kylään Äkäs-Hotellin ja sen ison tans-
siravintolan anniskeluoikeuksin. Siitä 
tuli tärkeä myös äkäslompololaisille. Ra-
vintolaa ei kuitenkaan kukaan kutsunut 
ravintolaksi, vaan Äkäs-Hotelli oli aina 
hotelli. ”Lähethään hotlaan jotlaan”, ky-
läläiset tapasivat sanoa. 

Nykyään Äkäslompolo elää matkai-
lusta, mutta siitä ei ole tullut matkailun 
kulissia. Vaikka ammattimaisuus on tul-
lut, aitous on pysynyt. 

1950-luvun lopulle asti hiihtäminen tarkoitti 
tunturiin kiipeämistä ja siellä laskettelua. 

Metsässä oli latuja vain tunturilta toiselle. 
Ladut avattiin umpihankeen letkassa. Vahvin 
hiihtäjä hiihti keulilla, ja vuoroa vaihdettiin 

välillä. Viimeisen tehtävä oli valvoa, ettei 
kukaan jäänyt porukasta.

Taloille muodostui omat vakiokävijät. He varasi-
vat seuraavan lomansa postikortilla, ennen kuin 
puhelimet alkoivat yleistyä Äkäslompolossa.

MAURIN VINKIT

kevään reissuihin
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KEVÄTKESÄ
JÄIDENLÄHTÖ 

Maassa on vielä lunta, mutta pälvet ovat 
pian täynnä elämää: kasvien hentoja 

alkuja ja vastasyntyneitä poronvasoja. Joet 
tulvivat. Kaikkialla soi muuttolintujen 

riemukas mekastus. 
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KEVÄTKESÄ

”Ylläs yllätti jälleen”
Eräs lomailija oli Ylläksellä ensimmäistä kertaa elämässään hiihtä-
nyt vielä vappuaattona. Mutta jo toukokuun loppupuolella toinen 
mökkeilijä oli viettänyt kuherruskuukautta helteessä ja ukkosessa.  

T ukinlaskuaika oli meillekin Ailin 
kanssa pieni tienestiaika. Teim-
me juustoja ja kävimme niitä 

kauppaamassa. Aina ne vain menivät 
kaupaksi, mutta varmaan joskus säälistä-
kin ostivat. Aili oli kyllä jo Saimin mat-
kassa oppinut kauppaa tekemään. Saimi 
kulki pitkin savotoita talvikaudet porolla 
ajaen risla täynnä limppuja, pullapitko-
ja tai markan ässäpullia, kuten Saimi ne 
esitteli. Tietysti maitoa myös oli matkas-
sa. Minulta kyllä olisivat jääneet juus-
tot myymättä, sillä kovin arka ja ujo oli 
siihen aikaan, eikä minussa ole ilmen-
nyt kauppiasluonnetta myöhemminkään, 
kertoi Anja Kurkkio myyntimatkoistaan 
uittomiesten kämpille.

Heti kun jäät lähtivät joesta, mie-
hillä oli edessään lyhyt mutta tiukka 
työrupeama: tukkien uitto. Hommia 
painettiin nukkumatta vuorokaudet 
ympäri. Päivät ja yöt täyttyivät tukkien 
kanssa reuhumisesta, kastumisesta ja pa-
lelusta. Uitot loppuivat Äkäslompolossa 
1960-luvulla.

Uitossa tarjoutui harvinainen tilai-
suus saada rahapalkkaa. – Mieleeni on 
jäänyt se kuinka uittotilin saatuani ostin 
oman polkupyörän. Se oli Jaguar-merkki-
nen ja mielestäni erityisen komea. Elämä-
ni aikana olen ostanut monta autoa, mut-
ta onko koskaan tuntunut niin mukavalta 
kuin silloin, kun sai ihan oman polkupyö-
rän, muisteli Aatos Kaulanen.

UUTISLEIPÄÄ JA 
PORONVASOJA 
ODOTELLESSA

– Meidän pellot olivat hyvin pieniä, ja 
usein se vilja, mitä niistä saatiin, oli vi-
hantaa tai pakkasen panemaa, mutta kyllä 
sitä uutisleipää vain jännityksellä odotet-
tiin, vaikka se usein oli pettymys. Perunaa 
meille kyllä tuli useimmiten hyvin, vaikka 
saattoivat ne siemenperunat keväällä olla 
vähissäkin. Sipulia meillä on aina kylvet-
ty pitkät penkit, ja nauriita myöskin. Jos-
kus tulikin suuria nauriita, joista isä sitten 

puukolla rapasi ja vuoron perään meille 
pienimmille jakoi sitä raastetta, joka oli 
herkkua siihen aikaan, kun ei juuri muu-
ta makeaa ollutkaan, kertoi Anja Kurkkio 
äkäslompololaisten viljelyksistä.

Ainoa Äkäslompolossa menestynyt 
vilja oli ohra. Kylvöpäivä valittiin tarkoin 
kuun vaiheiden ja sääenteiden mukaan. 
Kylväminen oli usein naisten työtä. 
Emännillä oli sitä varten kylvöpuku, 
jota ei käytetty muulloin: pitkähihainen 
polven alapuolelle ulottuva pellavapaita. 
Peltotöissä kuten karhimisessa isännän 

KEVÄTKESÄ

Hevonen sai aamupalaksi kauroja tai lämpimällä 
vedellä kasteltuja heiniä. Niillä polle jaksoi rehkiä 

työmiehen kaverina.

”
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”Toukokuuhun liittyy voimak-
kaasti tunturipurojen solina. 
On aivan käsittämätöntä, mi-
ten solina kuuluu joka puolelta, 
se on kuin musiikkia. Touko-
kuu on myös poronvasojen ja 
muuttolintujen aikaa. Täällä 
on useita lintutorneja bongaa-

jille, kummaltakin mökkialueel-
ta, Äkäslompolosta ja Ylläsjär-
veltä löytyy torni. Toukokuussa 
voi nähdä paljon kotkia, jotka 
liitelevät poronvasoja etsien. Se 
on luonnon kiertokulun juhlaa 
ja karuutta. Karhunjälkiä voi 
myös nähdä.” 

MAURIN VINKIT

KEVÄTKESÄ

työparina saattoi olla hevosen sijasta poro. 
Karjanpidossa hyödynnettiin luon-

nonniittyjä jokien varsilla ja jänkillä. Ke-
vätkesän tulva-aikaan niittyjä kasteltiin 
patoamalla puroja. 

Porotaloissa odotettiin tähän aikaan 
vasoja syntyviksi ja suojeltiin kantavia 
vaatimia. Nyt oli aika myös käsityömate-
riaalien valmistamiselle: kerättiin puun-
juuria ja käsiteltiin poronnahkoja.

KUN ELSA POSTIA POLKI 
JA HIIHTI

Nykyään Ylläksellä hiihtäjän ja laskettelijan 
rospuutto saattaa alkaa vasta toukokuussa. 
Ja aurinko paistaa ihanasti hiihtäjän naa-
maan – ainakin usein. Keli ja sää voivat olla 
huhti-toukokuussa mitä vain.

– Ihana loma takana. Ylläs yllätti jäl-
leen. Takana hikisiä kilometrejä ladulla, 

sateessa ja auringossa. Upea kelomökki 
kruunasi koko loman. Ensimmäisen ker-
ran elämässäni hiihdin vappuaattona 38 
km, kirjoitti lomailija mökin vieraskir-
jaan toukokuussa 1998. 

Vaihtelevat kelit sai tuta Äkäslom-
polon legendaarinen postinhoitaja, Elsa 
Äkäslompolo, Postin Elsa. 

Postin Elsa teki 60 kilometrin posti-
reissunsa kolmesti viikossa polkupyöräl-
lä, hevosella, suksilla tai porolla. Kelirik-
koaikaan ei auttanut muu kuin kävellä, 
ja kulkureiteille nousseiden tulvavesien 
ylittäminen oli melkoista taiteilua. 50 
vuotta kestänyt postiura alkoi jo 13-vuo-
tiaana vuonna 1940, kun hän tuurasi 
isäänsä. Ensimmäinen keikka hoitui isän 
polkupyörällä vinossa ajaen.

Monenlaisia lähetyksiä Elsa vei 
kuormassaan. Hänen kyydissään tuli 
Äkäslompoloon mm. kylän ensimmäi-
nen sika – polkupyörällä.

kevättalven reissuihin

” ”Mahtava kevät: joutsenet mekastivat lompolon 
päässä (pieni aukko jäässä), kurjet huusivat taivaalla. 
Kesä koittaa Lappiin! Vieraskirjaan huhtikuussa 1997

”Kiitokset hienosta lomasta, johon isosti vaikutti kaunis, kotoisa 
mökki. Lepäiltykin on, vaikka ’pakolliset’ piti entisen junantuoman 
esitellä: Pipola, Kesänki, Ylläksen huippu, Kellokkaan Velhopolku. 
Parinkymmenen helleasteen lämpöaallosta huolimatta joka ilta 
saunottu, aamukahvit terassilla vierähti tuntikausiksi. Täällä viihtyisi 
pidempäänkin. Viimeisenä iltana oli ihan pakko ryömiä Pirunkuruun 
vesisateessa ja ukkosessa. Juu tiedetään, ei kovin järkevää. Mutta 
kuinkas paljon kuherruskuukausilaisilla järkeä piisaa, ei yhtään, 
ainakaan meillä?” 

Vieraskirjaan toukokuussa 2009
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KESÄ
KESKIYÖN AURINKO 

On lyhyt Lapin linnunlaulu, huvi ja kukkain kukoistus 
ja riemu muu. Lapin kiihkeä kesä on yhtäjaksoinen 

kesäpäivä toukokuusta heinäkuuhun. Ihmiset ahmivat 
valoa ja lämpöä uupumukseen asti. 



3332

KESÄ

”Mentiin porukalla uimaan ja 
pesemään pikiöljy ja hiki pois”

Keskiyön aurinko toi ihmisille rankan työn ja rankat huvit. 
Anja muisti läpi viikonlopun jatkuneet tanssit, Maila  

pikiöljyiset työpäivät lehtien riipijänä. 

K angosjärven Kusti tilasi Vaasas-
ta mulle Devonin uistimen. Oli 
sunnuntaipäivä, ja äiti hoputti 

riipimään lehtiä lehmille. Se oli tapana 
joka talossa. Silloin otin pärekontin ja 
karsin koivusta vavan. Menin ison kiven 
kuopalle, aurinko paistoi kirkkaana. Hei-
tin ensi kerran Devonin veteen ja neljän 
kilon taimen rojahti kiinni. Saisinkohan 
sen ylös? Se hyppäsi korkealle ilmaan ja 
vauhdissa rantaan. Löin taimenta kivel-
lä niskaan ja pian se oli kontissa. Läksin 
juoksujalkaa kiireen vilkkaa kotiin. Kun 
tulin kotia, isä istui soututuolissa. Mie 
sanoin, että siinä olis äitille lehtiä. Viska-
sin kontin tuolin eteen lattialle. Isä istui 
piippu suussa, otti sen pois ja sanoi, että 
mie perkaan taimenen ja sitten lähden 
riipimään niitä lehtiä.

Näin muisteli Jouni Kaulanen, 
Jounin Kaupan perustaja ensimmäis-
tä ostouistintaan ja elämänsä suurinta 
taimenta. Sitä ennen Jouni oli uistellut 
kuparirahasta tehdyllä uistimella. Per-
heenäideillä oli tapana lähettää pojat 
hakemaan päivän ruokakalat; Äkäslom-
polon vedet kuhisivat kalaa. 

KESÄN JA TANSSIN JUHLAA 

Keskiyön auringon taika tehoaa niin suo-
malaisiin kuin ulkomaisiin vieraisiin. Nor-

dkappiin suuntaavat keskieurooppalaiset 
pysähtyvät Ylläksellä Lapin kesää ihmet-
telemässä. Pitempiä kesäreissuja kuten 
vaelluksia tekevät pääosin suomalaiset. 

Ei keskiyön aurinko ollut entisajan 
äkäslompololaisillekaan pelkkä hyvä 
työvalo.

– Pojilla oli tapana lauantai-iltoi-
na lähteä Kaulasen rannasta veneellä 
soutelemaan. Eino istui keskellä ve-
nettä ja soitteli haitaria ja välillä huusi, 
että ”Tuiku tuiku tuikuuu!” kertoi Anja 
Kurkkio nuorison tansseihin lähdöstä. 
Tuiku-huuto oli Einon versio lehmien 

kotiinkutsuhuudosta. Kesäisin tanssittiin 
viikonloput melkein maanantaiaamuun 
asti vähillä yöunilla.

Juhannuksen alla oli kiire, sillä ju-
hannuksena kaikki halusivat pitää het-
ken vapaata ja nauttia kesästä. Nyt alkoi 
oikea kesä, ja sitä haluttiin juhlia koko 
kylän voimin Yllästunturilla. 

RIIPIJÄT TUPPI SORMESSA

Juhannuksen jälkeen alkoi koivunlehtien 
kerääminen lehmien lisärehuksi. Riipimi-

KESÄ

”Naapurimökkiläisten kanssa vietettiin 
yhteistä juhannusta. Teimme mm. 
korvasienikeittoa ja rosvopaistia. 

Tulilla on istuttu myöhäseen/
varhaiseen. Jounin rannassa käytiin 

juhannusjuhlilla. Kerrassaan mukava 
juhannus!” Vieraskirjaan kesäkuussa 2008

Turistien 
autot olivat 
nähtävyys.

”
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”Kesä on parasta vaellusaikaa. 
Luonto aukeaa avoinna kulki-
jalle eikä ole yön eikä päivän 
järjestystä. Luonnossa voi näh-
dä mitä tahansa. Tunturissa 

ei ole kuivalla säällä sääskiä, 
siellä tuulee aina sen verran. 
Nyt on vasanmerkitysaika, ja 
poroerotuksia voi mennä mat-
kailijakin katsomaan.” 

KESÄ

nen oli naisten ja lasten työtä. Riipijän tär-
kein työväline oli etusormi, jossa pidettiin 
suojana nahkatuppea. Jokaisella oli kanta-
jan kokoon sopiva kontti. Aina oli pientä 
kisaa, kenen kontti täyttyi ensimmäisenä.

– Kahvit keitettiin pienellä tulel-
la ojan pohjalla ja kahvin kanssa syötiin 
juustoa. Mukana oli kotona leivottua 
rieskaa ja pullossa maitoa. Lepo- ja ruo-
kahetket olivat päivän kohokohtia, nii-
den jälkeen taas riivittiin virkeinä ja säkit 
täyttyivät lehdistä. Kotiin oli niin muka-
va tulla, kun oli tehnyt oman osansa päi-
vän töistä. Työpäivän päätteeksi mentiin 
porukalla uimaan ja pesemään pikiöljy ja 

hiki pois. Järven rannasta kuului iloisia 
ääniä ja veden loisketta, kertoo lapsuu-
tensa urakoista Maila Alatalo. 

Poroille niitettiin kortetta ja puris-
tettiin jäkälälimppuja kostealla säällä. 
Keskikesällä syntyivät myös saunavastat 
talvea varten.

HYTTYSET 
POROPAIMENINA 

Juhannukselta alkaa räkkä eli aika, jol-
loin vertaimevät hyönteiset ovat run-
saimmillaan. Öisin niiltä suojauduttiin 

nukkumalla rankisen alla. Rankinen oli 
harsokankaasta tehty teltta, joka voitiin 
virittää vuoteen ylle tai lattialle. 

Poronpidossa räkällä on tärkeä rooli 
tänäkin päivänä. Räkkä ajaa porot tokik-
si, jotka poromiehen on helpompi koota 
kesän poroerotukseen: vasanmerkityk-
seen. Siinä keväällä syntyneille vasoille 
laitetaan omistajan korvamerkit. 

Vasanmerkitys on vuoden kohokoh-
tia poronomistajille. Poroja paimennet-
tiin kesälaitumille, ja siltä reissulta palaa-
vat poromiehet saivat entisaikoina olla 
kylän tietotoimistona. Uutiset ja viestit 
kulkivat heidän matkassaan. 

MAURIN VINKIT

kesän reissuihin

”Tämä rauha ja hiljaisuus. 
Toiset nukkuvat autossa ja 
Pekka mökissä. Minä kuljen 
vuoroin ulkona ja sisällä, 
kuuntelen porojen kelloja ja 
sisällä narisevia ovia. Nautin 
valoisasta yöstä (vaikka on 
pilvipoutaa). Voi jospa saisin 
tulla tänne takaisin.” 
Vieraskirjaan heinäkuussa 2001

”

”Ken nähnyt sun, laajan Lapinmaan, 
kun kesä kerkee käy kukkimaan, kun 
valkojoutsen taas saapuu sinne, halk’ 
öiden kirkas on tunturin rinne niin 
ihmekirkkautes’ sieluun siirtyy ja kuvas 
ainaiseks sinne piirtyy, oi sä Lapinmaa!” 
Vieraskirjaan 1939
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SYYSKESÄ
SADONKORJUU 

Horsma puhkeaa kukkaan. Siitä alkaa 
sadonkorjuun aika metsissä, pelloilla ja vesillä. 

Aurinko laskeutuu iltaisin yhä alemmas, ja 
hämärä hiipii iltaisin maisemaan aina vain 

aikaisemmin. 
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SYYSKESÄ

”Ja tuoksuvaa heinää joka 
paikassa lyödään haasioille”
Lomalaiset Vappu Roos ja hänen tyttärensä Ulla kohtasivat 

Äkäslompolon maalaisidyllin kaikessa kauneudessaan. Kovan 
työn lomassa osattiin päästää myös ilo irti.

K yllä oli sisääntulo valtava tähän 
maisemaan. Taustalla on Ylläs 
ja eräs toinen mahtava tuntu-

ri, molemmissa kolme aaltomaista lakea, 
niiden takana Aakenus ja toisella suun-
nalla Pallas, joka näkyy vähän korkeam-
malta, mutta senkin harjanteita näkyy 
tänne. Keskellä järvi, tällä puolen järveä 
on Kaulasen puoli, useita punaisia taloja, 
kaikki samaa sukua, toisella puolen jär-
veä muu kylä, kaikki oikein siistiä ja hyvin 
maalattua. Ja tuoksuvaa heinää joka pai-
kassa lyödään haasioille. Mekin olimme 
heinänteossa Ullan kanssa. Tätä hienoa 
heinää on leikinteko korjata. Piha on ta-
sainen vihreä tanner, navetassa kuusi val-
koista lehmää. Poroja näimme jo eilen 
illalla autosta ja tänä aamuna löysin Ullan 
riemuksi poronsarven metsästä, kirjoitti 
Vappu Roos kirjeessään 28.7.1954.

Valkoinen lapinlehmä – kaunis, äly-
käs ja sisukas – ammui joka navetassa. 
Lapinlehmä ei ollut nirso ravinnon suh-
teen, ja valkoinen väri suojasi vasikkaa 
hyttysiltä. Lehmät päästettiin kesäisin 
laiduntamaan vapaana metsiin, lampaat 
vietiin tuntureille.

1960-luvulta alkaen pientilat alkoi-
vat kadota myös Äkäslompolosta. Enää 
kylässä ei harjoiteta maataloutta. Porot 

ovat toki pitäneet pintansa; ne ovat 
saaneet uudenkin tehtävän matkailun 
vetonaulana. 

PIKIÖLJYÄ PINTAAN JA 
HARAVA OLALLE

Lehmien talviheinät niitettiin pitkään 
luonnonniityiltä; kaikki heinää kasvavat 
läntit hyödynnettiin. – Heinänteko leh-
mällemme ei ollut aivan helppo juttu. Ke-
räsin sitä korvesta suopilkoista yhteensä 
27:stä eri paikasta ja syksyllä hain ne po-
rolla kotiin, kertoi Heino Kaulanen. 

Kaikki kynnelle kykenevät tarvittiin 
heinää tekemään. Niitylle lähdössä oli 

juhlan tuntu: naiset tekivät eväät, miehet 
huolsivat työvälineet. Heinäntekoreissut 
kestivät ainakin viikon, ja niillä asuttiin 
varta vasten rakennetussa niittypirtissä. 

Työpäivä alkoi aamukasteen aikaan 
kahvin juonnilla sekä pikiöljyn levi-
tyksellä suojaksi verenimijäarmeijalta. 
Ruokatauolla eväänä oli kuivaa leipää, 
suolakalaa ja piimää. Iltapäivän kahvi-
tauolla laitettiin kiehumaan kuivaliha, 
joka saatiin iltaruoaksi ohrajauhoilla 
suurustettuna keittona. 

Niittyelämästä on vielä jälkiä näky-
vissä. Esimerkiksi Kutujärven autiotupa 
Kukastunturin pohjoispuolella lähellä 
Ylläs–Pallas-vaellusreittiä on ollut alun 
perin niittypirtti. 

SYYSKESÄ

Ensimmäisinä 
majoitustaloina  
Äkäslompolossa 
toimi muun muassa 
kuvassa oleva 
Riihen talo vuonna 
1933. Kuva:  
Torsten Rancken

”

Turistit kävivät myös hillassa. Hillaa ei 
silloinkaan kasvanut joka mättäässä, vaan 
joskus tarvittiin paikallinen opas viemään 
hyville esiintymille. 
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SYYSKESÄ

HEINÄÄ KENKÄÄN

Syyskesän hommiin kuului kenkähei-
nien keruu. Kengissä käytettiin lämmik-
keenä ja pehmikkeenä heinää, joka toimi 
paljon paremmin kuin villasukka. Heinät 
oli helppo kuivattaa eivätkä ne hiertä-
neet pitkilläkään retkillä. Luonnontie-
teellisessä mielessä kenkäheinä ei ollut 
heinä vaan sara, yleisimmin vesi- tai pul-
losara. Sarat kuivatettiin ja pehmitettiin 
nuijimalla. Käytössä huonoksi menneet 
kenkäheinät heitettiin pois ja uusi kimp-
pu soviteltiin huolella jalkineisiin.

– Kengän heinitys olikin tärkeä 
homma. Ei siihen aivan pienet pysty-
neetkään, vaan piti odottaa, että äiti tuli 
navetasta heinittämään. Heinien piti olla 
erikoislaatuisia, sellaisia pehmeitä, että 
niillä voi vuorata kengän tasaisesti joka 
puolelta. Kurulan äijillä oli Aavavuomas-
sa vasittu niittypilkka, josta tehtiin aina 
kenkäheinät. Hänellä oli myös oikea 
heinäkori, joka sopi sängyn alle. Se oli 
sellainen umpio, jossa oli toisessa päässä 
yläpuolella aukko, josta pantiin ja otet-
tiin heinät, kuvaili Anja Kurkkio. 

KAIKKI JOUKOLLA 
RYSKÄMÄÄN! 

Vilja leikattiin sirpillä ja puitiin kovalla 
työllä käsin, kunnes jo 1920-luvun lopulla 
kylän isännät hankkivat yhteisen puima-
koneen eli ryskin. Valtava laitos saatiin 
kuin saatiinkin tuotua kylään hevosella. 

– Ryskiä pyöritti oma polttomootto-
ri, mutta kysymys oli siitä, kuka sitä osasi 
käyttää. Aluksi oli tilattava Kurtakosta 
Eino opettamaan. Ryskimies oli suuri 
herra, sille Kentän Saimi laittoi ruuankin 
eri pöytään. Kentän Aapi ja Pekan Jonne 
opettelivat ryskin moottorin käyttämi-
sen ja niin päästiin omavaraiseksi, kertoo 
Maila Alatalo ryskin hankkimisesta.

Puinti- eli ryskäyspäivät olivat 
koko kylälle iso ja riehakaskin juhlata-
pahtuma. Ryskiä kuljetettiin hevosil-
la talosta taloon ja talkooväki seurasi 
mukana. Talot tarjosivat ruokaa isolla 
padalla, jonka äärestä ei ajettu pois 
töihin osallistumattomiakaan. Perunat 
oli nostettu ja yksi lammas teurastettu, 
joten saatiin kunnon soppa. 

”Luonto suo antejaan, kuten hillaa ja mui-
ta marjoja sekä sieniä. Syyskesä on parasta 
kalastusaikaa. Kala syö, ja lohi nousee. 
Myös lintu- ja hirvijahti alkaa.”

MAURIN 
VINKIT
syyskesän 
reissuihin

”Tulin keskiyön hämyssä ja lähden 
ilta-auringon loisteessa, olen nähnyt 
sinut, Äkäslompolo, sateessa ja sumussa 
– ja aina pidän sinusta yhtä paljon.” 
Vieraskirjaan elokuussa 1948
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SYKSY
RUSKA 

Arvokas lehtivihreä pannaan varastoon 
talveksi. Jäljelle jää punaisen, keltaisen ja 
purppuran hehku. Valo vähenee ja kertoo 

kaikille elollisille, että talvi lähestyy. 
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SYKSY

”Lapin ruskan lumossa vietimme 
unohtumattomat päivät”

Maila läksi usein miesten mukana kalaan Kesänkijärvelle, josta  
pyydettiin siikaa talveksi. Kaikki kalastuksessa tarvittava oli  

tehty itse venetervaa myöten.

L apin ruskan lumossa vietimme 
unohtumattomat päivät pati-
koiden tunturissa. Voiko kahvi 

ja eväät maistua paremmalta kuin ke-
lopöllin päällä istuessa nuotion savun 
hivellessä silmiä. Kelomökissä nautim-
me Arjan maistuvia ruokia ja juomia. 
Oman lisänsä retken hauskuuteen toi-
vat pikkuherrasmiesten pienet ”metkut”. 
Haikein mielin lähdemme aamulla 
kohti etelää mielessä, josko kenties jos-
kus palaamme uudelleen tänne Lapin 
lumottuun, karuun, mutta kauniiseen 
maahan, kirjoitti ruskalomalainen mö-
kin vieraskirjaan syyskuussa 2007.

Ruska on suomalaisille Lapin ve-
tovoimaisin nähtävyys, kun taas ulko-
maalaiset haluavat nähdä lunta ja re-
vontulet. Syksyisin Ylläksen seudun 
valtaavatkin kotimaan matkailijat, jotka 
viettävät lomansa retkeillen, tanssien ja 
yhdessäolosta nauttien.

Entisajan äkäslompololaisille syksy 
merkitsi pitkään ankaraan talveen va-
rautumista. Ruokavarastot täytettiin. 
Pellot kynnettiin ja lehmät vietiin tal-
veksi navettaan. Elikot olivat päässeet 
vähän villiintymään vapailla kesälai-
tumilla, mutta yhteisvoimin kyläläiset 
saivat ne takaisin parteen.

RYKIMÄN RYMISTELYÄ 

Poroilla alkaa kiima-aika, rykimä. Po-
ron sarviluu on maailman nopeim-
min kasvavaa luuta: se kasvaa jopa 2 
cm vuorokaudessa. Syksyllä sarvet ovat 
kasvaneet täyteen kokoonsa rykimäajan 
kamppailuja varten. 

Urosporot eli hirvaat tappelevat ja 
kalistelevat sarviaan. Tämä tekee vaiku-
tuksen naaraisiinkin. Ne tulevat kiimaan 
samanaikaisesti ja siten myös saavat va-
sansa samaan aikaan keväällä. 

Rykimäaikaan urosporo kokoaa it-
selleen naaraista eli vaatimista haaremin, 
jota se vahtii mustasukkaisesti. Hirvas 

SYKSY

Äkäslompolon kivikautisia 
asukkaita olivat metsäsaamelaiset. 

Äkäs on heidän sanojaan, ja 
tarkoittaa peuranpyyntiaitaa. 

Mua kutsuu Lappi vain, sen tenho yksin, 
sen muisto mulle aina kaipuuta luo.

”
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”Ruska on perinteistä vaellu-
saikaa. Kylmä tekee taikoja ja 
maalaa maisemaan lehti- ja 
maaruskan. Luonto puhkeaa 
kukkaan, kunnes syystuuli 
riipii lehdet pois. Syksy – sekä 
ruska-aika että myöhempi-

kin syksy – ei ole ollenkaan 
synkkää aikaa kuten monesti 
ajatellaan, vaan erittäin vä-
rikästä. Kaupungissa saattaa 
synkkää ollakin, mutta ei La-
pin luonnossa.”

SYKSY

on aivan lopussa rykimän päättyessä. 
Rykimän riuduttamalle hirvaalle löytyy 
oma nimityskin: kulpakko. 

TALVIKALAT TALTEEN 

Ennen järvien jäätymistä Lapissa pyy-
dettiin talvikalat – parhaita talvikaloja 
olivat lihavat siiat. Äkäslompolossa hyvä 
siikajärvi oli Kesänkijärvi. 

Verkot kudottiin kotona. Materiaa-
leina olivat paksu kalalanka, hevosen jou-
het, koivunjuuripunokset sekä tuohirullat 
ja kivet joista tehtiin painot ja kellukkeet. 

– Talvi-iltoina piisin loisteessa pai-
kattiin verkkoja ja tehtiin uusia pyyntivä-
lineitä. Keväällä kunnostettiin veneet ja 
tervattiin ne itse valmistetulla hautater-
valla. Nuotta oli yleensä useamman talon 
yhteisomistuksessa. Äkäslompolossa 
yhteinen nuotta oli Kaulasen ja Riihen 
taloilla. Nuottauksessa tarvittiin aina 
useampi työntekijä ja kaksi venettä, kertoi 
Maila Alatalo, joka kävi Kaulasen mies-
väen kanssa monet kerrat Kesänkijärvellä 
pyytämässä heinänteko- ja talvikaloja.

Kalareissuilla tehtiin ruokatauolla ran-
talaavussa tulet ja paistettiin siikaa. Kuuk-
kelit osasivat ennen vanhaankin ilmestyä 
laavuille. Niille jätettiin siian suolet.

MAURIN VINKIT

syksyn reissuihin

”Hoppeehiapäivän vietossa. Lämpimät kiitokset! 
Ihana, lämmin ja tunnelmallinen ”mökki”. Mi-
niloma Ylläksen hienoissa maisemissa, ruskan ja 
sumun keskellä, teki terää.” Vieraskirjaan syyskuussa 2014

”

Sienet eivät ole perinteisesti 
kuuluneet lappilaiseen ruokapöytään, 
vaan niitä on pidetty porojen 
ruokana. Sienet ovatkin ravitsevaa 
ja mieluista ravintoa poroille. 
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SYYSTALVI
ENSILUMI 

Aurinko nousee aamuisin ylös yhä laiskemmin 
ja menee iltaisin yhä aikaisemmin nukkumaan. 

Revontulet aloittavat tanssinsa. Ensilumi 
valkaisee maan, järvet jäätyvät. Viimeinen 

marja, karpalo, odottaa suolla poimijaa 
ensimmäisten pakkasten puraisemana. 
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SYYSTALVI

”Hämärän hyssyäkös 
täälä piethän?”

Pimeät illat toivat talojen väelle hämärän hyssyt,  
luvalliset tauot työn tohinasta. Pikku Anja 
sisaruksineen ei olisi malttanut olla hiljaa.

A rkea paossa… opettajan syy-
tä pyrkiä pois laidunmaitten-
sa ympäristöstä mahdollisim-

man pitkän matkan päähän kokeakseen 
täydellisen irtautumisen arkipäivän ora-
vanpyörästä. Kempeleestä Äkäslompo-
loon ajaessa ehtii matkan aikana lakaista 
suunnitelmat ja seuraavan viikon työku-
viot ojanpohjalle. Kelohonkien humis-
tessa, märän sammalen tuoksussa sekä 

ennen kaikkea hiljaisuuden vallitessa on 
hyvä ladata akut ja rentouttaa keho sekä 
mieli. Jäämeren rannalta saapuneiden 
hyvien ystävien seura, mökin tunnelma 
ja kaikki edellä mainittu tekevät näistä 
sen, miksi niitä kannattaa aina odottaa. 
Palaamme asiaan maan ollessa toivotta-
vasti mahd. paksussa lumipeitteessä.

Näin kirjoitti syyslomalainen mök-
kinsä vieraskirjaan lokakuussa 2007. 

PÖRÖ TULLEE 
SYYSHÄMÄRISSÄ 

Iltapäivällä alkoi olla jo niin hämä-
rää, ettei nähnyt tehdä töitä. Oli lupa 
vähän huilia, koska vielä ei ollut niin 
pimeää, että olisi hennonut ainakaan 
lamppuöljyä polttaa. 

– Äiti usein meni lepäämään ja sa-
noi, että ”Koittakaa olla vähän aikaa hil-
jaa, että mie saisin sen verran nukahtaa, 
että syän käypi unessa. En mie enempää 
tartte.” Meille lapsille oli aika vaikeaa 

SYYSTALVI

Pirtin lattiat roskaantuivat 
helposti kenkien heinityksen ja 
puutöiden jäljiltä.

”

olla hiljaa edes vähän aikaa. Usein me 
isommat konttasimme pimeässä johon-
kin loukkoon ja pelottelimme pienem-
piä, että ”pörö tullee.” Ja tietysti vähän 
mörisimme, että tehosi paremmin. 
Useimmiten tätä iltarokkoa ei ehditty 
kauan viettää, kun Maiju tuli sanoi, että 
”Hämärän hyssyäkös täälä piethän?” Äiti 
alkoi laittaa piisitulta, ja oli iltakahvin 
aika, kertoo syysillan hämärähetkestä 
Lehon torpassa Anja Kurkkio.

Tänä päivänä syystalvi on kylässä 
kiireistä aikaa, kun yrityksissä valmistau-
dutaan joulusesonkiin.

RAAVAAT POROMIEHET 
PESKEISSÄÄN

Porojen kiima-aika eli rykimä jatkuu. 
Poromiehet käyttävät hyväksi niiden ke-
rääntymistä tokkiin ja kokoavat porot 
erotuksiin. Syystalven erotuksissa mm. 
valitaan teuraaksi menevät ja kuohitta-
vat porot. Porot ovat nyt pulskimmillaan. 
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”Maa alkaa jäätyä, joten nyt 
pääsee kulkemaan luonnossa 
helpommin omia polkuja. Voi 
mennä suostakin yli suoraan. 
Itse tykkään tehdä ensilu-

mella vaelluksia tunturei-
den yli. Lokakuussa on hyvät 
mahdollisuudet revontulien 
näkemiseen.”

SYYSTALVI

Niistä saa hyvä lihat kuivattavaksi ke-
vättalvella kuivalihaksi. Syksyn erotus on 
poromiesten yhteinen sadonkorjuujuhla, 
jossa entisaikoina oli markkinatunnel-
maa haitarinsoittajineen. 

– Lapsuudesta parhaiten on jäänyt 
mieleen poromiehet. Isoja raavaita miehiä 
jotka usein pitivät ”kortteeria” Mart-
ti-enon luona ja joita me pikkupojat kat-
soimme silmät suurina. Jokainen voi kuvi-
tella pienen talon tunnelman kun metsien 
miehet muutaman päivän poroaidalla 
olon jälkeen peskeissään pistivät taloksi. 
Pöytään laitettiin kirkasta ja saattoipa olla 
joskus, että se poron viimeinen paloittelu 
tehtiin vielä siinä keittiön pöydällä. Ei se 
ollu niin nöpön nuukaa kuten siihen aik-
haan ruukathiin sanoa. Ilmassa leijui ras-
van, veren, viinan, bensan ja monet met-
säreissut nähneet peskien tuoksut. Pihalla 
Lynksit ja Okkelit saivat joskus pitkään-
kin odottaa kuskiansa, kun poromiehet 
päättivätkin lähteä jonnekin porokämpis-
tä, muistelee Mauri Kuru.

Ennen radiota ja televisiota lai-
dunmaiden väliä kulkevat poromiehet 
saivat toimia jälleen tiedonvälittäjinä. 
Kun poromies piipahti taloon, illan uu-
tislähetys alkoi. 

”Tässä istumme räiskyvän takkatulen ääressä 
ja nautimme  viimeisestä illasta. Kuuntelemme 
hiljaisuuden ääntä…” Vieraskirjaan lokakuussa 2010

MAURIN VINKIT
syystalven reissuihin

Velhopolun varrella olevalla laavulla käristeltiin 
makkarat ja litkittiin kahvia ja kaakaota. Illalla 
ajeltiin maisematie. Tiistai-aamuna käytiin parin 
tunnin vaellusratsastuksella, jonka jälkeen osa 
porukasta kävi valloittamassa Ylläksen huipun 
kävellen. Alhaalla oli sumua ja pilveä, mutta 
huipulla paistoi aurinko. Tosi maagista :-).”  
Vieraskirjaan lokakuussa 2010

”
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Kahdeksan vuodenajan 

MÖKIT
Isot • 3 mh • 2 mh • 1 mh • Studiot  
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TOIVEIDESI MÖKKI,
sijainti ja maisemat helposti

ÄKÄSLOMPOLO

YLLÄSJÄRVI

MÖKKI HYVIN, LOMA HYVIN

Onko sinulla unelmien mökki odotta-
massa, kun loma alkaa? Katso aina ensin 
Destination Laplandin valikoima. Desti-
nation Laplandilta löydät toiveidesi mö-
kin helposti. Loma-asunnot on jaoteltu 
lähellä tai omassa rauhassa sijaitseviin 
sekä tunnelmaltaan moderneihin ja pe-
rinteisiin. 

Olemme Ylläksen alueen keskus-
varaamo – paikallinen, perinteinen ja 
palveleva.

Haluamme, että voit nauttia lo-
mastasi ilman käytännön huolia. Saat 

Loma-asuntosymbolit

Petipaikkojen
lukumäärä 

Peti- ja lisäpeti-
paikkojen lukumäärä 

Ei lemmikkieläimille

Lemmikkieläimet 
sallittu

Plusvarustus

Soveltuu 
yritysasiakkaille

Äkäslompolon loma-asunnot 
tarkemmin sivulla 58

Ylläsjärven loma-asunnot 
tarkemmin sivulla 59

aina hyvin siivotun mökin, joiden 
huolto toimii ympäri vuorokauden. 
Osassa mökeistä on erityisesti huomi-
oitu ympäristöystävällisyys ja kuljetus-
tarvetta vähentämään saat tarvittaessa 
murtomaahiihtovälineet tai lumiken-
gät käyttöösi. 

LOMAILE OMASSA 
VUODENAJASSASI

Kaikki tuntevat Lapin keväthanget ja 
ruskan. Mutta oletko jo kokenut aidon 
kaamoksen tai kevään huumaavan tu-

lon? Destination Laplandin mökit ovat 
käytössäsi ympäri vuoden. Jotkut mökit 
sopivat erityisen hyvin tiettyyn vuoden-
aikaan – löydät ne esittelystä vuodenai-
kasymbolilla merkittynä.

Lähde mökille kun tuntuu, että kai-
paat voimaa Lapin maisemista, väreistä 
ja rauhasta. Sinun tarvitsee vain tehdä 
varaus, ja loma Ylläksellä odottaa. Seit-
semän tunturia, kahdeksan vuodenaikaa. 
Valitse omasi.

MÖKIT

Lapsiperhe-
ystävällinen

Langaton 
laajakaista

Murtomaasukset tai 
lumikengät kuuluu 
mökin hintaan

Vuodenaikakohde

16

4+2

Valitse mökki sijainnin 
ja tyylin mukaan

Sinulle joka haluat, että pal-
veluihin on lyhyt matka.

Sinulle joka et halua olla 
aivan tapahtumien keskipis-
teessä.

Sinulle joka haluat uuden-
karhean mökin tai uudenai-
kaisen sisustustyylin.

Sinulle joka haluat ajan pati-
noiman mökin tai perinteisen 
sisustustyylin. 

LÄHELLÄ

OMA RAUHA

MODERNI

PERINTEINEN
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SPORT SHOP
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Ristimella
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järvi 

Röhkö- 
mukka 

tieva 
Pelto-
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vaara 
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lehto 

Kuertunturi 

To Kolari
 (4

0 k
m) 

RAUTATIEA
SEM

A / 

RAILW
AY ST

ATION 

LASKETTELUKESKUS
SKI CENTER

2 km

Ski bus from / to the village

LUONTOKESKUS
VISITOR CENTER
1,5 km

KITTILÄ
LENTOKENTTÄ
AIRPORT 55 km

YLLÄSJÄRVI
12 km

Kesänkijärvi
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71. Kruunumaja
Kruunumaja on tukikohta 
hiihtoryhmille Kesänkijärven-
tien varrella. 
YHDEKSÄN MAKUUHUONETTA, 
joissa kerrossängyt, 190 m², sijanti 

latujen vieressä, monipuoliset tilat 
suurine oleskelu- ja ruokailutiloineen 
sekä hyvät suksienhuoltotilat ja 
vaatteidenkuivaushuone. Suomen 
laajin latuverkosto odottaa rentoutu-
maan tai treenaamaan tosimielellä!

”Kruunumajassa on hyvä olla: aa-
mupala, ladulle, saunaan, nautin-
nollinen päivällinen takkatulilla ja 
kynttilänvalossa ja lopuksi makoi-
sat unet.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

46. Porokota 48. Villa Tuuli 1 ja 2

74. Ylläskukko 88. Hillankukka Iso49. Ylläs-Yyteri 50. Kaupinkaltio 2

Tasokas ja hyvin varusteltu hirsirakenteinen 
mökki rauhallisella alueella Kuertunturin rintees-
sä, lähellä Äkäslompolon palveluja. 
PARVEKKEELTA KAUNIS tunturinäkymä. Ladut lähtevät 
pihasta. Porokota soveltuu yrityskäyttöön sekä pienille 
ryhmille. Viisi makuuhuonetta ja lisävuoteet neljälle. Kolmes-
sa eri tasossa, saunaosasto pohjakerroksessa, 2 takkaa. 
Vakiovarusteena kannettava tietokone.

Vuonna 2012 valmistunut upea kelohuvila Villa 
Tuuli on paritalohuoneisto, joka sijaitsee aivan 
Äkäslompolossa kylän palveluiden läheisyydessä. 

VILLA TUULI ON SISUSTETTU korkeatasoisesti skan-
dinaaviseen tyyliin ja se tarjoaa ylelliset puitteet ren-
touttavan loman viettoon isommallekin porukalle. Neljä 
makuuhuonetta.

Viihtyisä, rauhallisella alueella sijaitseva kelo-
honkainen lomamaja Äkäslompolossa, lähellä 
palveluja. 

VIISI MAKUUHUONETTA, 2 terassia, parveke sekä avara 
tupakeittiö ja oleskelutila tarjoavat korkeatasoista majoitus-
ta isoille ryhmille, perheille sekä yritysasiakkaille. Sauna ja 
kylpyhuone remontoitu kesällä 2015 sekä rakennettu isompi 
eteinen ja isommat tilat varusteiden kuivaukseen.

Korkeatasoinen kelomökki Ylläksen parhaimmilla 
paikoilla lähellä palveluita. 
ALAKERRAN MAKUUHUONEISSA on omat wc:t ja suih-
kut, yläkerran makuuhuoneissa liukuovet. Tilava tupa ja kak-
si takkaa. Jaettu suksienhuoltohuone. Tekstiilit uusittu 2015. 
Soveltuu sekä pienille ryhmille että yrityskäyttöön, erityisesti 
samalla tontilla olevien Pieni Hillankukka -huoneistojen 
kanssa. Kolme huoneistoa. Kuusi makuuhuonetta.

Upea vuonna 2010 valmistunut lomatalo Äkäslom-
polon keskustassa lähellä palveluita ja latuverkos-
toa. Kauniisti sisustettu ja hyvin varusteltu. 
SOVELTUU HYVIN pienille ryhmille. Ladulle 100 m, kaup-
paan ja ravintolaan 600 m. Kylpypata lisämaksusta. Neljä 
makuuhuonetta. Ympäristöystävällinen mökki maalämmöllä, 
loistava revontulikohde ja upea tunturimaisema. 

Tilava neljän makuuhuoneen paritalohuoneisto 
rauhallisella paikalla Pikkukaupinjärven rannas-
sa, upealla tunturinäköalalla. 

SUURI KULMASOHVA ja iso ruokailupöytä tarjoavat muka-
vat puitteet seurusteluun. Paritalon toisella puolella pienem-
pi 2 mh huoneisto (Kaupinkaltio 1), mainio mahdollisuus 
majoittua vierekkäin suuremmallakin ryhmällä. Vuodenaika-
kohde, talvirevontulet. 

Isot 
mökit
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141. Veranmukka Iso

142. Papsu 143. Villa Polaris/Joikhatupa

144. Kotkanpesä

Erittäin tasokas ja idyllinen kelomaja omalla 
rauhallisella tontilla. Kylän palvelut kuten kaupat, 
ravintolat, Destination Laplandin toimisto, skibus-
sin pysäkki ja hiihtoladut kävelymatkan päässä. 
PAPSU ON OIKEA kelorakentamisen taidonnäyte, viihtyi-
sästi sisustettu ja erittäin hyvin varustettu. Lomanautintoa 
lisää kesällä 2010 varusteluun lisätty poreamme. Soveltuu 
erinomaisesti sekä ryhmille, yritysvieraille että perheille. 
Neljä makuuhuonetta.

Tilava hirsimökki Röhkömukassa. Joikhatupa 
soveltuu hyvin ryhmille, jotka arvostavat seurus-
telua sekä yksityisyyttä. 

AVARA OLESKELUTILA ja kaikissa makuuhuoneissa omat 
wc:t ja suihkut. Matkaa palveluihin 1,5 km. Käytettävissä 
täydelliset maastohiihto- ja alppihiihtopaketit. Neljä ma-
kuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

Erittäin hyvin varusteltu, korkeatasoinen kelo-
mökki, kauniilla paikalla Nilivaarassa. 

ASKEL VAIN ja olet kansallispuistossa. Suuret ikkunat 
mahtavin tunturinäkymin, ikkunoiden välissä näyttävä takka. 
Soveltuu hyvin ryhmille. Viisi makuuhuonetta. Vuodenaika-
kohde, kesä ja syksy, vaelluspolut lähtevät pihasta.

Hieno kohde parhailla paikoilla Yllästunturin 
juuressa Röhkömukassa. Hiihtoladut vieressä ja 
rinteestä pääsee laskemaan suoraan pihaan. 
TILAVA OLESKELUTILA ja etelään aukeava terassi antaa 
väljyyttä isommallekin porukalle. Toimiva saunaosasto 
terasseineen. Majan varustukseen kuuluu suksienvoitelutila, 
sukset, lumikengät ja potkukelkat, yhteiskäytössä Veramuk-
ka Pienen kanssa murtomaasukset 16 hengelle. Seitsemän 
makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy ja kevät.

89. Outamaja

Tunnelmallinen ja tasokas kelohonkainen loma-
maja Nilivaarassa, vaativammallekin lomailijalle. 
Vanhan ajan kunnon kelomökki kahdella takalla. 

SOVELTUU HYVIN RYHMILLE. Matkaa Äkäshotelliin 2 km. 
Neljä makuuhuonetta.
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181. Kolme Ässää

Kolme Ässää on kelorakenteinen edustustason 
mökki Nilivaarassa Kesänkijärven ja hiihtolatu-
jen läheisyydessä. 
TILAVAN OLOHUONEEN yhteydessä on hyvin varusteltu 
keittiö. Makuuhuoneissa on oma wc ja kahdessa lisäksi oma 
suihku. Hyvät sauna- ja pesuhuonetilat tilavan pukuhuoneen 
yhteydessä. Remontoitu, mm. keittiö uusittu vuonna 2014. 
Soveltuu hyvin ryhmille ja on murtomaahiihtäjien suosikki-
kohde. Pihasta aukeavat loistavat näkymät Ylläksen tunturi-
maisemiin. Neljä makuuhuonetta ja parvi.

180. Ahmola

Nilivaarassa sijaitseva upeat tunturinäkymät 
omaava ainutlaatuinen kohde sopii erinomaisesti 
mm. perhejuhliin, ryhmille ja yritysvieraille. 
AHMOLAN KOKONAISPINTA-ALA on 358 m², 8 hotellita-
soista 2 hengen huonetta omalla wc:llä ja suihkulla. Tuvan 
tilat pitkine ruokapöytineen mahdollistavat asukkaiden 
yhteiset illanvietot. Leveät ovet ja yksi inva-wc, sopii myös 
liikuntarajoitteisille. Kahdeksan makuuhuonetta. 

   
16

    
8
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202. Villa Aurora Ylläs

Iso hirsimaja Röhkömukassa. Rinteistä pääsee 
laskemaan pihaan ja hiihtolatu on vieressä. 

MÖKISSÄ 4 HUONEISTOA omalla sisäänkäynnillä. Kaikissa 
oma pesuhuone/wc, keittiö ja kaksi liukuovellista huonetta. 
Päärakennuksessa ruokapöytä 14 hengelle. Käytettävissä 
maastohiihto- ja alppihiihtopaketit (sukset, sauvat ja kengät). 
Kesällä 2010 uusittu vuodevaatteet ja huoneistoihin lisätty 
taulutelevisiot. Soveltuu isoille ryhmille ja yrityksille. Kahdek-
san makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy, kevät.
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192. Karhukaltio

196. Takajänkkä Iso

Lähellä Kesänkijärveä sijaitse-
va komea ja hyvin varusteltu 
kelomaja tunturinäköalalla. 

SOVELTUU HYVIN ryhmille. Mat-
kaa palveluihin 2,5 km. Pari askelta 

ja olet kansallispuiston rauhassa 
tunturien vieressä. Pihassa oma 
laavu. Neljä makuuhuonetta. Loista-
va revontulikohde ja upea tunturi-
maisema.

1983 valmistunut perinteinen 
kaksikerroksinen hirsimökki 
Äkäslompolon keskustan 
tuntumassa. 

LADUT/ULKOILUREITIT lähtevät 
suoraan mökin nurkalta ja skibussi-
pysäkille on vain lyhyt kävelymatka. 
Yhdessä Takajänkkä Pienen kanssa 
hyvät tilat isommallekin ryhmälle.

”Vietimme loistavan kevätloman 
täällä Karhukaltion hulppeista 
tiloista sekä latujen ja rinteiden 
mahtavasta luistosta nauttien. Kii-
tokset, täällä loma tuntuu lomalta!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

”Meilläpä on täällä ollut synttärisan-
kari suuri ja ihana Pentti 60 v. olem-
ma syöneet ja juoneet ja hauskaa 
pitäneet. Ruoka on ollut maukasta ja 
kakkukaffet… herkullista ja juomat 
on ollut juotavaa :-). Voi, olemma 
niin tyytyväisiä tarjoiluun ja toisiim-
ma. Mökki on ollut sopiva ja miellyt-
tävä. Kiitos ja kumarrus.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2014

215. Röllykkä

Tämän lähemmäs ei tunturia 
pääse. Röllykkä on niin las-
kettelijan kuin murtomaahiih-
täjänkin unelmamökki.

ISOMETSÄN NOUSU vieressä ja 
hetki vain niin olet hissiltä suoraan 

mökin pihasta. Tunnelmallista 
mökkiasumista tilavin huoneratkai-
suin. Soveltuu hyvin ryhmille. Olet 
kaikkien yläpuolella ja iltaisin voit 
ihailla revontulia tai keskiyön aurin-
koa. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, 
syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

”Olemme erittäin ”arvovaltaisella” 
joukkiolla pitäneet elinkaariseminaarin 
23.3.–28.3. ja arvioineet Röllykän ominai-
suuksia, teknisiä ratkaisuja, arkkitehtuuria 
ja toimivuutta. Havaintojemme mukaan 
kokonaisuus on niin toimiva, että varaus 
vuodelle 2014 on jo tehty. Suuri ruokapöy-
dän kapasiteetti tarjosi 10 hengen porukal-
lemme oivat työskentely- ja kulinaaristen 
mieltymysten nautintotilat. Latujen 
läheisyys houkutti vaatimattomimmatkin 
hiihtoharrastajat testaamaan kuntoaan 
varsinkin kun aurinko paistoi joka päivä.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013
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300. Laattamaja

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelomökki, jossa 
sisustukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

SIJAINTI YLLÄSJÄRVELLÄ hotelli Ylläsrinteen läheisyy-
dessä. Pesuhuoneessa poreallas ja pukuhuoneesta ovi 
terassille. Soveltuu hyvin ryhmille. Neljä makuuhuonetta, 
joista kaksi erotettu toisistaan liukuovella. 
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”Mahtava aurinkoinen viikko takana, 
aurinko helli meitä oikein kunnolla! Hiih-
tokilometrejä tuli kasaan vallan paljon ja 
reidet kipeänä täältä lähdetään. Varttu-
neemmalla väestöllä taitaa olla paikat 
kipeänä myös ahkeran tanssin tähden… 
Tosiaan näkymä mökistä hiveli silmää 
ja Lapin hiljaisuus helli sielua. Palan 
Lappia kun aina osaisi pitää sydämessä. 
Hieno loma, kiitos” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2014

Vuonna 2014 valmistunut tilava 
3 makuuhuoneen kohde, joka si-
jaitsee Nilivaarassa aivan latujen 
ja luonnonsuojelualueen tuntu-
massa komean mäen päällä, on 
kokonaisuutena oikea helmi. 

MÖKKI ON varusteltu laadukkaasti 
ajatellen niin perheitä kuin yritysasiak-
kaitakin. Sekä olohuoneen panoraa-
maikkunasta että saunan ikkunasta 
avautuu komea tunturimaisema.

87. Taigahippu 

90. Kurunkolo

Tasokas keloparitalohuoneisto 
palvelujen lähellä Peltotievassa.

HUONEISTOSSA KAKSI KERROSTA, 
2 makuuhuonetta yläkerrassa. Valmistu-
nut kesällä 2008. Matkaa valaistulle la-
dulle n. 200 m. Kolme makuuhuonetta.

”Mahtavat ilmat, mahtavat maisemat 
ja ihana mökki. Suksi luisti sekä rin-
teessä että ladulla. Ihana loma oli!” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

 6    

Kolme
makuu-

huonetta

Komea yksittäinen 3 makuuhuoneen lämpöhir-
simökki suositulla Myllylehdon alueella, kävely-
matkan päästä palveluista.

KAUNIISTI SISUSTETUT väljät ja valoisat tilat. Trendikäs 
tummin ja vaalein värein kalustettu keittiö. Komea saarnilank-
kuparketti ja muurattu takka, jossa on käytetty Altan kiveä. 
Tyylikkäältä saunaosastolta löytyy muotolauteet, joille mahtuu 
isompikin porukka. Laduille pääsee lähes suoraan pihasta.

Hyvät puitteet kalastajille tai vaikka revontulista 
kiinnostuneille. Sijaitsee luonnonkauniilla, rau-
hallisella paikalla Äkäsjoen penkereellä. 

PERSOONALLINEN ja erittäin hyvin varusteltu höylähir-
simökki. Matkaa Äkäslompolon kylään n. 12 km. Neljä 
makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, 
kaamos, revontulet.

103. Myllytupa  130. Äkäskoutturi 1  
OMA RAUHA   PERINTEINEN 8     10   

151. Yllästuuli A
Ruskaretkeilijän ja omatoi-
mivaeltajan unelmapaikalla 
Kuertunturin alusmaastossa 
ja Kaupinjärven läheisyydes-
sä. Erittäin hyvä varustelu 
ja tilavat ratkaisut tekevät 
Yllästuulesta joka lomailijan 
toivekohteen. 

HÖYLÄHIRSINEN UUSI paritalo 
Kaupinjärven alueella rauhallisella pai-
kalla. Autokatos ja suksenvoiteluhuo-
neet tuovat laatua lomailijan arkeen. 
Kolme makuuhuonetta.

”Rauhallinen, siisti ja rentouttava 
paikka! Juuri sitä mitä stressaan-
tunut työntekijä lomaltaan kaipaa. 
Kiitos, täällä ”hermot lepäävät” ja 
mikä oli suuri ”ihme”, ei ollut juuri 
ollenkaan hyttysiä/mäkäräisiä. Oli 
mukava liikkua ulkonakin kauniis-
sa maisemissa.” 

Vieraskirjaan heinäkuussa 2010

  8   
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165. Jäkälä

Keväällä 2009 valmistunut 
tasokas höylähirsinen mökki, 
joka sijaitsee hyvien ulkoilu-
maastojen lähellä Kaulavaa-
ran alueella. 

TYYLIKÄS ULKOA ja viihtyisästi si-
sustettu. Kohteessa nyt myös lämmin 
suksienhuoltotila ja autokatos. Kolme 
makuuhuonetta.

”Heippa! Mökki oli loistava ja sauna 
oli paras! Saatiin olla aika rauhassa 
muilta turisteilta. Ilmat eivät olleet 
mitenkään erityisen loistavat, mutta 
se ei menoa haitannut! Kiitos lois-
tavasta pidennetystä viikonlopusta, 
jonka mahdollisti tämä mökki!” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2013

   6+2  

156. AM-Villa Iso 

167. Kultasatama

Komea höylähirsinen paritalohuoneisto Kesän-
kijärven tuntumassa, hyvien ulkoilumaastojen 
läheisyydessä. 

PARVEKKEELTA KAUNIS näköala Yllästunturille. Matkaa 
kauppaan 2,8 km ja laduille 200 m. Kolme makuuhuonetta. 
Loistava revontulikohde ja upea tunturimaisema. Vuodenaika-
kohde, ympäri vuoden.

Omaa rauhaa ja laadukasta mökkiasumista 
arvostaville, vuonna 2012 valmistunut kauniisti 
sisustettu, erittäin viihtyisä yksittäinen lämpöhir-
sinen mökki. 

VARUSTETTU SOPIVAKSI liikuntarajoitteisille (WC, lavuaa-
ri, luiska, ei kynnyksiä). Kolme makuuhuonetta. Ympäris-
töystävällinen mökki.

    9    
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194. Ylläshanhi
Äkäslompolon Kaulavaarassa 
sijaitseva lautarakenteinen 
siisti ja valoisa paritalohuo-
neisto. Hyvät ulkoilumaastot 
lähellä. 

KOLMAS MAKUUHUONE parvella.
Tupakeittiössä täyskorkeat, lattiasta 
kattoon ulottuvat maisemaikkunat. 
Pihapiirissä huvimaja grillillä yhteis-
käytössä B-talon kanssa. Kolme 
makuuhuonetta.

  6 

”Tulimme kahdestaan viettämään 
rauhallista viikonloppua Lappiin. 
Todella mukava mökki hyvällä 
paikalla. Rentouduimme, kävim-
me tutustumassa paikallisiin 
kauppoihin ja söimme hyvin. Kii-
tokset! Ja anopille joka mahdollis-
ti tänne tulon! Hieno paikka!” 

Vieraskirjaan marraskuussa 2010

    MODERNI   

    MODERNI   
164. Arctic Villa

Tasokas kauniisti sisustettu hirsitalo Kaulavaaran 
ylärinteessä rauhallisella alueella. Kävelymatkan 
päässä palveluista hyvien ulkoilumaastojen vieressä. 

KORKEAT MAISEMAIKKUNAT. Lapsivarustus: lapsiportit 
yövalaistuissa portaissa, syöttötuoli, matkasänky ja potta. 
Soveltuu myös pienille ryhmille ja yrityskäyttöön. Lämmin 
autotalli. ADSL-liittymä. Kolme makuuhuonetta.
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138. Ylläs Näkyy 1

Jylhä kelomökki Kuerin rinteessä rauhallisella 
alueella. Neljässä tasossa toteutettu rinnerat-
kaisu. Saunatasossa tilava takkahuone. Luon-
nonkivitakka. 

VELHONKODALLE MENEVÄ latu lähtee aivan kohteen 
vierestä. Palveluihin matkaa n. 2 km. Kolme makuuhuonetta.
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191. Ylläsniesta

Viihtyisät kelohonkaiset 
rivitalohuoneistot Tunturitien 
tuntumassa, lähellä palveluita. 
TOIMIVAT TILAT lomailijoille, 
jotka arvostavat hyvää varustelua 

ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, 
rinteeseen 2,5 km, Äkäshotelli 600 m. 
Useita erikokoisia huoneistoja. Kolme 
makuuhuonetta.

 8

  6    

217. Kuunsäde, Lumimarja 
  ja Usvametsä

Laadukasta loma-asumista yksittäisessä huolella 
rakennetussa, v. 2014 valmistuneessa mökissä 
Maahisen alueella. 

KAIKKI TILAT yhdessä tasossa, 3 makuuhuonetta, jossa 
yhdessä oma wc. Rauhallinen sijainti latujen tuntumassa, 
tervetuloa viihtymään! Soveltuu hyvin myös allergikoille.

LÄHELLÄ   PERINTEINEN

 7    

440. Luppotieva 

Uusi, 2013 valmistunut, korkeatasoinen lämpö-
hirsimökki kaikilla mukavuuksilla. Kaikki tilat 
yhdessä tasossa. 

SIJAITSEE RAUHALLISELLA paikalla lähellä hiihtolatuja ja 
kaikkia palveluita. Tunturimaisema avautuu ikkunoista. Pihas-
sa lämmin suksien huoltotila/varasto + kelkkakatos.

MODERNI

PERINTEINEN

3 mh |  |  3 mh

”Kivistön punnitusporukka tuhlaamas-
sa painonnousun ”sakkorahoja”… Kelit 
tosi upeat, porot taitaa olla ravintoloiden 
padoissa. On tehty tilannekatsaus autolla 
ja potkurilla, naiset hiihtäneet ja miehet 
juksanneet kaloja. Ja porukan kuopus 
potee polveaan – oli kyllä kipeä jo lähties-
sä. Mut kyllä olis harmittanut jäädä kotiin 
potemaan. Ruoanvalmistusvuorot jaettiin 
ennen tänne tuloa. Niin ku paaston ajaks 
ollaan syöty reippaasti. Ja juotu jne.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

Uusi tasokas kelomökki Kaulavaarassa, valaistu-
jen latujen vieressä. Mökissä upea saunaosasto 
poreammeineen ja hyvät tilat oleskeluun. 

MAJOITUSVARUSTEET 10 henkilölle; 3 makuuhuonetta, 3 
wc:tä, sauna, kaksi suihkua, poreamme, varaava lohkokivitak-
ka. Runsaasti katettua terassia ja iso parveke tunturinäkymin.

195. Iso Äkäskelo 
LÄHELLÄ   PERINTEINEN   10 

Viihtyisä keloparitalohuoneisto Kaulavaarassa, 
valaistun ladun tuntumassa. 

LÄHIMPÄÄN HOTELLIIN Ylläskaltioon matkaa 500 m, 
kauppaan 1500 m. Lämmin suksiehuoltotila yhteinen Poron-
kello 2 kanssa. Käytettävissä kolme potkukelkkaa. Kolme 
makuuhuonetta.

182. Poronkello 1

 6+2 PERINTEINEN
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 5    

50. Kaupinkaltio 1

Ympärillä kauniit maisemat. Sijainti rauhallisella 
alueella. Loistava revontulikohde.

KEVÄÄLLÄ 2008 valmistunut paritalo Pikkukaupinjärven ran-
nassa loistavalla tunturinäköalalla. Alakerrassa yksi ja yläker-
rassa toinen makuuhuone. Vuodenaikakohde, talvirevontulet. 

 PERINTEINEN   OMA RAUHAPERINTEINEN

56. Kukasrakka
Viihtyisä, hyvin varusteltu 
kelorivitalohuoneisto 
Äkäslompolon keskustan 
tuntumassa. 

MATKAA PALVELUIHIN 400 
metriä. Useita huoneistoja. Kaksi 
makuuhuonetta.

”What a lovely cabin, very well 
equipped and clean & warm. Every-
thing about Ylläs met our expecta-
tions a truely wonderful Christmas 
season experience especially with 
two children (ages 5 & 4). Thank 
you for a great accommodation.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2013

 4+2

47. Joika 2

2011 syksyllä valmistunut persoonallinen ja tyy-
likäs, yksittäinen loma-asunto massiivihirrestä. 

MODERNI KEITTIÖ ja kylpyhuone, sauna kelosisustuksella, 
suuri autokatos.

  
4+2

Kaksi
makuu-

huonetta

60. Ylläsmukka A1 Iso

Höylähirsinen rivitalohuoneis-
to Röhkömukassa, tunturin 
alamaastossa.

SIJAINTINSA ANSIOSTA unelma-
paikka ulkoilijoille. Palveluihin 1,6 km, 
hiihtoladulle 400 metriä ja rinteistä 
mahdollista laskea suoraan mökille. 
32” digi-tv. Parvelle jyrkät portaat. 
Kaksi makuuhuonetta.

”Kaksi ihanaa viikkoa takana! Paljon 
laskettelua lasten kanssa jotka nyt jo 
ovat varsinaisia vauhtiveikkojea (ja 
venloja) mäessä! Murtsikassa käyty, 
kolmisen kertaa Kesängin keitaalla 
kääntymässä. Muuta tärkeää. 1 v ja 
2 kk Frida otti täällä ensimmäiset 
askeleet ja kävelee nyt jo monta 
askelta. Kiitos ja nähdään taas!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

 4+2

 4+2

55. Suivakka

Upeat näkymät Yllästunturille. Hiihtoladulle  
pääsee suoraan pihasta.

NILIVAARASSA, KESÄNKIJOEN varrella sijaitseva pyö-
röhirsinen paritalohuoneisto palveluiden tuntumassa. Kaksi 
makuuhuonetta.

PERINTEINEN

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
Äkäslompolon keskustan tuntumassa, Tunturi-
tien varressa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä. Useita huoneis-
toja. Kaksi makuuhuonetta.

57. Musko    

 4+2 PERINTEINENLÄHELLÄ

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

PERINTEINEN

|  2 mh
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Lompolon Lapikkaisiin kuuluva, lautarakenteinen 
Kellokas-mökki sijaitsee Äkäslompolon kauneim-
piin kuuluvalla paikalla, taustanaan järvenselkä ja 
sen takana kohoavat tunturit. 

KYLÄN PALVELUT ovat vaivattomasti käytettävissä. Parvelle 
jyrkät portaat. 32” digi-tv. Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaika-
kohde, kesä, mökki sijaitsee järven rannassa.

 4    

62. Lompolon Lapikas Kellokas

Loistava sijainti etenkin laskettelijoille, rinteistä  
voi lasketella suoraan mökille! 

KAHDEN MAKUUHUONEEN mökki on varusteltu hyvin 
ja laadukkaasti sekä sisustettu modernisti ja kiinnostavin 
yksityiskohdin. Autotalli kahdelle autolle. Kaksi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

 4+2   

59. Villa Stella   
MODERNIOMA RAUHA

64. Welhoniemi
Welhoniemi sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla Äkäslom-
polojärven rannassa. Majan 
avarista ikkunoista avautuu 
maisemat niin Äkäslompo-
lojärvelle kuin horisontissa 
siintäviin kuuteen tunturiin; 
Kukas, Lainio, Kesänki, Kellos-
tapuli, Ylläs ja Kuer.

SULJET SILMÄSI ja kuvittelet 
mielessäsi Lapin kaikki kahdeksan 
vuodenaikaa, yöttömät yöt, ruskan 
loiston, kaamoksen sinisen hämyn, 
kirkkaat kevät hanget ja revontulet. 
Kaiken tämän ja paljon muuta voit 
ihailla suoraan Welhoniemen majas-
tasi. Tämän paremmaksi ei majan 
sijainti enää voi tulla, olipa sitten kesä 
tai talvi. Vuodenaikakohde, kevät, 
kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.

”We had a lovely Christmas in your 
lakeside house. It was very cold but 
we were very comfy inside. Happi-
ly we saw the Northern Lights all 
week – our first time in 3 visits to 
Äkäslompolo. It was unforgettable. 
Many thanks for letting us share 
your wonderful cabin.”

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

      
4

PERINTEINENLÄHELLÄ

MODERNILÄHELLÄ

”What a great place! We are here for 
one week an love the beautiful white 
scenery, we don’t get this in Los 
Angeles. Skiing down hill, country, 
snowmobiles riding. But most of all 
great time with family.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2001

Viihtyisä, siisti ja hyvin va-
rusteltu kelohuoneisto aivan 
Äkäslompolojärven rannan 
tuntumassa, Nilivaaran alueella. 

HYVÄ SIJAINTI ulkoilureitteihin näh-
den. Kaksi makuuhuonetta.

65. Kuppeli Iso

 4+2 PERINTEINEN

Tunnelmallinen, pyöröhirsinen paritalohuoneisto 
Nilivaarassa ulkoilureittien läheisyydessä. 

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km. Parvelle on jyrkät 
portaat. Kaksi makuuhuonetta. 

66. Harppa Iso
PERINTEINEN 4+2

Höylähirsinen paritalohuoneisto rauhallisella 
alueella Nilivaarassa. Avarat tilat ja kunnon parvi 
tekevät asumisen miellyttäväksi. 

MATKAA LADUILLE 100 m ja palveluihin 2 km. Kaksi ma-
kuuhuonetta, toinen sijaitsee parvella.

83. Ahmanpesä
PERINTEINEN 4+2

2 mh |  |  2 mh
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69. Ylläskuru
Tilava ja hyvin varusteltu, 
autokatoksella kytketty höylä-
hirsinen paritalo Äkäslompolon 
keskustan tuntumassa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN ravintolaan 
300 m. Kaksi kahden makuuhuoneen 
huoneistoa.

”Saavuimme ties monettako kertaa 
tänne Ylläksen upeisiin maisemiin. 
Ohjelmassa oli kalastusta, marjas-
tusta, uintia ja patikointia. Juho sai 
Kesänkijärvestä komean kirjolohen 
josta tehtiin kalasoppaa. Juhlimme 
myös Veeran nimipäiviä.”  

Vieraskirjaan elokuussa 2010

 4+2  

70. Rokuli

Avara kelohonkamökki lähellä 
Äkäslompolon keskustaa. 
ERITTÄIN TILAVA tupa ja keittiö. 
Luonnonkivitakka. Parvelle jyrkät 

portaat. Remontoitu vuonna 2015. 
Matkaa lähimpään ravintolaan 400 
m. Ylläksen ensimmäisiä kelomajoja. 
Kaksi makuuhuonetta.

”Hei sinä, kuka tätä luetkin. Olemme 
olleet täällä ennenkin, ja pidimme 
tästä niin paljon, että tulimme uudes-
taan. I ♥ Rokuli !!! Tulemme Helsin-
gistä, ja ilves katonrajassa on SÖPÖ. 
(Ristimme sen Illuksi.)  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2006

 6

3 mh  |  

75. Kiulunkolo
Avara, kelohonkainen mökki 
aivan kylän tuntumassa Nili-
vaaran alueella.

HYVÄT ULKOILUMAASTOT 
lähellä. Matkaa palveluihin 1 km. 
Hiihtoladut aivan vieressä. Ylläksen 
ensimmäisiä perinteisiä kelomajoja. 
Kaksi makuuhuonetta.

”Tultiin Kiulunkoloon näyttämään 
Australian vieraille Lappia ja Yllästä. 
On ollut hieno viikko, on hiihdetty, 
lasketeltu ja kokeiltu lumilautaa. 
Kelkkailtiin ja käytiin lumikylässä. 
Pari poroakin tuli vastaan. Aivan 
ihana, tilava mökki. Kun täältä lähtee 
takas etelään, tulle kyllä Yllästä ikävä. 
Hyviä muistoja jää paljon.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2012

 4+2  

78. Kuermaja

Viihtyisä, höylähirsinen mökki 
rauhallisella alueella Kuerin 
rinteessä, lähellä hyviä ulkoi-
lumaastoja. 

PALVELUIHIN MATKAA 1,5 km. 
Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaika-
kohde, kaamos ja revontulet.

”Täydellinen talvilomaviikko Lapin 
läänissä! Ihanat ilmat, maisemat, 
ladut, rinteet ja mökki!! Tämä oli 
perheemme toinen reissu Lappiin ja 
eikun lapinhulluus lisääntyy. Kii-
tollisuudessa muistelemme kotona 
reissuamme ja suosittelen kaikille 
varsinkin tätä mökkiä.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2001

 4

OMA RAUHA  PERINTEINEN

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

PERINTEINEN

|  2 mh
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LÄHELLÄ   MODERNI   

Syksyllä 2011 valmistunut valoisa paritalohuo-
neisto. Kohde on hyvin varusteltu ja kauniisti 
sisustettu. 

KÄYTÄNNÖLLINEN SIJAINTI kävelymatkan päässä 
palveluista ja hiihtolatujen tuntumassa. Erityisesti tilava parvi 
sekä moderni saunaosasto takaavat viihtyisän loman. Kaksi 
makuuhuonetta. Rauhallinen, valoisa ja silti lähellä keskustaa.

86. Grandimaja B

   4+2

82. Äkäsakka A1

Pyöröhirsinen kodikas paritalohuoneisto keskus-
tan tuntumassa, rauhallinen sijanti Peltotievan 
alueella, lähellä latuja. 

TUNNELMAA LUOMASSA takka, jonka äärellä on mukava 
rentoutua päivän hiihtojen jälkeen.

PERINTEINEN 3

88. Hillankukka Pieni

Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
keloparitalohuoneisto Ylläksen 
parhaimmilla paikoilla, lähellä 
palveluita. 

TILAVA JA KORKEA PARVI. Jaettu 
suksienhuoltohuone. Soveltuu hyvin 
pienille ryhmille, perheille sekä yritys-
käyttöön. Kuusi huoneistoa, samalla 
isolla tontilla myös 3 isoa Hillankuk-
kaa. Kaksi makuuhuonetta.

”We had a very good, special week in 
Lapland. And on the last day we saw 
the Northernlight! People in Desti-
nation Lapland were very kind, the 
excursions perfect! Lots of beautiful 
memories.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013

      
4+2

Kesämatkailijoiden suosikki. Tunturimaisemia 
rakastavan unelmakohde Äkäslompolojärven ran-
nalla, hiihtoladuille pääsee suoraan pihasta.

LAUTARAKENTEINEN VIIHTYISÄ yksittäinen mökki 
ihastuttavalla paikalla aivan järven rannalla, kävelymat-
kan päässä keskustasta. Kaksi ikkunallista parvea tuovat 
lisätilaa mökkiin. Oma laituri ja yhtiöllä soutuvene. Kaksi 
makuuhuonetta. Upea tunturimaisema.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
palvelujen ja ulkoilumaastojen lähellä. 

VALMISTUNUT LOKAKUUSSA 2008. Kauppaan matkaa 
800 m, Hotelli Ylläskaltioon 250 m ja runkoladulle 200 m. 
Kaksi makuuhuonetta ja parvi.

Lautarakenteisesta mökistä avautuvat upeat 
maisemat. Yhdellä silmäyksellä voit nähdä Äkäs-
lompolojärven ja kuusi tunturia. 

JÄRVELLE JA LADULLE on matkaa parikymmentä metriä 
ja kylän palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Uimaan pääsee 
omalta laiturilta ja yhtiöllä myös soutuvene asukkaiden käy-
tössä. Kaksi makuuhuonetta. Upea tunturimaisema.

92. Lilliputti, Riekko

97. Sapara

92. Lilliputti, Kiiruna

 4

 4+2

 4LÄHELLÄ   PERINTEINEN

LÄHELLÄ   PERINTEINEN

LÄHELLÄ   PERINTEINEN

138. Ylläs Näkyy 11–13

Komea perinteinen kelohonkamökki rauhallisella 
paikalla Kuertunturin kupeessa. 

HYVÄ VARUSTELUTASO ja lyhyt matka laduille ja ski-
bussille. Kaksi tunnelmallista luonnonkivitakkaa. Kaksi 
makuuhuonetta. Upea näkymä Yllästunturille.

 
4+2 OMA RAUHA  PERINTEINEN

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

2 mh |  |  2 mh
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98. Marskinlehto
Laadukas, yksittäinen 
höylähirsimökki Myllylehdon 
alueella Äkäsjoen läheisyy-
dessä. 

VALMISTUNUT HELMIKUUSSA 
2009. Hyvä varustelutaso, mm. 
kaksi taulutelevisiota. Kaksi makuu-
huonetta.

101. Äkäsmylly I

Laadukkaasti rakennettu ja 
hyvin varusteltu vuonna 2010 
valmistunut yksittäinen talo 
Myllylehdon alueella. 

LÄHISTÖLTÄ LÖYTYVÄT niin hyvät 
ulkoilumaastot kuin keskustan pal-
velutkin. Kaksi makuuhuonetta. 

”Kiitos ihanasta lomasta Äkäslom-
polossa! Mökki oli todella hyvällä 
paikalla, hyvin varusteltu ja erittäin 
viihtyisä. 3-vuotias Oona-tyttärem-
me piti mökistä niin paljon, että olisi 
viihtynyt sisätiloissa vaikka kokko 
viikon! Tänne tullaan uudestaan! 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

 4+2

”Mukava syksyinen viikko. Täyden 
kympin mökki, hyvällä paikalla. 
Patikoitu, saunottu ja taas patikoitu. 
Viikko kului nopsasti nyt nokka kohti 
etelää ja arkista aherrusta.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2010

 4+2  

3 mh  |  

99. Lomalehto
Hyvin varusteltu, lämpöhir-
sinen Lappli-paritalo uudella 
Myllylehdon alueella, palve-
lujen läheisyydessä. Äkäsjoki 
virtaa kivenheiton päässä. 

VALMISTUNUT KEVÄÄLLÄ 2009. 
Mökissä 2 tv:tä sekä vakiovarus-
teena potkukelkka, pyörä ja las-
tensänky. Kaksi makuuhuonetta.

101. Äkäsmylly A ja B

Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
paritalohuoneisto Äkäsjoen lä-
heisyydessä luonnon keskellä, 
mutta kuitenkin keskellä kylää.
 

VALAISTU LATU ja keskusta palve-
luineen ovat kävelymatkan päässä. 
Suksienvoitelutila, kaksi terassia. 
Ilta-aurinkoon loistava näkymä. Val-
mistunut tammikuussa 2010. Kaksi 
makuuhuonetta. 

”Vietimme täällä ihanan lomaviikon. 
Patikoimme joka päivä ihanissa tun-
turimaisemissa. Kelit suosivat meitä, 
oli aurinkoista ja lämmintä. Pirunku-
run ja Ylläksen nousut olivat parasta 
antia, mutta muut tunturikierrokset 
olivat myös mahtavia. Näimme poro-
ja ja kuukkeleita. ”Mökki” oli todella 
hieno ja viihtyisä :-).” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2014

 4+2  

”Oli hieno Juhannuksen aika täällä 
Äkäslompolossa. Säät suosi koko 
ajan, oli hyvät patikointisäät ja 
hauska juhannustanssit. Mökki oli 
erittäin upea!” 

Vieraskirjaan kesäkuussa 2010

  4+2  

LÄHELLÄ   MODERNI   

LÄHELLÄ   MODERNI   

LÄHELLÄ   MODERNI   

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

|  2 mh



8988

152. Penninkulma A
Mukava höylähirsinen pari-
talohuoneisto Peltotievassa 
kylän palvelujen tuntumassa. 

TOIMIVA huoneratkaisu. Skibus-
sille matkaa 600 m ja lähimpään 
ravintolaan 600 m. Kaksi makuu-
huonetta.

”Kerrassaan ihana viikko Äkäslompolossa 
takana. Hiihtolomalla olemme ehtineet 
lasketella, hiihtää, viettää syntymäpäiviä, 
viettää laatuaikaa toistemme ja ystäviem-
me kanssa, reippailla ulkona, pelailla pele-
jä ja paljon muuta. Moottorikelkkasafaril-
lekkin osallistuimme ja kaikilla oli todella 
kivaa! Saunassakin tuli käytyä useampaan 
otteeseen, kun aikaa oli reilusti.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013

 
4+2 LÄHELLÄ  PERINTEINEN

140. Lumipolku

Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
kelohonkainen rivitalohuo-
neisto aivan lähellä kylän 
keskustan palveluita Tunturi-
tien varressa. 

MATKAA hiihtoladuille 50 m ja 
lähimpään ravintolaan 500 m. Useita 
kahden makuuhuoneen huoneistoja.

”Ihanat ilmat. Upea mökki. Kiitos. 
Aslakkia ei löytynyt. T: Seitsemän 
viisasta ”neitsyttä”. 

Vieraskirjaan syyskuussa 2009

 
4+2

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

121. Rautumaja

Viihtyisä ja tasokas, hyvin 
varusteltu höylähirsimökki rau-
hallisella alueella Ristimellassa. 

VALMISTUNUT vuonna 2008. Kak-
si makuuhuonetta. Vuodenaikakoh-
de, syksy ja talvikaamos, revontulet.

”Tässä istumme räiskyvän takka-
tulen ääressä ja nautimme  viimei-
sestä illasta. Kuuntelemme hiljai-
suuden ääntä…”

Vieraskirjaan lokakuussa 2010

 
4+2

OMA RAUHA  PERINTEINEN

147. Villa Armas 155. Teerentie

Vuonna 2002 valmistunut, viihtyisä hirsiparita-
lo aivan Äkäslompolon keskustassa, Äkäshotel-
lin vieressä. 

LADUT LÄHTEVÄT pihasta, kauppaan matkaa 800 m. 
Kaksi makuuhuonetta. 

Viihtyisät ja hyvin varustellut kelorivitalohuoneis-
tot sijaitsevat rauhallisella Kaulavaaran alueella 
lähellä palveluja.

LÄHIMPÄÄN HOTELLIIN Ylläskaltioon matkaa 500 m, 
kauppaan 1,1 km, hiihtoladut vieressä. Iso täysikorkea parvi, 
jossa myös erillinen wc. Useita huoneistoja, joissa kaksi 
makuuhuonetta. Laajakaistaliittymä taloissa A–C.

  
4+2
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159. Valtaus

163. Hiprakka

160. Kontti

Vuonna 2008 valmistunut 
kauniisti sisustettu höylähir-
sinen mökki. 

SIJAITSEE rauhallisella alueella 
Kaulavaarassa, hyvien ulkoilumaas-
tojen läheisyydessä. Mökissä lapsi-

varustus: matkasänky, syöttötuoli, 
potta, lapsiportit portaiden ylä-ja 
alapäässä sekä parvella perheen 
pienimmille oma leikkinurkkaus. 
Asukkaiden käytössä on myös  
2 kpl potkukelkkoja sekä pulkkia ja 
liukureita. Kaksi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, syksy.

Kodikas ja avara pyöröhir-
sinen mökki Kaulavaarassa 
luonnon helmassa ja palvelui-
den lähellä. 

HYVIEN ulkoilumaastojen läheisyy-
dessä ja vieressä valaistu hiihtolatu. 
Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaika-
kohde, syksy.

Viihtyisä yksittäinen hirsi-
mökki Kaulavaarassa. 

LUONNONKAUNIS, rauhallinen 
sijainti joen ja latujen läheisyydessä. 

Kaksi makuuhuonetta. Ympäristöys-
tävällinen kohde, mökissä maalämpö.  
Vuodenaikakohde, syksy ja kevät.

”Oli kaunis keskiviikkopäivä, ko Martta 
kurvas boxerilla pihhaan. Noora, Erika ja 
Martta teki tortilloja, kävi kiesittelemässä 
Maisematietä ja joi glögiä. Tämän jälkheen 
Martta poistu kämpästä. Erika ja Noora 
lämmitti saunan ja katto huonoa elokuv-
vaa. Torstaina E & N käveli Kellokhaaseen, 
Kesängille ja kauphaan (23 km!!!). Illalla 
lämpes sauna ja ne katto hyvän elokuvan. 
Perjantaina pakkaus ja kothiin lähtö! Kiitos 
aivan hulppean huikeasta mökistä!”

Vieraskirjaan lokakuussa 2014

”Kuusi hiihtäjänuorukaista Raumalta, 
keski-ikä 59,1 vuotta. Hiihdimme 
yhteensä noin 1100 km, parketilla vä-
hän vähemmän. Hurjimmat nousivat 
Pirunkurun. Useampikin tunturinlaki 
katsastettiin. Olosuhteet pääosin 
ihanteelliset, luistoa ja pitoa riitti.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

”Hieno viikko, aurinko paistoi, hiki 
tuli. Mökki oli upea. Huomenna läh-
tö kohti Etelä-Pohjanmaata. Muka-
vaa on ollut ja naurettu on.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014
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166. Koskelo
Tasokas ja kodikas hirsimökki 
Kaulavaarassa, lähellä hyviä 
ulkoilumaastoja. 

MATKAA lähimpään ravintolaan 
700 m, ladulle 100 m, kauppaan  
1,5 km. Kaksi makuuhuonetta. 

”What a beautiful country, what a 
friendly people and what a lot of 
snow and darkness (already from 3 
pm onwards). It’s been a very spe-
cial experience and your cosy, warm 
house mad us feel very welcome!!”

Vieraskirjaan joulukuussa 2014
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169. Hanhenpesä 173. Ylläskopo

170. Hillankukka

Viihtyisä, hyvin varusteltu 
höylähirsinen mökki Kau-
lavaarassa, hyvien ulkoilu-
maastojen läheisyydessä. 

ERILLINEN vaatteidenkuivaushuo-
ne. Matkaa lähimpään ravintolaan 
500 m. Kaksi makuuhuonetta. 

Ylläskopo on korkeatasoinen 
lämpöhirsinen paritalomökki 
rauhallisella paikalla Äkäs-
lompolossa latuverkon välittö-
mässä läheisyydessä. 

VALMISTUNUT Helmikuussa 2008. 
Kaksi makuuhuonetta. Vuodenai-
kakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, 
kaamos, revontulet.

Kodikas kelomökki Äkäslom-
polon Nilivaarassa. 

MÖKKI sijaitsee tien päässä, 
mistä pääsee suoraan hiihtoladuille. 
Pihalla kota (yhteiskäyttö naapurin 
kanssa). Palveluihin matkaa n. 2 km.

”Oli tämä hieno talo, hyvin takas-
sakin puut palo. Tultihin Alavurelta 
tänne Ylläkselle mökkeilemähän. 
Viikko ollahan lasketeltu ja hiih-
retty. Isoot on mäet Pohojanmaan 
pojille, mutta kaikki laskettihin ja 
monesti illalla ollaan saunottu ja 
paistettu makkaroota.” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2004

”Toista kertaa tässä upeassa loma-
talossa. Parempaa majoitusta ei 
voi toivoa! Hiihtoa, laskettelua yh-
dessä olosta nautiskelua. Elämän 
kohokohtia!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

”Ja ketkäs täällä taas… käytiinhän 
sitä toki välillä etelässäkin, mutta… 
ei voi mitään… Ylläs ja Hillankukka 
vetää puoleensa. Minnalla kiireinen 
viikko harmonikkaleirillä ja konser-
teissa. Poroja todella paljon, metso 
naapurissa, kettu ikkunan alla…” 

Vieraskirjaan heinäkuussa 2006
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174. Ylläs-Usva
Hienolla paikalla, Kesängin ja 
Yllästunturin läheisyydessä 
sijaitseva yksittäinen mökki, 
jonka pihasta pääsee suo-
raan hiihtoladuille ja pati-
kointireiteille. 

ALAKERRASSA kaksi makuuhuo-
netta, tupakeittiö sekä wc ja sauna-
tilat, yläkerrassa lisää nukkumatilaa 
sekä erillinen wc. Pihassa autoka-
tos ja lämmitettävä varasto joka 
soveltuu esim. suksien voiteluun. 
Rauhallinen sijainti tien päässä. Vuo-
denaikakohde, kevät, kesä, syksy, 
talvi, revontulet. 

”Again a wonderful week in 
Lapland. Much of snow, beautiful 
twilight. Wish to stay forever in this 
lovely cabin with the great view 
over the fjell. See you soon, Usva 2, 
again. Kiitos Suomi.” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2015
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177. SuoVilla

178. Reporanka Iso

179. Revontuli 3

Erinomaisella paikalla Äkäs-
lompolojärven läheisyydessä 
Nilivaarassa, hyvällä maulla si-
sustettu, korkeatasoinen höylä-
hirsinen paritalohuoneisto. 

KORKEA yläkerta tunturinäkymin. 
Ladut ja skibussi lähellä. Äkäsho-
telliin matkaa 800 m ja kauppaan 
1,5 km. Laajakaistaliittymä, vene 
rannassa. Kesäasiakkaiden ja kes-
kieurooppalaisten suosiossa. Kaksi 
makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, 
kesä, mökki järven rannassa.

Tasokas ja viihtyisä höylä-
hirsinen paritalohuoneisto 
Röhkömukassa, aivan kylän 
palvelujen tuntumassa.

MATKAA skibussille 50 m, Äkäs-
hotelliin 800 m, rinteisiin 2,5 km. 
Laajakaistaliittymä. Laatutekstiilit ja 
-astiasto. Kaksi makuuhuonetta.

Tunnelmallinen ja viihtyisä 
kelomökki Nilivaaran alueella, 
lähellä ulkoilumaastoja. 

ÄKÄSHOTELLILLE matkaa n.  
1 km, skibussin pysäkille n. 150 m. 

Makuuhuoneissa 120 cm leveät 
sängyt ja parvella runkopatjat. Pi-
hassa grillikatos. Makuuhuoneesta 
käynti lasitetulle terassille. Kaksi 
makuuhuonetta.

”Mökki on fiini ja hyvi rakennet, ves-
soiki oikken kaksin kappalei ja hiano 
suksihuoane/klapivajaki on präkätty. 
Paino putos larul ja lisääntys illal, ku 
päästi syämä Jounin Kaupa herkui. 
Iha itte ostetui.”

Vieraskirjaan helmikuussa 2008

”Jo kokeneet lapinkävijät taas täällä. 
Vaikea vetää rajaa kumpi on muka-
vampaa ”rinne” vai ”murtsikka”?? 
Kompromissina pitää harrastaa 
molempia! ”Kettumökissä” on sitten 
mukava viettää iltoja reippaitten ul-
koilupäivien jälkeen. Lunta riittää…
ja Lapin tunnelmaa!” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2005

”Leppoisaa on urbanisoituneen 
villi-ihmisen täällä olla. Villissä poh-
jolassa, ihanan viihtyisissä olosuh-
teissa pärjää vähän heikommillakin 
erätaidoilla varustettu.” 

Vieraskirjaan kesäkuussa 2005
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162. Rykimä 185. Ylläsrautu Iso

Hyvin varusteltu keloparitalohuoneisto sijaitsee 
Röhkömukan alaosassa, ulkoilumaastojen välittö-
mässä läheisyydessä. 

KAUPPAAN MATKAA 1,6 km, laduille 100 m. Kaksi ma-
kuuhuonetta.

Hyvin varusteltu erillinen hirsimaja aivan 
Äkäslompolojärven rannan tuntumassa, pienen 
kukkulan päällä. 

EDUSTAVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää 
varustelua ja siisteyttä. Tilava olohuone/ruokailutila. 
Sopii hyvin yrityskäyttöön esim. pienelle ryhmälle. Kaksi 
makuuhuonetta.
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197. Luppola

196. Rimimaja

Höylähirsinen erillismökki 
rauhallisella Kesänkijärven 
alueella hyvien ulkoilumaas-
tojen lähellä. 

MÖKISSÄ on moderni sisustus, iso 
sauna ja kylpyhuone sekä tunturinä-

kymä. Pihalla grillikota A ja B mökin 
yhteiskäytössä. Kaksi makuuhuo-
netta. Ympäristöystävällinen mökki 
upealla tunturinäkymällä. Vuoden-
aikakohde, kevät, kesä, syksy, 
talvikaamos ja revontulet.

Kesällä 2008 valmistunut 
laadukas yksittäinen lamelli-
hirsimökki.

OLOHUONEEN korkeat ikkunat 
tuovat avaruutta ja tarjoavat hienot 
tunturinäkymät. Sijainniltaan lois-
tava etenkin perheelle tai pienelle 
ryhmälle, joka haluaa lomailla 

Äkäslompolon kylän keskeisellä 
paikalla, palvelujen ja ulkoilumaas-
tojen läheisyydessä, mutta silti 
nauttia yksittäisen, omalla tontilla 
sijaitsevan mökin tuomasta rauhas-
ta. Jokaisessa makuuhuoneessa on 
oma televisio ja yhdessä on myös 
DVD-soitin. Kaksi makuuhuonetta. 
Upea tunturinäkymä.

”Ihastuttava loma täällä Ylläksellä. Tämä 
mökki on toimiva ja mukava. Öisin on 
ollut pakkasta -27–29 astetta, mutta päi-
vällä -7–10 astetta. Kaunista sekä aurin-
koista. Eilen ja tänään on satanut lunta. 
Pikku-Eero 3 v nautti, kun pääsi vähän 
lumitöihin. Tänne kauniisiin tunturimai-
semiin ja tähän mukavaan mökkiin voisi 
palata koska tahansa uudelleen.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

”Aivan ihana, aristokraattinen 
”mökki”. Ruskaa katsomassa ja 
rouvashenkilön syntymäpäivää viet-
tämässä täällä. Mökistä on päästy 
myös uloskin… Tänään 16 km lenk-
ki. Ruskaa on katseltu ja makkaraa 
paistettiin nuotiolla.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2009

190. YlläStar 188. Pohjanpirtti

Lokakuussa 2010 valmistuneet, YlläStar III:n 
lomahuoneistot tarjoavat toimivat tilat rentoutta-
vaan lomaan aivan Äkäslompolon keskustassa. 

VALAISTU LATU vieressä ja Äkäshotellille on matkaa vain  
500 m. Huoneistoihin on sisäänkäynti sisäkäytävän kautta. 
Huoneistoja studioista kahden makuuhuoneen loma-asuntoi-
hin. Sesonkien ulkopuolella joustava ja edullinen hinnoittelu.

Viihtyisä, kansallispuiston välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva, laadukas, perinteinen, erittäin 
hyvistä materiaaleista rakennettu kelomaja. 

ALAKERRASSA KAKSI makuuhuonetta, yläkerrassa 3 
kauniisti sisustettua alkovia, jotka tekevät tästä majasta per-
heelle mitä mieluisimman lomatukikohdan. Mökin asukkai-
den käytössä potkukelkkoja sekä lasten pulkkia ja liukureita.
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191. Ylläsniesta
199. Äkäskristo

Viihtyisät kelohonkaiset rivitalohuoneistot Tuntu-
ritien tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää 
varustelua ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen 
2,5 km, Äkäshotelli 600 m. Useita huoneistoja. Kaksi 
makuuhuonetta. 

Tasokkaat ja viihtyisät kelomökit rauhallisella 
alueella metsän siimeksessä Muoniontien varressa. 

MATKAA ÄKÄSLOMPOLOON 6 km, ravintolaan 4 km. 
Tilavassa olohuoneessa ruokapöytä kahdeksalle, takka ja 
hyvin varusteltu avokeittiö. Pohjakerroksessa saunaosas-
tolla takkahuone, pesuhuoneessa kaksi suihkua, lasikatettu 
veranta. Kaikkiaan 3 wc:tä. Erillinen suksivarasto. Useita 
kahden makuuhuoneen mökkejä. Vuodenaikakohde, kevät, 
kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.
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201. Menninkäinen 
   ja Päivänsäde

201. Hanhikaltio 2000-luvun loma-asumisen 
laatua paritalossa aivan Iso-
metsän nousun vieressä. 

TERASSILTA voit ihailla niin kes-
kiyön aurinkoa kuin revontulten loi-
mua kaamoksen sinessä ja portailta 
muutama lykkäys ja olet Ylläksen 

huippuladuilla. Oma ainutlaatuinen 
lomakotinsa sinulle, kun haluat 
täydellisesti irti arjesta, viihtyisästi ja 
laadukkaasti. Terassilla palju, joka 
on vieraiden itse lämmitettävissä 
max 2–3 krt/vko. Vuodenaikakohde, 
kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihto-
reitit vieressä.

Viihtyisä, hyvin varusteltu 
höylähirsinen mökki Kaula-
vaarassa, ulkoilumaastojen 
läheisyydessä. 

TOTEUTETTU puusepän hyvällä 
maulla ja laadulla. Matkaa lähim-
pään ravintolaan 500 m. Kaksi 
makuuhuonetta.

”Ei olis voinut olla parempaa pää-
töstä urheilullisen päivän jälkeen 
kuin nauttia paljun lämmöstä 
yömyöhään asti!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

”Mukava viikkomme tässä ihanan 
täydellisessä mökissä on päättymäs-
sä. Yli 25-vuoden Lapissa käymieni 
lukuisten viikkojen jälkeen en ole 
koskaan asunut näin upeassa ja 
täydellisesti varustellussa mökissä. 
Täältä ei puuttunut mitään, eikä 
löytynyt ainoatakaan epäkohtaa! 
Olemme täydellisen tyytyväisiä!!”

Vieraskirjaan syyskuussa 2008

205. Arctic Dreams, Kopara D16

Kolmikerroksinen paritalo monipuolisten ulkoilu-
maastojen läheisyydessä. 

TÄSSÄ TASOKKAASSA mökissä on lapsivarustus ja kellari-
kerroksessa tilat ulkoiluvälineille. Vuokraan sisältyy liinavaat-
teet. Vakiovarusteena vetoahkiot, rattikelkat, lastenrattaat, kä-
velysauvat ja lasten kantorinkat. Ympäristöystävällinen mökki.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
palvelujen tuntumassa lähellä Äkäshotellia.

KOLMEN TUNTURIN näköala. Parvella erillinen wc. Käy-
tössänne on suksien huoltotilat sekä autopaikka lämpö-
pistokkeella.
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211. Lompholo

213. Velhotar 7 F 13

Yllästunturin juurella, talvella 
2012 valmistunut, kodikas ja 
hyvin varusteltu loma-asunto 
neljän huoneiston lämpöhirsi-
rakenteisessa talossa.

SOVELTUU lomatukikohdaksi niin 
laskettelijalle kuin murtomaahiihtä-
jällekin. Kaunis ja rauhallinen sijainti 
latujen lähellä. Kaksi makuuhuonet-
ta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, 
syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.
 

”Kaksi upeaa lomaviikkoa taas 
takana päin. Paljon on hiihdetty ja 
lumikenkäilty sekä nautittu Äkäk-
sen mukavista palveluista. Oltiinpa 
mukana tekemässä historiaakin, 
kantaesityksen sai laulu nimeltä 
Hullun laulu. Tapaamme jälleen 
jonkin ajan kuluttua.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2013
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214. Usvapirtti A

Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
lämpöhirsinen 2012 valmistu-
nut paritalohuoneisto Maahi-
sen alueella Äkäslompolossa. 

LOISTAVA sijainti niin laskettelijalle 
kuin murtomaahiihtäjällekin, valaistu 
latu ja ulkoilureitti aivan vieressä. 

Avara tupakeittiö sekä 2 mh, joissa 
tilaa lapsen matkasängylle. Tilava 
parvi, 2 autopaikkaa, suksienhuol-
tohuone. Mökin terassilta näet 
niin keskiyön auringon, Pallaksen 
ääriviivat kuin pohjoisen taivaan 
revontulet. Kaksi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syk-
sy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

”Kaunis aurinkoinen viikko, vain 
yhtenä päivänä lumisadetta. 
Lukemattomia hiihtokilometrejä. 
Monet latukahvilat tuli kierrettyä, 
mukavaa oli. Joutsenia 4 kpl näh-
tiin heti ensimmäisenä hiihtopäi-
vänä, siinä riitti ihmettelemistä. 
Mökin sauna oli tosi hyvä ja mökki 
hyvällä paikalla. Kiitos!”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

216. Lomakelo C12 400. Ylläs Länsiraja

Upea 2013 lopulla valmistunut kelorivitalo ko-
meissa maisemissa. 

HUONEISTO ON HYVIN varusteltu ja laadukkaaasti sisus-
tettu. Isometsän nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unelma! 
Taloyhtiössä lämmin suksienhuoltotila ja laduille pääset 
melkein ovelta. Lasketturinteet ja palvelut myös lähellä.

Todella kauniisti sisustettu, moderni yksittäinen 
mökki Ylläsjärven Palovaarassa. 

MONIPUOLINEN ja korkea varustelutaso. Murtomaahiihto-
ladut lähellä ja suksien huoltaminenkin käy helposti lämpi-
mässä varastotilassa, missä on myös suksienhuoltoteline. 
Tupakeittiön isoista ikkunoista avautuu kaunis maisema 
Yllästunturiin päin. Tässä mökissä jokainen yksityiskohta on 
tarkkaan harkittu, tervetuloa viihtymään!

Viihtyisä ja hyvin varusteltu lämpöhirsinen 2011 
valmistunut lomarakennus Maahisen alueella 
Äkäslompolossa. 

VALAISTU LATU ja ulkoilureitti aivan vieressä. Tilavalla 25 
m² parvella televisionkatselutila ja oma wc. Suksienhoidolle 
paikka erillisessä lämmitetyssä varastossa. Kaksi makuu-
huonetta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy.

Vuonna 2015 valmistunut moderni lapsivarustel-
tu huoneisto Ylläsjärvellä Maisematien varrella. 

SKI-INN KOHDE -pihaan voi laskea suoraan rinteistä. 
Ihanteellinen lomamökki myös murtomaahiihtäjille, valaistu 
lämpölatu kulkee mökin vierestä ja käytössä on suksien-
huoltotila. Suuri maisemaikkuna tunturiin. Parvelle loivat 
portaat, portit ylä- ja alapäässä, seisomakorkeus. Kysy 
etukäteen kohteeseen kuuluvia edullisia hissilippuja.
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207. Kesänki VII

Hyvin varustellut ja viihtyisät huoneistot kelora-
kenteisessa rivitalossa Nilivaaran alueella. 

LADUILLE MATKAA 100 m. Kaksi makuuhuonetta.
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47. Joika 1

52. Kuerkammi 5

Syksyllä 2011 valmistunut 
tyylikäs loma-asunto massii-
vihirrestä. 

MODERNI KEITTIÖ ja kylpyhuo-
ne, sauna kelosisustuksella. Yksi 
makuuhuone. 

Viihtyisä, kelohonkainen 
mökki sijaitsee Kaupinjärvellä 
lähellä ulkoilumaastoja. 

YMPÄRISTÖ on rauhallista männik-
kömetsää hyvine marjamaastoineen. 
Palveluihin matkaa noin 3 km, rin-
teisiin 6 km. Parvelle jyrkät portaat. 
Yksi makuuhuone. Vuodenaikakoh-
de, kaamos ja revontulet.

”Ihana viikko takana. Aurinkoa, 
lunta ja ulkoilua. Mökki oli mukava 
ja sisustus aivan upea. Viihdyimme 
loistavasti. Lunta riitti & rinteet 
olivat edelleen upeassa kunnossa.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2014

”Thanks to our hosts, who prepared 
the hut so well for us! It was ama-
zing to come to Kuerkammi 5 and 
find the hut already comfortably 
warm on Saturday evening! Probab-
ly we’ll come back in winter once!”

Vieraskirjaan elokuussa 2012

45. Naavapirtti A ja B 52. Kuerkammi 6

56. Kukasrakka 57. Tunturitieva 1

Vuonna 2014 valmistunut höylähirsinen pari-
talohuoneisto hyvällä sijainnilla kävelymatkan 
päässä palveluista. 

KAUNIS HARMONINEN sisustus takaa viihtyvyyden. Hiih-
täjiä varten hyvä suksienhuoltotila.

Viihtyisä, kelohonkainen, kauniilla Lapin taiteella 
sisustettu yksittäinen mökki Kaupinjärvellä lähel-
lä ulkoilumaastoja. 

YMPÄRISTÖ ON rauhallista männikkömetsää. Palveluihin 
matkaa noin 3 km, rinteisiin 6 km. Parvelle jyrkät portaat. 
Mökissä kaunis luonnonkivitakka! Vuodenaikakohde, kaa-
mos ja revontulet.

Viihtyisät, hyvin varustellut kelorivitalohuoneis-
tot Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

MATKAA PALVELUIHIN 400 metriä. Useita yhden makuu-
huoneen huoneistoja.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneis-
to Äkäslompolon keskustan tuntumassa, lähellä 
latuja Tunturitien varressa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä. Yksi makuu-
huone.

|  1 mh 1 mh |  
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57. Musko

58. Ylläskieppi

Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
kelorivitalohuoneisto Äkäs-
lompolon keskustan tuntu-
massa, Tunturitien varressa. 

MATKAA lähimpään hotelliin 700 
metriä. Yksi makuuhuone ja parvi.

Avara, höylähirsinen pari-
talohuoneisto lähellä ulkoi-
lumaastoja, Röhkömukan 
alueella. Rauhallinen sijainti. 

PARVELLE ON jyrkät portaat. 
Matkaa palveluihin 1,5 km. Lämmin 

suksienhuoltotila. Useita huoneisto-
ja, keskieurooppalaisten suosiossa. 
Ylläskieppi Nunas on remontoitu ja 
sisustus uusittu vuonna 2011. Yksi 
makuuhuone. Vuodenaikakohde, 
kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, 
revontulet.

”We arrived late due to delay at 
Gatwick. So our first impression of 
Lapland was at night we have never 
known a landscape look so beautiful 
day and night! My wife has had a 
constant smile on her face since we 
arrived (not my doing). The cabin is 
fantastic, log fire is more entertai-
ning than the T.V.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2007

”Mukava ja hyvin varusteltu mökki. 
Kahden perheen voimin rentouduttu 
ja nautittu toistemme seurasta. Lap-
sista Gondoli-ajelu ja kylpylä taisivat 
olla parhaita… vaikka viihtyivätpä 
nuo loistavasti tuossa pihan keinus-
sa ja marjoja kerätenkin.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2013

63. Hil-Lak-Ka as 3

67. Aamurusko/Jämätie 2 B

66. Harppa Pieni

68. Aakenus A ja B

Keväällä 2011 valmistunut viihtyisä lomahuoneis-
to keskellä Äkäslompolon kylää. 

TÄMÄ HUONEISTO tarjoaa mukavat puitteet lomalaisille, 
jotka arvostavat sijaintia keskellä palveluita sekä latuja. Yksi 
makuuhuone.

Kaunis yksittäinen kesällä 2015 valmistunut mo-
derni mökki suositulla Nilivaaran alueella, lähellä 
järveä ja latuja. 

HYVÄ VARUSTELUTASO ja tilava parvi kahdella vuoteella. 
Yksi makuuhuone.

MUKAVA, KODIKAS ja hyvin varusteltu pyöröhirsinen 
paritalohuoneisto rauhallisella alueella Nilivaarassa, ulkoilu-
reittien läheisyydessä. Yksi makuuhuone. 

Viihtyisä paritalohuoneisto lähellä kylän palvelui-
ta. Ikkunasta ja terassilta näkyy Äkäslompolojärvi. 

LADUT JA PATIKKAREITIT kulkevat mökin lähellä. Par-
velle jyrkät portaat. Huoneisto pintaremontoitu 2015.
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73. Myllykaltio 363 76. Pikkukolo

Viihtyisä, höylähirsinen paritalohuoneisto Äkäs-
lompolon palvelujen lähellä, Ylläskaltion hotelli-
keskuksen tuntumassa. 

HUONEISTOSSA TILAVA tupa ja parvi. Parvelle jyrkät por-
taat. Mökin sisustus ja kodinkoneet uusittu keväällä 2015. 
Matkaa skibussille 350 m. Ladut lähtevät melkein pihasta. 
Yksi makuuhuone.

Kodikas, kelohonkainen mökki aivan kylän tuntu-
massa Nilivaaran alueella. 

LÄHELLÄ HYVIÄ ulkoilumaastoja. Palveluihin matkaa 1 
km. Hiihtoladuille 100 m. Yksi makuuhuone. Vuodenaika-
kohde, kevät, kesä, syksy, talvikaamos ja revontulet.
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79. Ylläslumi

Kodikas ja siisti, keloraken-
teinen paritalohuoneisto 
kauniilla paikalla, Äkäslom-
polojärven läheisyydessä Ni-
livaarassa, ulkoilureitit aivan 
vieressä. 

KEITTIÖTILASSA baaripöytä. 
Parvelle jyrkät portaat. Yksi makuu-
huone.

”Uusi vuosi vaihtui kylätapahtu-
massa ja saatiin kuin saatiinkin oma 
paperilyhty nousemaan 2000 muun 
lyhdyn joukkoon. Mukava talviviik-
ko, mökki hyvä ja toimiva. Tullaan 
varmasti uudestaankin. Kiitos!” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2014

81. AM-Lähi-Ylläs as 2

Viihtyisä kelohonkainen lomahuoneisto rauhalli-
sella paikalla Äkäslompolossa, Kesänkijärventiellä. 

SISUSTUS TÄYSIN uusittu kesällä 2010. Yksi makuuhuone.

Pyöröhirsinen rivitaloasunto Nilivaaran perintei-
sellä loma-asuntoalueella. 

LÄHELLÄ LOISTAVAT ulkoilumaastot ja Ylläksen moni-
puoliset hiiihtoladut. Lomatukikohta pariskunnille tai pienille 
kaveriporukoille.
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77. Kesänkiylläs Iso
PERINTEINEN

PERINTEINEN

68. Kellos, Kesänki, Kukas
Viihtyisä keloparitalohuoneis-
to kauniilla paikalla Äkäs-
lompolojärven tuntumassa ja 
lähellä kylän palveluja. 

LADUILLE PÄÄSEE suoraan pi-
hasta. Yksi makuuhuone, portaiden 
kautta kulku parvelle, jossa lisää 
nukkumatilaa.

”Olipa ihanaa tulla Hesan mustasta 
maisemasta tänne Lapin satumaa-
han. Tanssittu varpaat tunnotto-
maksi ja laulettu ääni käheäksi, 
minä kun en malta olla ladullakaan 
laulamatta.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2005

 
2+2 PERINTEINEN
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83. Nallenpesä

84. Velhonkuru I–II

Kodikas, höylähirsinen pa-
ritalohuoneisto rauhallisella 
alueella, Nilivaarassa. 

AVARAT TILAT ja kunnon parvi 
tekevät asumisen miellyttäväksi. 
Parvelle jyrkät portaat. Matkaa pal-
veluihin 2,5 km. Yksi makuuhuone.

Syksyllä 2011 valmistunut 
valoisa paritalohuoneisto. 

KOHDE ON hyvin varusteltu ja kau-
niisti sisustettu. Käytännöllinen sijain-
ti kävelymatkan päässä palveluista 

ja hiihtolatujen tuntumassa. Yksi 
makuuhuone. Rauhallinen, valoisa ja 
silti lähellä keskustaa.

Höylähirsinen, siisti ja kodi-
kas rivitalohuoneisto Äkäs-
lompolon keskustassa Suvi-
tiellä, lähellä palveluja. 

HYVÄ varustelutaso. Parvelle jyrkät 
portaat. Yksi makuuhuone. Useita 
huoneistoja.

”Nallenpesä on meille kuin sees-
teinen kesä. Mieli lepää, kroppa 
uudistuu, nuoruus tulee ja vanhuus 
menee. Ilmat mitä parhaimmat, 
pikku pakkasta ja luonto puhtaan 
valkoinen ja puut tykkylumessa. Me 
nautimme kuin hyvästä unesta.” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2013

”Oltiin täällä Äkäslompolossa ja 
mukavaa oli, oli paljon nähtävää ja 
kierreltiin vähän muitakin tunturei-
ta katselemassa. On mukavaa olla 
tasokkaassa asunnossa, kiitos.” 

Vieraskirjaan elokuussa 2014

   
2+2

  
2+2

 
2

LÄHELLÄ  MODERNI

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

86. Grandimaja A

 
2+2 PERINTEINEN

”Me olemme viettäneet ensimmäisen 
viikon Grandimajassa. Kaikki oli täydelli-
nen ja sen takia voin hyvin kertoa muille 
sveitsiläisille, että kannattaa mennä 
Grandimajalle!!! Talo on todella korkea-
tasoinen ja varsinkin WiFi on toiminut 
hyvin. Äkäslompolo ja yleensä Lappi on 
sveitsiläisille niin kuin unelma, koska 
ilmasto, lumen laatu ja puiden valkoinen 
ulkonäkö tekee kaikki unelmalliseksi.”  

Vieraskirjaan helmikuussa 2014

80. Veerantupa

Kodikas, keloparitalohuoneis-
to kauniilla paikalla Äkäs-
lompolojärven tuntumassa ja 
lähellä kylän palveluja. 

LADUILLE PÄÄSEE suoraan pihas-
ta. Parvelle jyrkät portaat. Keittiöti-
lassa baaripöytä. Yksi makuuhuone.

”Vietimme pitkän viikonlopun täällä 
Veerantuvassa. Pöntössä hyvä veto. 
Kiersimme Kiirunankiepin sekä Aa-
kenustunturin vaelluspolun. Suosit-
telut niille. Kotoisa mökki tämä! P.S. 
Muistakaa ruokkia oravat klo 9!”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2012

 
2+2 PERINTEINEN
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85. Ylläskolmio 1 as 2 96. Ylläsriemu C 2

122. Äkäspahka109. Ylläs-Niiles

Kuerin rinteessä, rauhallisella alueella, ulkoilu-
maastojen läheisyydessä sijaitseva avara, höylä-
hirsinen paritalo. 

MATKAA LADUILLE 50 m ja kauppaan 1,6 km. Matala parvi. 
Kota pihassa.

Kodikas, höylähirsinen rivitalohuoneisto Helukassa. 

HUONEKALUISSA käytetty upeaa visakoivua. Matkaa 
laduille 300 m ja kauppaan 2,3 km. Yksi makuuhuone.

Viihtyisä, uniikki ja hyvin varusteltu, kokonaan 
kelohonkainen paritalon puolikas. 

AITOA LAPIN mökin tunnelmaa. Makuuhuoneessa ker-
rossänky jossa leveä alavuode ja normaali 80 cm ylävuode. 
Olohuoneessa avattava vuodesohva ja parvella kaksi jous-
tinpatjasänkyä. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, 
kaamos, revontulet.

Kodikas hirsirakenteinen paritalo Äkäslompolon 
keskustan tuntumassa Hotelli Ylläskaltion vieressä. 

LADUILLE PÄÄSEE lähes suoraan mökin pihasta. Yksi 
makuuhuone.
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Kodikas vanhan ajan yhden 
makuuhuoneen ja parven 
kelohirsinen paritalohuoneis-

to Kuertunturin alueella.
Yksi makuuhuone. 

”We have been the second time in 
this wonderful cabin and we had 
a beautiful time… in the nature 
and to relax by the cheminee and 
the sauna. We hope we can rent 
this house also next time… we are 
feeling at home.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013

137. Kuertuoppo

OMA RAUHA  PERINTEINEN

 
2+2

97. Sapara
Kelorakenteinen rivitalohuo-
neisto lähellä Lapland Hotel 
Ylläskaltiota. 

HYVIN varusteltu yhden makuu-
huoneen ja parven huoneisto. 
Sijainti lähellä palveluja ja ulkoilu-
maastoja. Valmistunut lokakuussa 
2008. Useita yhden makuuhuoneen 
huoneistoja. 

”What a fantastic experience! Cabin 
cosy, comfortable and well-equipped 
with superb sauna the fire is lovely, 
warming and deliciously atmosphe-
ric. Ylläs area has given us many 
wonderful memories. Thank you for 
an incredibly exhilirating week.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2014
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150. Kaupinlaavu

151. Yllästuuli B

Aito kelomökki, ainoastaan 
vajaan 2,5 km etäisyydellä 
kaupasta. 

TOIMIVA tupakeittiö, makuuhuone 
ja tilava parvi. Tunnelmallinen takka 
ja lämmin suksienvoitelutila. Autolle 
lämpöpistoke. Yksi makuuhuone.

Höylähirsinen paritalo Kau-
pinjärven alueella rauhallisel-
la paikalla. 

RUSKARETKEILIJÄN ja omatoi-
mivaeltajan unelmapaikalla Kuer-
tunturin alusmaastossa ja Kaupin-

järven läheisyydessä. Erittäin hyvä 
varustelu ja tilavat ratkaisut tekevät 
Yllästuulesta jokaisen lomailijan toi-
vekohteen. Autokatos ja suksienvoi-
teluhuoneet tuovat laatua lomailijan 
arkeen. Yksi makuuhuone. Loistava 
revontulikohde.

”Yllätysloma Samulille onnistui 
täydellisesti ja pääsimme rau-
hoittumaan pääkaupunkiseudun 
kiireistä tänne luonnon rauhaan. 
Täällä ei näkynyt ihmisiä mailla 
halmeilla, vain porot tulivat pihalle 
syömään jäkälää.”  

Vieraskirjaan toukokuussa 2012

”Ihana viikko anopin ja hänen 
tyttärensä seurassa. Säät suosi-
vat, aurinko paistoi. Paistoimme 
myös makkaraa. Suksi luisti eikä 
hävinnyt muisti. Oli mukava 
loma. Hyvä mökki.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015
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140. Lumipolku
Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
kelohonkainen rivitalohuo-
neisto lähellä palveluja Tuntu-
ritien varressa. 

MATKAA hiihtoladuille 50 m ja 
lähimpään ravintolaan 500 m. Yksi 
makuuhuone.

”Not sure who was more excited coming 
to Finland, my five year old daughter or the 
rest of my family! The accommodation is 
lovely, really homely and comfortable. The 
outside surroundings were beautiful – the 
first time we’ve truely had a ’white Christ-
mas’. Thanks for a lovely trip!” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

  
2+2

138. Ylläs Näkyy 6

Komea kelohonkainen lomamaja loivassa Kuer-
tunturin männikkörinteessä. 

MAJASSA JYHKEÄ liuskekivitakka, kalusteet mäntypuisia. 
Matkaa Jounin Kauppaan 3 km. Ylläs Näkyy -mökit olivat 
Ylläksen alueen ensimmäinen kelorakennuskohde. Yksi 
makuuhuone. 

 
2+2 OMA RAUHA  PERINTEINEN

130. Äkäskoutturi 2

Höylähirsinen, paritalo kauniilla paikalla Äkäs-
joen rannalla.

MÖKISSÄ ON KAKSI erillistä huoneistoa, joissa yhteinen 
sauna ja pesuhuone. Matkaa Äkäslompolon kylälle 12 km. Vuo-
denaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.

 
8 OMA RAUHA  PERINTEINEN
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155. Teerentie
Teerentien viihtyisät ja 
hyvin varustellut kelorivi-
talohuoneistot sijaitsevat 
rauhallisessa Kaulavaarassa 
lähellä palveluja. 

LAPLAND HOTEL Ylläskaltioon 
matkaa 500 m, kauppaan 1,1 km. 
Sopii esim. hiihtoryhmille, hiihto-
ladut vieressä ja Ravintola Poro 
lähellä. Iso täysikorkea parvi, jossa 
erillinen wc. Useita yhden makuu-
huoneen huoneistoja. Laajakaistaliit-
tymä taloissa A–C.

”Totally amazing! Snow, Northern 
lights night after night (many 
through back window), skidoo 
rides over hills and through fo-
rests. Great cabin – warm and well 
maintained. We are truly hooked!! 
We hope to be back.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2012
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 PERINTEINEN

161. Huuhtojan Huili

Viihtyisä höylähirsinen pari-
talohuoneisto Kaulavarassa 
lähellä palveluja.

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, 
jotka arvostavat hyvää varustelua 
ja siisteyttä. Yksi makuuhuone.

”Olipa tosi mukava ja toimiva mökki! Jo 
tullessa päätettiin, että hiihtopaineita ei 
oteta: jos ei jakseta niin huilitaan! No, kyllä 
sivakoitiinkin ihanissa tunturimaisemis-
sa, ja yksi meistä kupsahti kuusennäreen 
sekaan PIENESSÄ alamäessä ja sinne mei-
nasi jäädä – oli muuten aika syvä hanki… 
mutta tuossa ihanassa kulmasohvassa oli 
mukava löhöillä ja toipua päivän rasituk-
sista ja valmistautua illan rasituksiin.”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2009
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153. Taalakolmio
Viihtyisä ja hyvin varusteltu 
kelorivitalohuoneisto sijaitsee 
Peltotievassa lähellä Äkäslom-
polon keskustaa ja palveluja. 

KAUPPAAN matkaa 1 km. Raken-
nettu vuonna 2005. Yksi makuu-
huone.

”Tutuissa maisemissa taas akkuja 
lataamassa. Tällä kertaa upeat ladut 
ja lumi ovat arvossaan etelän lumet-
tomuuden jälkeen. 110 km hiihdetty, 
”sinisen rexin keli”. Hyvä varustus-
taso huoneistossa myös ilahdutti.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2012
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156. AM-Villa Pieni

Komea höylähirsinen paritalohuoneisto Kesän-
kijärven tuntumassa, hyvien ulkoilumaastojen 
läheisyydessä. 

MATKAA KAUPPAAN 2,8 km ja laduille 200 m. Yksi 
makuuhuone. Loistava revontulikohde ja upeat tunturi-
maisemat. Vuodenaikakohde, ympäri vuoden.

  
2 OMA RAUHA  PERINTEINEN

141. Veramukka Pieni

Lähellä kaikkea mutta piilossa. Jos haluat lomal-
lesi tukikohdan, josta sinua ei helposti osaa etsiä 
ja pihaan ei kävele kuka vain, niin Veramukan 
pienet kohteet ovat sinua varten. 

Tunnelmallisesta tuvasta aukeaa näköala suoraan Ylläksen 
vanhaan aihkimetsään. Yhteiskäytössä Veramukka Ison kans-
sa hintaan sisältyy suksenvoitelutila, lumikengät ja potkukelkat 
sekä murtomaahiihtosukset 16 hengelle. Yksi makuuhuone. 
Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

   
2+2 PERINTEINEN
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186. Lumikki
Vuonna 2006 valmistunut yk-
sittäinen höylähirsimökki rau-
hallisella Kaulavaaran alueella. 

HYVIN varusteltu laadukas mök-
ki, josta lyhyt matka hiihtoladuille. 
Olohuoneessa kaunis vuolukivitakka 
ja suuret maisemaikkunat ilta-au-
rinkoon päin. Parvella oma ulkopar-
veke, josta näkymä aamuauringon 
suuntaan. Yksi makuuhuone.

”Snowwhite and one dwarf were 
here. They had a wonderful time in 
this winter wonderland. They’ll be 
back because Snowwhite hasn’t 
found her prince yet and there are 
still six dwarfs missing.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2013

185. Ylläsrautu Pieni 189. Tunturihovi

Uudet hyvin varustetut hirsiparitalohuoneistot 
aivan Äkäslompolojärven rannassa. 

TOIMIVAT TILAT lomailijalle, jotka arvostavat hyvää varus-
telua ja siisteyttä. Hiihtoladut vieressä. Yksi makuuhuone.

Joulukuussa 2014 valmistunut parvellinen tyy-
likäs rivitalohuoneisto, rauhallisella sijainnilla 
Takamettäntien päässä, lähellä palveluita. 

TUNTURIHOVI ON murtomaahiihtäjän unelma, valaistut 
ladut lähtevat mökin vierestä ja käytettävissä on suksien 
voitelu- ja säilytyshuone (voiteluteline ja kuumennusrauta). 
Erittäin hyvä varustelutaso, vuodepaikat viidelle.

 
2+2
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176. Lapinkylä Saana ja Salla

Paritaloon sijoittuvat loma-
huoneistot on rakennettu 
perinteen mukaisesti vuosi-
satoja kasvaneista aihkimän-
nyistä sahatuista hirsistä. 

LAPIN TUNNELMAA on haettu 
myös huoneistojen persoonallisella 
sisustuksella. Asuntojen varustelu 
on toki kaikki nykyajan vaatimukset 
täyttävä. Yksi makuuhuone.

”This has been the most fantastic holiday 
ever. We have driven a husky sledge, been on 
a reindeer sleigh. Met the real Father Christ-
mas, driven a snowmobile. Marco has made 
us 3 wonderful breakfasts. The meals at Poro 
restaurant were marvellous. We are going 
home a lot heavier. Mikko our guide has been 
so attentive – a lovely man, so helpful. The 
cabin (Saana) is great. Thank you for making 
this a real ”magic of Lapland”. We would love 
to come back again.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2008
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179. Revontuli 1

Tunnelmallinen ja viihtyisä keloparitalohuoneisto 
Nilivaaran alueella, lähellä ulkoilumaastoja.

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km, skibussin pysäkil-
le n. 150 m. Parvella kolme sänkyä. Yksi makuuhuone.
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168. Mukka A 2

Röhkömukassa, lähellä ulkoilumaastoja sijaitseva 
höylähirsinen paritalohuoneisto. 

RAUHALLINEN SIJAINTI. Skibussille 500 m, rinteeseen 
2,5 km, palveluihin 1,5 km. Saunassa hetivalmis kiuas. Ma-
kuutilat yläkerrassa. Yksi makuuhuone.
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200. Peltola

203. Keloloma Äkäskoppelo

Tasokas ja viihtyisä aivan 
Äkäslompolon kylän keskus-
tassa sijaitseva hirsiparitalo-
huoneisto. 

KAUPPAAN matkaa 600 m, ladulle 
200 m. Valmistunut vuonna 2007. 
Useita huoneistoja. Yksi makuuhuo-
ne ja parvi.

Hyvin varustellut kelorivitalo-
huoneistot suositulla Kaula-
vaaran alueella. 

LADUT LÄHELLÄ ja Äkäslompo-
lon keskustan palvelut vain n. 1 km 
päässä. Yhteiskäytössä suksien-
huoltotila. Yksi makuuhuone.

”What a fantastic place! Gorgeous 
scenery, amazing cabin. One of 
the best places we have stayed in. 
Great food at Jullis and the sports 
bar. Supermarket is well stocked 
and reasonably priced.” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2013

”Aivan täydellinen loma-aurinko paista-
nut koko viikon, hiihdetty (osa poru-
kasta enemmän ja osa vähemmän…
heh…), kävelty, saunottu, nautiskeltu 
kaikin mahdollisin aistein! Loman on-
nistumiseen vaikutti tietysti asumus ja 
sepä oli loistoluokkaa – kiitos kaunis!! 
Kylläpä täällä kelpaa majailla – jopa 
niin, että toinenkin viikko olis menny 
varsin kevyesti.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2011

LÄHELLÄ  MODERNI 
2+2
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196. Takajänkkä Pieni

Perinteinen paritalomökki 
Äkäslompolon keskustan 
tuntumassa. 

LADUT JA ulkoilureitit kulkevat talon 
vierestä ja skibussipysäkille on vain lyhyt 
kävelymatka.

”Upea hiihtoloma, aurinko paistoi, 
oli vain parin asteen pakkasia ja 
luistavat kelit. Mökki oli todella 
miellyttävä ja viihtyisä, kaikki toimi 
erinomaisesti. Sauna oli persoonalli-
nen ja puulämmitettävä kiuas antoi 
pehmeät löylyt.”  

Vieraskirjaan helmikuussa 2015
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193. Ylläsröhkö

Viihtyisä ja hyvin varusteltu höylähirsinen pa-
ritalohuoneisto Röhkömukan alaosassa, hyvien 
ulkoilureittien tuntumassa.

KAUPPAAN 1,4 KM, skibussille 150 m, laduille 150 m. Yksi 
makuuhuone.
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191. Ylläsniesta

Viihtyisät kelohonkaiset rivitalohuoneistot Tuntu-
ritien tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää va-
rustelua ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen  
2,5 km, Äkäshotelli 600 m. Yksi makuuhuone. 

 
4 LÄHELLÄ  PERINTEINEN
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351. Ylläskumpu A3, Sivakka

Kauniisti sisustettu lämpöhirsinen rivitalohuoneisto. 

KAKSIKERROKSISESSA huoneistossa majoitus 6 hlölle, 
ylhäällä. Alakerrassa 1 makuuhuone, oma wc/suihku ylä-/
alakerrassa.

|  1 mh
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PERINTEINEN

PERINTEINEN

214. Usvapirtti B
216. Maahisenrinne

Viihtyisä ja hyvin varusteltu lämpöhirsinen pa-
ritalo on valmistunut 2012 ja sijaitsee Maahisen 
alueella Äkäslompolossa. 

LOISTAVA SIJAINTI niin laskettelijalle kuin murtomaahiih-
täjällekin, valaistu latu ja ulkoilureitti aivan vieressä. Avara tu-
pakeittiö, 1 mh jossa tilaa lasten matkasängylle. Lisäksi tilava 
parvi, 2 autopaikkaa ja suksienhuoltotila. Mökin terassilta 
näet niin keskiyön auringon, Pallaksen ääriviivat kuin pohjoi-
sen taivaan revontulet. Yksi makuuhuone. Vuodenaikakohde, 
kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

Upea, vuonna 2013 valmistunut kelorivitalo 
komeissa maisemissa. 

HUONEISTO ON HYVIN varusteltu ja laadukkaasti sisustet-
tu. Isometsän nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unelma! Talo-
yhtiössä lämmin suksienhuoltotila ja laduille pääset melkein 
ovelta. Lasketturinteet ja palvelut myös lähellä.

216. Aavakelo
Upea, vuonna 2013 valmistu-
nut kelorivitalon päätyasunto 
komeissa maisemissa. 

HUONEISTO ON hyvin varusteltu ja 
laadukkaaasti sisustettu. Isometsän 

nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unel-
ma! Taloyhtiössä lämmin suksien-
huoltotila ja laduille pääset melkein 
ovelta. Laskettelurinteet ja palvelut 
myös lähellä.

”Tulimme tuttuun Äkäslompoloon joulua 
viettämään. ”Lomakotimme” oli uusi, 
mukava kokemus, tarjosi hyvät puitteet 
jouluun. Pakkasen paukkuessa hiihte-
limme ja ulkoilimme ja iltaisin ja öisin 
ihastelimme räiskyviä, upeita revontulia. 
Kyntteliköt ikkunalla, kynttilät pöydillä, 
tonttuja siellä-täällä… olemme rauhoit-
tuneet joulun viettoon.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

 
4 MODERNI

207. Kesänki VII

Viihtyisä, hyvin varustettu kelohonkainen rivita-
lohuoneisto rauhallisella alueella Nilivaarassa. 

MATKAA SKIBUSSILLE 200 m, laduille 100 m, palveluihin 
1,5 km. Yksi makuuhuone.

  
2+2 PERINTEINEN

204. Kevätriekko

Siisti ja hyvin varusteltu höylähirsinen rivitata-
lohuoneisto Suvitiellä, Äkäslompolon keskustan 
tuntumassa. 

MATKAA lähimpään ravintolaan 500 m. Yksi makuuhuone.

 
2+2 LÄHELLÄ  MODERNI

1 mh |  
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53. Ylläskuningas

77. Kesänkiylläs Pieni

Kodikas, yksiötyyppinen lo-
mahuoneisto pyöröhirsisessä 
rivitalossa Nilivaaran alueella. 

HYVÄT ULKOILUREITIT lähellä, 
erityisesti liikunnallisten suosiossa. 
Nukkumatilat parvella. 

Viihtyisä kelohonkainen 
lomahuoneisto rauhallisella 
paikalla Äkäslompolossa, 
Kesäkijärventiellä. 

SISUSTUS täysin uusittu kesällä 
2010. 

”Tulipahan nähtyä luontoa monelta 
eri kantilta. Saunomisen jälkeen 
vilvoittelu kuistilla ketun ilmestyessä 
pihaan kaikessa rauhassa, oli melkoi-
nen näky. Seuraavana päivänä ukko-
metso ilmestyi samaan paikkaan, eli 
lähes rappusille. Metsosta onnis-
tuttiin saamaan kuvia todisteeksi. 
Vanhana erämiehenä ei sentään hau-
likko tullut mieleen. Hyvä niin.”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2011

”Pohjanmaan lumettomilta seu-
duilta oli ihana tulla tänne lumen ja 
kunnon talven maailmaan. Olemme 
hiihdelleet voimiemme mukaan ja 
rinteetkin käytiin laskettelemassa. 
Mukava mökki, tosi hyvä sauna ja 
takkavalkea rentouttivat joka ilta 
mielen ja kehon.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

Studiot

54. Ylläsviikko

61. Mokko 65. Kuppeli Pieni

57. Musko Pieni

Ylläsviikko käsittää 24 pyöröhirsistä pari- ja rivi-
talohuoneistoa. 

ASUNNOT OVAT hyvin varusteltuja. Rauhallinen sijainti. 
Latureitti lähtee suoraan lomakohteesta.

Mukavia, pienen perheen huoneistoja rivitaloissa 
Lapland Hotel Äkäshotellin läheisyydessä. 

LATUVERKOSTOLLE HIIHDELLÄÄN suoraan pihapiiristä 
ja rinteeseen on 2,5 kilometrin matka. Matala parvi (korkeus 
alle 160 cm). 

VIIHTYISÄ, SIISTI ja hyvin varusteltu yksiötyyppinen 
kelohuoneisto aivan Äkäslompolojärven rannan tuntumassa, 
Nilivaaran alueella. Hyvä sijainti ulkoilureitteihin nähden. 

VIIHTYISÄ JA HYVIN varusteltu yksiötyylinen kelorivitalo-
huoneisto Äkäslompolon keskustan tuntumassa, Tunturitien 
varressa. Matkaa lähimpään hotelliin 700 metriä.
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LÄHELLÄ  PERINTEINEN

LÄHELLÄ  PERINTEINEN

95. Myllykaltio 356

190. YlläStar I–II

102. Ylläs-Sulo ja Ylläs-Kauno

Höylähirsinen yksiötyyppinen rivitalohuoneisto 
sijaitsee Lapland Hotel Ylläskaltion takana. 

LADUT LÄHTEVÄT pihan reunalta. Parvelle jyrkät portaat. 
Saunan pesuhuone ja olohuoneen parketti uusittu 2015.

Huoneistohotelli YlläStar I sijaitsee hyvällä pai-
kalla kylän keskustan tuntumassa, Niestatiellä. 

VALAISTULLE LADULLE matkaa 100 metriä ja Lapland 
Hotel Äkäshotelliin 600 m. Huoneistossa makuualkovi 
tai makuuhuone ja tupakeittiö. Liinavaatteet ja pyyhkeet 
kuuluvat hintaan. Pesutupa ja suksienhuoltotila sijaitsevat 
Yllästar II:n alakerrassa.

Vuonna 2011 valmistunut paritalohuoneisto 
Myllylehdon alueella lähellä palveluita. 

Huoneisto on hyvin varusteltu ja laadukas aito hirsiraken-
nus, jossa parvi ja autokatos. Viihtyisässä ja korkeassa 
tupakeittiö/olohuoneessa on suuret ikkunat, jotka tekevät 
huoneistosta valoisan.
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LÄHELLÄ  PERINTEINEN 
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178. Reporanka Pieni

191. Ylläsniesta Pieni

Tasokas ja viihtyisä yksiö-
tyyppinen, höylähirsinen 
paritalohuoneisto Röhkömu-
kassa, aivan kylän palvelujen 
tuntumassa. 

MATKAA SKIBUSSILLE 50 m, 
Lapland Hotel Äkäshotelliin 800 m, 
rinteisiin 2,5 km. Laajakaistaliittymä. 

Viihtyisät kelohonkaiset 
rivitalohuoneistot Tunturitien 
tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka 
arvostavat hyvää varustelua ja siiste-
yttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen 
2,5 km, Lapland Hotel Äkäshotelliin 
600 m. Useita huoneistoja. 

”Kolme luokkakaveria (yo 72) kimp-
parimpassa ruskavaelluksella ja 
elämän projekteja pohtien. Tun-
turituulet ja värien loisto irrottivat 
arjesta. Revontulien iloinen telmintä 
viimeisenä iltana kruunasi yhteisen 
ajan. Emme lakanneet ihastelemasta 
mökkimme kauneutta, esteettisyyttä 
ja varustetasoa.”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2005

”This was our first trip to Lapland and 
also our honeymoon. We have had an 
amazing time! The cabin is gorgeous, 
so cosy after a long wander in the 
snow. We stocked up on glögg (berry 
juice) and sat out on the balcony to 
watch the snow (after heating the 
berry juice of course) total heaven! We 
also had two reindeer wander past one 
evening so keep your eyes peeled.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

|  Studiot Studiot  |  
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Lisää tarinoita ja tietoa 
Ylläkseltä osoitteessa 

www.destinationlapland.com

Ahdinkuja 1/Sivulantie, 95970 Äkäslompolo, puh. 016 510 3300
info@destinationlapland.com, www.destinationlapland.com


