Hetki itselle
Enontekiöllä aika hidastuu ja maiset huolet unohtuvat. Kauas
kaukaisuuteen jatkuvat erämaat ja tunturijonot houkuttelevat vaeltajan päiväkausiksi huomaansa. Kauniin kuulas
ruska-aika ja talven hehkuvat revontulet ohjaavat katseen
korkeuksiin ja saavat hiljentymään.
Arktiset olosuhteet ovat jättäneet jälkensä Enontekiön
ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön. Luonto on tarjonnut meille
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elannon ja opettanut sitkeyttä. Enontekiön luonto on säilynyt
puhtaana ja aitona. Iso osa pinta-alasta on suojeltua.
Enontekiölle ovat tervetulleita kaikki, jotka kuulevat pohjoisen luonnon kutsun.

Tuntureiden kunta
• Enontekiö perustettiin jo vuonna 1877.
• Suomen käsivarressa sijaitseva kuntamme on

• Olemme monikulttuurisia: Enontekiö on

pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin.
• Meillä on noin 1 900 asukasta, mikä tekee meistä
Suomen harvimmin asutun kunnan.
• Kesäisin väkiluku kasvaa, sillä kesämökkejä on
yli 1 000 kappaletta.

saamelaisten kotiseutualuetta.
• Yhteistä raja-aluetta naapurimaiden Ruotsin ja
Norjan kanssa on yli 450 kilometriä.
• 60 % Suomen kaikista tuntureista sijaitsee
Enontekiöllä, ja yli 1 000-metrisiä tuntureita ei
löydy muualta Suomesta.

Lapinkävijän perinteinen majanpitopaikka

Puh. 040 688 2200 | jussantupa@jussantupa.fi
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Kuinka saapua Enontekiölle?
Lähimmät reittilennot laskeutuvat Kittilän ja Rovaniemen
lentokentille. Ruotsin puolella lähin lentokenttä on Kiiruna,
Norjassa Tromssa ja Alta. Juna kuljettaa matkailijan Kolariin
ja Rovaniemelle asti. Asemilta pääsee perille Enontekiölle
linja-autolla, kutsutaksilla tai vuokra-autolla.

Enontekiön lentokenttä

Kunnan oma lentokenttä Hetassa ottaa vastaan kansainvälisiä tilauslentoja. Enontekiön kunta tekee Lapin yliopiston
kanssa yhteistyötä ilmailun kehittämiseksi.

LAPLAND

WHEN THE ROAD ENDS,
THE ADVENTURE BEGINS...

HIDE

250 m2
PÄÄRAKENNUS
60 m2
RANTAMÖKKI
14 HENKILÖN
MAJOITUS
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LAPLAND EXPRESS | 67° N – 68° N – 69° N

Enontekiön erämaassa sijaitseva korkeatasoinen
erämaakohde tarjoaa upeat puitteet kalastukseen,
metsästykseen, eräretkeilyyn, revontulimatkailuun tai
vaikkapa merkkipäivien ja kokousten pitopaikaksi.
OSAAVAT OPPAAT, AMMATTIKOKIT JA
EKSOOTTISET KYYDITYKSET takaavat matkailijoille
ainutlaatuisen kokemuksen. Herkullinen lappilainen
ruoka tyylikkäässä, viihtyisässä ja yksityisessä
ympäristössä kruunaavat erämaaelämyksen!

LAPLAND HIDE
LAPLAND COPTERS OY

LEVI | LÄTÄSENO | KILPISJÄRVI

puh. 0400 708 700
laplandhide68@gmail.com

www.laplandhide.com

Mallan
luonnonpuisto

Lentokentät

Kilpisjärvi
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Juuret syvällä maassa
Enontekiön perinteet ja elämäntavat kumpuavat luonnosta. Enontekiöllä on asuttu jo kivikaudella, jolloin ihmiset
elättivät itsensä metsästyksellä ja kalastuksella. Nykyäänkin
luontaistalous on merkittävä työllistymiskeino Lapissa.
Poronhoito on edelleen tärkeä elinkeino. Matkailija ei voi
olla kohtaamatta poroja, sillä niitä vaeltaa kunnan alueella
noin 18 000 yksilöä. Porotalous on jättänyt jälkensä myös
paikallisiin käsitöihin: poron luusta ja nahasta valmistetaan
monenlaisia koriste-esineitä, koruja ja käyttötuotteita.

Täyden palvelun lomakeskus Kilpisjärven rannalla,
mahtavan Saanan juurella.
www.tundrea.com | 0400 396 684 | info@tundrea.fi
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Monikulttuurisuus on osa arkeamme

Lapin pitkät etäisyydet ovat opettaneet meidät arvostamaan
maiden ja kulttuurien rajat ylittävää yhteistyötä. Monet
kylämme Ruotsin ja Norjan rajojen tuntumassa ovat osa
laajempaa yhteisöä naapurimaiden lähikylien kanssa. Rajat
ylitetään luontevasti niin kauppareissun kuin työmatkan
takia.

Enontekiöllä asuu myös merkittävä alkuperäiskansan
väestönosa. Kaksikielinen Enontekiö kuuluu saamelaisten
kotiseutualueeseen, ja meillä puhutaan suomen lisäksi pohjoissaamea.

Puh. 040 739 6013 • 0400 333 110 • napapiirinkuljetus@napapiirinkuljetus.fi • www.napapiirinkuljetus.fi
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Lumoava luonto
Enontekiön ainutlaatuiset maisemat kannattaa kokea
ainakin kerran elämässä. Puuttomat ylängöt ja korkeat
tunturihuiput tarjoavat vastapainon pitkille hiekkadyyneille ja erämaille. Solisevat tunturipurot, kumisevat
vesiputoukset ja lapin linnut ovat osa arktisen luonnon
äänimaailmaa.

Kahdeksan vuodenaikaa

Lapin luonto on pysäyttävä vuoden jokaisena päivänä.
Kaamoksen pimeydessä säihkyvät revontulet ja kirkas
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tähtitaivas. Kevättä kohti mentäessä hiihtäjät viihtyvät
hankikannolla. Kun lumet sulavat ja jäät irtoavat, on
mahdollisuus mm. melonnalle. Keskikesän yötön yö
on taianomainen elämys. Syksyn saapuessa kannattaa
suunnata marjastamaan. Kun ruska koittaa, kutsuu
myös väriloisto metsäretkelle.

Seikkailuhenkisille
Ulkoilu on ehkä paras ja varmin tapa kokea
Enontekiön luonto. Lukemattomista retkikohteista ja reiteistä jokainen löytää itselleen
sopivan – olipa sitten liikkeellä yksin tai perheen kanssa. Vaelluksille voi lähteä vuodenajasta riippuen kävellen, hiihtäen, meloen tai
maastopyörällä. Reippailun vastapainona voi
kokeilla vaikka kelkka- tai huskysafaria.
Monet yritykset tarjoavat matkailijoille opastettuja vaelluksia ja retkiä sekä välinevuokrausta vuoden ympäri.

S U O M E N H U I K E I M M AT H U I P U T JA
R O U H E I M M AT R E T K E I LY M A A S TOT
LAPLANDHOTELS.COM
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Rentoutumista ja hiljentymishetkiä
Enontekiöllä voi majoittua usealla eri tavalla. Retkeilijä
valitsee tukikohdakseen tunnelmallisen erämaamökin tai kyläkeskuksen palvelujen äärellä sijaitsevan hotellin. Elämyksiä
kaipaava majoittuu lasikattoiseen igluun, jonka lämmöstä
ihailee talven öisiä revontulia tai kesän kuulasta keskiyön
aurinkoa.
Rantasaunassa voi rauhoittua ja pestä pois päivän reippailun
hiet. Uskaliaat pulahtavat avantoon virkistäytymään.

POROTILA TORNENSIS

OHJELMAPALVELUT
POROTUOTTEET(LIHA,KÄSITYÖT)
Harjuntie 15, 99490 Kilpisjärvi | jtornensis@gmail.com
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Villin luonnon
antimia
Lapin ruokaperinteissä näkyvät puhtaat raaka-aineet. Keskiyön auringon
alla kypsyneet tuoreet ja täyteläiset
hillat ja mustikat ovat herkullisia
suoraan maasta poimittuina. Itse
pyydetystä kalasta ja sieniretken
löydöistä loihtii takuulla maittavan
aterian. Tietenkin myös poro ja riista
ovat suurta herkkua.

Herkuttelua tunnelmallisilla
tulilla

Paikallista ruokaa pääsee maistamaan
Enontekiön useissa ravintoloissa.
Elämyksiä etsivä vaeltaja voi myös
suunnata retkelle, jolla kokki valmistaa ruokaa taukopaikan erätulen
äärellä.

Monipuolisia palveluita Enontekiöllä!

Joen Safari ja Kone
• Korjaamo- ja varaosapalvelut
• Maastokuljetukset ja opastetut eräretket

VUOKRAAMME
kelkat, mönkijät ym.

Kysy
lisää!

Joen Safari ja Kone
puh. +358 (0)40 820 9308
www.joensafarijakone.fi

Täyden palvelun piste.

Viihtyisä taukopaikka!
• Kahvila
• Erä- ja kalastustarvikkeet
• IKH • Posti • Matkahuolto
• Teboil-kylmäasema
Ounastie 60, 99400 Enontekiö
puh. +358 (0)16 521 052
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Kokemuksia kulttuurin- ja tiedonnälkäisille
Lapin arkisesta luonnosta ja sen tarjoamista elinkeinoista voi
oppia Tunturi-Lapin ja Kilpisjärven luontokeskusten näyttelyiden avulla.
Maistiaisen pohjoisesta elämänmenosta saa myös vierailemalla paikallisella porotilalla tai koru- ja käsityömyymälässä,
lähtemällä järjestetylle retkelle tai osallistumalla pilkkikilpailuun.

Historiaa ja nähtävyyksiä

Hetassa sijaitseva kotiseutumuseo kertoo Enontekiön paikallishistoriasta ja alueen asutuksesta. Järämän linnoitusalue
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Hetan ja Kilpisjärven välillä johdattaa puolestaan paikalliseen
sotahistoriaan.
Muita nähtävyyksiä Enontekiöllä on mm. Hetassa sijaitseva
Enontekiön kirkko, joka toimii historiallisena maamerkkinä
mutta myös Hetan Musiikkipäivien näyttämönä.
Muotkatakan levähdyspaikka sijaitsee matkalla kohti Kilpisjärveä. Suomen maanteiden korkeimmalta kohdalta aukeavat upeat näköalat Norjaan asti.

Tutustu Enontekiön luontoon ja palveluihin osoitteessa
www.enontekiolapland.com

ENONTEKIÖN
SEURAKUNTA
Hengessä mukana
www.enontekionseurakunta.fi | Puh. 040 757 0047

Polar-Lento Oy
Erämaalentoja
Kilpisjärveltä
Käsivarren parhaille
kalapaikoille

Galdotieva
Majoitusta, camping-alue
Minimarket & huoltoasema
Norjan rajalla

www.harriniva.fi
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Leppoisampaa elämää luonnon keskellä
Enontekiö on välitön ja yhteisöllinen kunta. Meillä viihtyvät
kaikki vauvasta vaariin. Olemme panostaneet peruspalveluihin, tietoliikenneyhteyksiin ja sähköiseen asiointiin. Puitteet
etätyöskentelylle ovat siis mainiot.
Nuorimmat kuntalaiset käyvät koulutielle viihtyisästi pienryhmissä. Erälukion valinnaisilla kursseilla opetellaan erätaitoja.
Opetusta saa suomeksi ja saameksi aina päiväkodista alkaen.
Enontekiöllä voi työllistyä monipuolisesti mm. matkailu- ja
palvelualoille. Meillä on asukaslukuun suhteutettuna paljon
yrittäjiä, joita kunta tukee monin eri tavoin.
Kyselytutkimuksen* mukaan Lapissa vetoavat erityisesti
työn ja vapaa-ajan tasapaino, kohtuulliset asumiskulut sekä
turvallisuus. Tule sinäkin kokemaan Lapin lumo!

Kattavat peruspalvelut kuntalaisille
• Kolme peruskoulua ja lukio
• Kolme päiväkotia
• Kaksi terveysasemaa ja yksi toimipiste
vastaanotoille
• Kaksi kuntosalia
• Kansalaisopisto
• Kirjasto

* Lähde: Taloustutkimus Oy & House of Lapland, paneelitutkimus, syksy 2021
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KILPISHALLI

Käsivarrentie 14205
99490 Kilpisjärvi
Puh. +358 10 320 4770

www.kilpishalli.fi

Katso videolta,
millaista Enontekiöllä
on asua.
Lue QR-koodi älypuhelimen
kameralla.

INARI
ENONTEKIÖ

Lapin puhtauden puolesta,
jätehuoltoa yhdeksän
kunnan alueella

MUONIO
KITTILÄ
SODANKYLÄ
SAVUKOSKI
PELKOSENNIEMI
SALLA
KEMIJÄRVI

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä | Puh. 040 3511 771 | asiakaspalvelu@lapeco.fi | www.lapeco.fi
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Oppimisen iloa
kaikille!
ENONTEKIÖN KUNTA

Musiikkia, teatteria, kuvataiteita, kädentaitoja,
tietotekniikkaa, liikuntaa, tanssia, kieliä,
Ounastie 165,&
99400
Enontekiö
ensiapukoulutukset
paljon
muuta.
• www.jssuomi.fi

Verkkokursseina
mm. kirjoittamista, sukututkimusta,
enontekio.ﬁ
liikuntaa &enontekiolapland.com
digitaitoja.
MATKAILUINFO
Tunturi-Lapin luontokeskus
www.facebook.com/revontuliopisto
Peurati
e 15, 99400Ounastie
Enontekiö165
toimisto: Kunnan
virastotalo,
p. 0400 120 505
puh. 020 639 7950
matkailu.info@enontekio.ﬁ

Oppimisen iloa
kaikille!

Oppimisen
iloa
Musiikkia, teatteria, kuvataiteita, kädentaitoja
tietotekniikkaa, liikuntaa, tanssia, kieliä,
kaikille!
ensiapukoulutukset & paljon muuta.
Musiikkia,
teatteria, kuvataiteita,
kädentaitoja,
Verkkokursseina
mm.
kirjoittamista,
tietotekniikkaa, liikuntaa, tanssia, kieliä,
liikuntaa
&
digitaitoja.
ensiapukoulutukset & paljon muuta.
Verkkokursseina mm. kirjoittamista, sukututkimusta,
liikuntaa & digitaitoja.

www.facebook.com/revontuliopisto
toimisto: Kunnan virastotalo, Ounastie 165
p. 0400 120 505
www.facebook.com/revontuliopisto
toimisto: Kunnan virastotalo, Ounastie 165
p. 0400 120 505
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