
Matkalla Suomessa –
Kotimaan matkailun helmet ja 

kokemukset

Kangasalan kirjasto 7.10.2020

Henri Elo, yrittäjä, KTM
www.kivaatekemista.fi

Tuusula

1



Mikä on Kivaa Tekemistä?

• Sivusto avattiin kesäkuussa 2013
• Palvelu, josta voi etsi vapaa-ajan tekemistä
• Päätuote: vierailu ja fiilispohjainen juttu 

vapaa-ajan kohteesta + Tähtikohde-näkyvyys

• Vuosien varrella tullut tutuksi moni uusi kohde 
Suomessa – silti vain pintaraapaisu
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Kohdekuvat

• Kohdekuvat ja tekstit on pääosin poimittu 
www.kivaatekemista.fi -jutuista vuosilta 2016-
2020

• Kuvien tarkoitus on avartaa esimerkein sitä, 
millaista kaikkea Suomesta löytyykään
– puhuttelevia taidekohteita
– erikoisempia majoituskohteita 
– luontoelämyksiä ja aktiviteetteja
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Taidetta – Sipoo, Tampere, 
Orimattila, Kuortane, Tuusula

Karttakuva: MML yleiskartta 4
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Vierailimme Sipoossa – idyllisiä ruoka- ja taide-
kohteita Helsingistä itään 

– juttu 18.12.19
https://www.kivaatekemista.fi/blog/vierailimme-sipoossa-idyllisia-ruoka-ja-taidekohteita-helsingista-itaan/

”On mielestäni hienoa, että Konstoform löytää kerta 
toisensa jälkeen vahvaa maalauksellista tulkintaa 
nykytaiteeseen painottuvaan kokonaisuuteensa. Tätä 
edustavat paitsi Rosa Helin myös viime syksyn Carolina 
von Schantz kuten kesän 2018 Marita Liulia.”

Gumbostrand Konst & Form on keväällä 2020 
edesmenneen John Hartwallin ja hänen perheensä 
”lahja pohjoismaiselle taiteelle ja designille” 
Sipoossa Helsingin itäpuolella.
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Ihana taideretki Tampereelle 

– juttu 18.11.18 https://www.kivaatekemista.fi/blog/ihana-taideretki-tampereelle/

”Uniikin taidekohteesta tekee se, että se on taiteilijoiden itsensä 
kasaama ja kokoama näyttely. Aivan vastaavia monivuotisia 
yhteistempauksia ei taida Suomessa muita ollakaan.

Teokset tasapainottavat valoisassa yläkerrassa nautittavasti toisiaan 
Hannamari Matikaisen veikeistä eläinhahmoista Anne Mäkelän 
mustavalkeisiin kuvioihin, Janne Laineen herkkiin metsäteoksiin ja 
edelleen Pia Feinikin silta-aiheisiin ja paljettisiin naisfiguureihin.

Heidän lisäkseen näyttelyssä on esillä Pälvi Hannin kodikkaita 
pastellisävyisiä teoksia, Sauli Iso-Lähteenmäen tarkkaa esittävää 
taidetta ”eläinhahmo-emojeineen” ja Virve Liljan upeita 
vaaleansävyisiä syvälle luotaavia tulkintoja. Paula Ollikaisen väri-
iloitteluissa on suorastaan salaperäinen tunnelma!”
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Kuukauden kohde: Ihastuttava Orimattila valloitti 

– juttu 16.5.16 https://www.kivaatekemista.fi/blog/kuukauden-kohde-ihastuttava-orimattila-valloitti/

”Ihastuimme jo viime kesänä Lahden lähellä sijaitsevaan Orimattilaan, 
joka on erottuva pikkukaupunki useine taidekohteineen. Orimattilasta 
löytyy myös ihana hotelli… sekä monipuolinen, puistomainen 
kotieläinpuisto.”

Kuukauden kohde: Soile Yli-Mäyryn Taidehallin kesänäyttely 
havahduttaa Kuortaneen Mäyryssä! 

– juttu 2.7.18
https://www.kivaatekemista.fi/blog/kuukauden-kohde-soile-yli-mayryn-taidehallin-kesanayttely-havahduttaa-kuortaneen-mayryssa/

”En osaa kuvitella, että rupeaisin maalaamaan kukka-asetelmia tai 
lakeusnäkymiä. Minun on pakko tai intohimo uudestaan ja uudestaan 
kertoa ihmisestä. Vuosi vuodelta on töihini tullut entistä enemmän 
valoa, ilmavuutta, keveyttä, huumoriakin”, Yli-Mäyry kertoo edellä 
mainitussa elämäkertakirjassaan, joka on loppuunmyynnissä 
Taidehallissa ja Taidelinnassa.
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Visit Lake Tuusula -bussi vie kiertoajelulle taidepyhättöön – tutustuimme!  

– juttu 18.7.20 https://www.kivaatekemista.fi/blog/visit-lake-tuusula-bussi-vie-kiertoajelulle-taidepyhattoon-tutustuimme/

”Aholassa voi tänä kesänä perehtyä niin Juhani Ahon kuin Venny Soldan-Brofeldtin
vaiherikkaaseen elämään, Ahon lempiharrastukseen kalastukseen (Aho on 
kotimaisen perhokalastuksen uranuurtajia!) kuin itse talon vaiheisiin historiasta 
nykyhetkeen videoinstallaation muodossa.”

”Näyttelyn kiintoisin anti löytyy yläkerrasta. Venny oli aktiivinen taiteilijayhteisön 
naisten keskuudessa. Näyttely kertoo myös Vennyn kiinnostuksesta sisustukseen ja 
kodin suunnitteluun.”

”Englannissa oli syntynyt Arts & Crafts -liike. Tähän liittyi uusi koti-ihanne. Ajan 
säätyläiskodit olivat sisustukseltaan raskaita ja tummia… , mutta nyt haluttiin palata 
yksinkertaiseen ja samalla kauniiseen ja taiteelliseen käytännöllisyyteen.” –
poimintoja Aholan näyttelystä 2020

Tuusulanjärven taiteilijayhteisö vaikutti voimakkaasti kulttuurimme kehitykseen n. 
100 vuotta sitten Tuusulan ja Järvenpään alueella. Taiteilijakodit ovat yhä avoinna 
yleisölle erityisesti kesäaikaan.
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Uniikkeja majoituskohteita – Orimattila, 
Kittilä, Hankasalmi, Sauvo, Kierinki

Karttakuva: MML 
yleiskartta 
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Kuukauden kohde: Ihastuttava Orimattila valloitti 

– juttu 16.5.16
https://www.kivaatekemista.fi/blog/kuukauden-kohde-ihastuttava-orimattila-valloitti/

”Yövyimme Orimattilan Hotelli Teltassa, joka sijaitsee 
Orimattilan Kehräämön 4. kerroksessa. Tämä uniikki ja 
ekologinen hotelli oli todella vaikuttava designeri Antti 
Evävaaran suunnittelemine telttamaisine huoneineen. 
Hotelli syntyi palvelemaan alakerran hemmottelukeidas 
Hellimön majoitustarpeita.

Tunnelmallisen pihalyhtyjen valaiseman käytävän 
varrella on 11 vankkaseinäistä, lämpöeristettyä ja 
ilmastoitua 1-2 hengen telttaa. Hotelli Teltan yrittäjä 
Pirjo Pylväläinen muistutti, että telttakangas on 
paloturvallista.”
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Seuraavilla sivuilla on kuvattu kahden eri 
vierailukohteemme uusia lasikattoigluja, joista voi 
ihailla luontoa ja taivasta vaikka koko yön omasta 
sängystä!

Ensimmäiset kuvat ovat elämyskylästä Kittilän 
Könkäältä, 8 km Leviltä. Paikasta löytyy sekä 
tunnelmallinen Taivaanvalkeat -hotelli että uudet 
Aurora Pyramidit.

Tämän jälkeen on kuvia valmiista ja rakenteilla 
olevasta iglusta Lomakeskus Revontulessa, Iso-
Virmas -järven rannalla Keski-Suomen 
Hankasalmella.



Taivaanvalkeat & 
Aurora Pyramids –
Köngäs, Kittilä
(kohteen omia kuvia)
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Vierailimme Keski-Suomessa – Revontulen uudet lasikattoiglut 
järven rannassa ihastuttivat! 

– juttu 3.11.18
https://www.kivaatekemista.fi/blog/vierailimme-keski-suomessa-revontulen-uudet-lasikattoiglut-jarven-rannassa-ihastuttivat/

”Igluja meille esitteli Revontulen Petra Tiainen. Petra kertoi, että iglut 
luonto- ja taivasnäkymineen ja Revontulen Saunamaailma ovat niitä 
asioita, jotka ovat ulkomaiselle turistille tosi eksoottisia.

Ja ovat ne suomalaisellekin. Majoituimme itse perinteisessä mökissä, 
mutta lapsetkin hinkuivat tutustumaan lasikattoigluun. Ihana uusien 
puupintojen tuoksu ja mahtavat näkymät järvelle tekivät vaikutuksen, 
vaikka revontulia taivaalla ei näkyisikään.

Rannan igluista toisessa on yksi makuuhuone ja toisessa kaksi. 
Molemmissa on suihku ja keittomahdollisuus. Pienempien iglujen 
yläpuolelle oli valmistumassa kaksi 2-kerroksista isompaa kotamallista 
lasikattoiglua.”
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Tentsile Experience Grelsbölessä paljon uutta – Kivaa 
Tekemistä vietti yön puussa! 

– juttu 21.5.20
https://www.kivaatekemista.fi/blog/tentsile-experience-grelsbolessa-paljon-uutta-kivaa-tekemista-vietti-yon-puussa/

”Olipa hieno vierailla jo neljättä kertaa Sauvossa Varsinais-
Suomessa, Kemiön saarta vastapäätä.

Tarkemmin sanottuna Sauvo sijaitsee 181-tien eli paikallisella 
matkailukielellä Raitti 181:n varrella Turku-Helsinki -
moottoritieltä Kemiön suuntaan.

Grelsböle on maanviljelystila, jota emännöi isänsä jatkajana 
Miia Juvankoski. Tämän lisäksi tarmokas nainen haluaa 
kehittää kesällä 2017 avattua Tentsile-elämysmajoitus-
kohdettaan jatkuvasti.”
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Ihastuttava lapinkylä erämaassa – mitä Kierinkiin kuuluu nyt? 

– juttu 14.1.18 https://www.kivaatekemista.fi/blog/ihastuttava-lapinkyla-eramaassa-mita-kierinkiin-kuuluu-nyt/

”Ajoimme Kierinkiin Rovaniementietä pitkin Muoniosta Lohinivaan ja sieltä 
pienempää Kieringintietä n. 42 km. Lapin pikkukylissä on kivaa se, että 
kaamosaikana katuvalot toivottavat tervetulleeksi pitkien taipaleiden 
jälkeen niin Kierinkiin kuin esimerkiksi sitä edeltävään Molkojärven kylään ja 
samoin Kieringin eteläpuolella olevaan Unariin.

Kyläkaupalla meidät vastaanotti Kieringin lomakylän ystävällinen ja 
tarmokas yrittäjä Teija Raaterova. Teija kertoi, että varsinkin pariskuntia on 
tullut Kierinkiin ympäri maailmaa, viimeisimmät majoittujat olivat Italiasta ja 
Singaporesta.”

Kierinki on elävöitetty, turistimassoilta suojassa oleva lapinkylä, jossa 
voi aistia luonnon ja ihmiset aidoimmillaan. Teija Raaterova
tiimeineen on tehnyt ison työn. Kylässä on mm. hotelli, kyläkauppa, 
lounaskahvila ja tankkauspiste! 
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Aktiviteetteja ja luontoelämyksiä –
Kittilä, Inari, Koli, Turku

Karttakuva: MML 
yleiskartta 
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Levin lumeton kausi yllätti: Tonttula, koskenlaskua autonrenkaalla, 
kullanhuuhdontaa ja rauhoittavia maisemia! 

– juttu 30.9.18 https://www.kivaatekemista.fi/blog/levin-lumeton-kausi-yllatti-tonttula-koskenlaskua-
autonrenkaalla-kullanhuuhdontaa-ja-rauhoittavia-maisemia/

”Könkään kylässä, Ounasjoen maisemissa sijaitsee Tonttulan lisäksi Lapin 
Luontoelämys -ohjelmapalveluyritys, vetäjänään kokenut luontomatkailun ja 
erätaidon monitoiminainen Raija ”Raiski” Palosaari. Ystävällinen, pitkän 
partio- ja nuorisotyöntekijätaustan omaava Raija kertoi yrityksensä 
monipuolisista palveluista, kuten revontuliretkistä, melontaretkistä, 
vaelluksista, hiihto- ja lumikenkäretkistä sekä kalastuksesta.

Sain kokea jännittävän ja avartavan koskenlaskun autonrenkaalla vapaana 
virtaavan Ounasjoen koskessa oppaana toimineen Robertin ja kahden 
brittituristin, Laurenin ja Aeronin kanssa. Robert ja Raija jakoivat meille ensin 
varusteet eli märkäpuvun, räpylät, kypärät, tossut ja kelluntaliivit.”

Lapin Luontoelämyksessä on tapahtunut omistajanvaihdos kesällä 
2020 Raijan jäätyä hyvin ansaitulle eläkkeelle.
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Tonttula on monipuolinen elämyskylä Levillä – Kivaa Tekemistä 
valloitti lasten kanssa! 

– juttu 16.8.19
https://www.kivaatekemista.fi/blog/tonttula-on-monipuolinen-elamyskyla-levilla-kivaa-tekemista-valloitti-lasten-kanssa/

”Metsäpolun päässä meitä odotti portti. Portin takaa avautui Tonttulan Piilo 
– Elves Hideaway! Piparinleivonta keskellä kesää oli yksi molempien lasten 
suosikeista, joka jäi mieleen – ja niin jäivät myös itse leivotut piparit aina 
kotiinviemisiksi asti. Nam!” 😋

Kittilän Könkäältä löytyy Taivaanvalkeiden ja Aurora Pyramids -
iglujen lähistöltä Tonttulan Elämyskylä, jossa luonto ja Lapin 
mytologia kohtaavat. 

Retket ja tarinat johdattavat pihapiiriin, metsään ja edelleen mm. 
Piparkakkutaloon ja salaperäisen Seitakiven uumeniin.
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Inari hurmasi Tiinan – Saariselkä uudistui! 

– juttu 30.8.19 https://www.kivaatekemista.fi/blog/inari-hurmasi-tiinan-saariselka-uudistui/

”Erityisesti Hammastunturin erämaa-alue valloitti sydämeni 
kukkaloistoineen ja jylhine, pitkine ylänköineen. Yhtenä 
lauantaina ajelin Pyhä-Nattastakin ihastelemaan (10). 

Myös Ivalon kylältä löytyy mainioita ulkoilumahdollisuuksia 
Jänkkävaaran kuntoradalta (11) tai Mukkavuopajan
luontopolulta (12). Näitäkin tuli kierrettyä. 

Bonuksena retkissä on upeat järvi- ja tunturimaisemat 
erityisesti Ivalosta Inariin johtavalla tieosuudella.”

Lappi on monille avaruutta, rauhoittumista, luonnossa 
liikkumista ja hiljaisuutta – niin myös  Tiinalle, joka kirjoitti 
Saariselän ja Inarin maisemista 2019.
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Kuukauden kohde: Tutustuimme Pohjois-Karjalan 
helmiin Pielisen rannoilla! 

– juttu 5.9.16 https://www.kivaatekemista.fi/blog/kuukauden-kohde-tutustuimme-pohjois-
karjalan-helmiin-pielisen-rannoilla/

”Kolilta lähtee eripituisia retkeilyreittejä, joista pisin on 60 
kilometrin mittainen Herajärven kierros. Lisätietoja 
retkeilyreiteistä voi tiedustella Luontokeskus Ukosta. Kolilla on 
kesäisin myös maisemahissi, joka on kokemisen arvoinen.”

Kolin hotellin parkkipaikalta hotellille nousee Suomessa 
ainutlaatuinen kiskokabiinihissi. Se ei taatusti unohdu 
lapsilta. Muutenkin Kolin alue on ainutlaatuinen 
vaaroineen, kansallismaisemineen ja -puistoineen ison 
Pielisjärven rantamilla.
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Kupittaanpuisto yllätti Turussa – tutustuimme 
uuteen minigolfkenttään! 

– juttu 29.6.20 https://www.kivaatekemista.fi/blog/kupittaanpuisto-yllatti-
turussa-tutustuimme-uuteen-minigolfkenttaan/

”Kupittaanpuisto Turussa on ensikertalaiselle elämys 
kuin ulkomaille menisi! ⛳

Vanhat puut, tunnelma ja laaja puistoalue useine 
aktiviteetteineen tekevät vaikutuksen – aivan Turun 
keskustan tuntumassa Aurajoen eteläpuolella. 🌳

Kupittaanpuiston Minigolf valmistui kesällä 2019. Kenttä 
on erittäin tasokas ja huoliteltu, alustana keinonurmi. 
Radoilla on useita reittivaihtoehtoja ja kenttä tarjoaa 
elämyksiä niin vasta-alkajalle kuin kokoneemmalle.”
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Suomi on täynnä upeita kohteita…

• … joista et tiedä vielä mitään! 

• Kotimaan matkailulla ja elämystarjonnalla on 
laajempi merkitys:
– kohteille ja niiden työntekijöille
– matkailijoille ja kokijoille!
– taloudelle ja arvoketjuille
– ihmisten terveydelle
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Loma, rentoutuminen – nauti, tunne. 
Kiitos!
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