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LKONA paukkuu yli 20 
asteen pakkanen. Kön-
kään kylässä Kittiläs-
sä, Levitunturin poh-
joispuolella sijaitsevan 

majatalon pihapiirissä on aamu-
kahdeksalta vielä pilkkopimeää.

Hiljaisuuden rikkoo vain lumen 
narina jalkojen alla. Laskettelukes-
kuksen humu ei tänne kuulu — tu-
ristikeskuksesta muistuttaa vain 
tunturin huipun silhuetti kaukana 
avaran maiseman taustalla.

SISÄLLÄ joogasalissa pakkasesta 
ei ole tietoa. Ryhmä naisia pötköt-
tää selällään matoilla ja taivuttaa 
vartaloaan nautinnollisesti jooga- 
ja työnohjaaja Tarja Taavon oh-
jatessa harjoitusta.

Meneillään on hyvinvointiviikon-
loppu, jonka teema on ”naiseuden 
moninaisuus”. Ohjelmassa on rau-
hallisia joogaharjoituksia, luento-
ja, keskusteluja ja kasvisruoka-ate-
rioita.

Välissä voi käydä patikoimassa 
lumikengillä, hiihtämässä tai vaik-
ka huskysafarilla, mutta moni osal-
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TEEMAMATKAT | Joogaan, lepoon ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin liittyvien lomien suosio kasvaa myös 
hiihtokeskuksissa ja niiden liepeillä.

Annu Piisilä (edessä) on matkustellut maailmalla ja joogannut Balilla mutta halusi tällä kertaa rauhalliselle lomalle Lappiin.
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listujista valitsee rauhallisen ulkoi-
lun luonnossa — tai vain lepäilee 
huoneessaan.

MATKAILUYRITYS Loma-Paksus-
sa Könkäällä on järjestetty erilai-
sia hyvinvointiin keskittyviä viikon-
loppuja ja kursseja jo kymmenen 
vuoden ajan. Kolme vuotta sitten 
kurssien määrää lisättiin. Tänä tal-
vena viikonloppukursseja on jo jo-
ka kuukausi.

—�Tulijoita riittää. Rauhaa ja hil-
jaisuutta kaipaavia asiakkaita tun-
tuu olevan koko ajan enemmän, 
kertoo yrittäjä Mirva Puustjärvi 
Loma-Paksusta.

Joogaan, rauhoittumiseen ja hy-
vinvointiin liittyvät lomapalvelut 
ovat rantautuneet Lappiin ja mui-
denkin perinteisten hiihtokeskus-
ten liepeille pikkuhiljaa, mutta tar-
jonta on laajentunut nopeasti.

AIEMMIN Loma-Paksussakin tar-
jottiin matkailijoille perinteisem-

JOOGA- JA 

HYVINVOINTILOMIA

 ●Koli: Erilaisia ”kehoa ja 

mieltä ravitsevia” seminaareja, 

viikonloppuja ja retriittejä 

kansallispuistossa ja 

hiihtokeskuksen ytimessä 

sijaitsevalla hotelli Kolilla. Tänä 

keväänä vetäjinä muun muassa 

Kylli Kukk ja Mariela Sarkima.

 ●Pyhätunturi: Tammikuun 

alkupuolella järjestettävä 

Kaamos Yoga & Freeride 

-tapahtuma yhdistää ison 

kattauksen erilaisia joogatunteja, 

hyvinvointituokioita, vapaalaskua 

ja Lapin kaamoksen ihastelua.

 ●Kilpisjärvi ja Oulun ympäristö: 

Pop Up Jooga Oulu järjestää 

joogaretriittejä talviaikaan muun 

muassa Kilpisjärvellä ja Rokualla.

 ●Ruka: Joogaa ja mindfulnessia 

pienryhmässä Yoga & 

Wellness -viikonloppukurssilla 

maaliskuussa, mahdollisuus 

myös ulkoilma-aktiviteetteihin.

”Yhdistimme 
viiden päivän 
lomaan myös 
huskyvaljakko-
ajelun ja 
revontulien 
katselua.
ANNU PIISILÄ

Joogaopettaja ja työnohjaaja Tarja Taavo on huomannut, että hyvin-

vointilomille on kysyntää Lapissa.

Pohjoiseen saapuvat turistit ihmettelevät usein, kuinka hiljaista ja 

avaraa Lapissa on.

piä Lappi-aktiviteette-
ja: joulupukkiteemai-
sia elämyksiä erityi-
sesti ulkomaisille turis-
teille, koiravaljakkoaje-
luita ja majoitusta. Nii-
tä yrityksessä tehdään 
edelleen, mutta paino-
piste on hieman muut-
tunut.

Nyt lomapaketit kes-
kittyvät erityisesti ko-
konaisvaltaisen hyvin-
voinnin ympärille: joogaretriittien 
lisäksi on esimerkiksi ohjattua me-
ditatiivista lumikenkäpatikointia 
ja läsnäoloharjoituksia luonnossa. 
Hevostallin ylisille rakennetussa sa-
lissa järjestetään joogaa, työpajoja 
ja tapahtumia.

—�Hyvinvointi ei meillä tarkoi-
ta pelkkää joogaa. Täällä voi har-
rastaa rauhallisessa ympäristössä, 
jossa on tilaa omille ajatuksille. Pi-
hapiirissä on eläimiä, joita pääsee 
rapsuttamaan ja joiden läsnäolo 
rauhoittaa. Asiakkaan kohtaami-
selle järjestetään aikaa, Puustjär-
vi sanoo.

KÄVIJÄT kursseilla ovat Mirva 
Puustjärven mukaan suurimmaksi 
osaksi Etelä-Suomesta tai Rovanie-
men suunnalta mutta myös muu-
alta Suomesta tai maailmalta. Vii-
me kevättalvella tanskalainen joo-
gakoulu järjesti tallin ylisillä kolme 
omaa kurssiaan. Ulkomaalaiset kä-
vijät ovat olleet vaikuttuneita siitä, 
miten rauhallista Lapissa on. 

—�Monet Lappi-turistit tulevat 
suorittamaan aktiviteetteja kiireel-
lä ja hässäkällä. Vaikuttaa siltä, et-
tä siihen halutaan vaihtelua. Halu-
taan tehdä asioita mieluummin hi-
taasti ja laadukkaasti.

LAPIN kaunis luonto, jooga ja rau-
hoittuminen ovat toimiva yhdistel-

mä, sanoo Naiseuden 
moninaisuus -kurssil-
le osallistunut helsin-
kiläinen Annu Piisi-
lä, 29.

—�Halusin Lappiin 
keskitalvella, mutta 
en ole varsinaisesti 
laskettelija. Yhdistim-
me viiden päivän lo-
maan myös huskyval-
jakkoajelun ja revon-
tulien katselua.

Rovaniemeläinen Leena Kin-
nunen, 53, nautti joogalomallaan 
myös lumikenkäretkistä metsässä 
ja saunomisesta.

—�Kun on pois kotoa ja erilaisis-
sa maisemissa, voi paljon parem-
min keskittyä siihen, mitä itselle 
kuuluu.

TALLINNAN reissulle kannattaa näin sydäntalvella pakata 
luistimet mukaan. Luisteleminen onnistuu Tallinnan van-
hankaupungin sydämessä sijaitsevalla pop up -luisteluken-
tällä. Koko perheelle suunnattu ulkoluistelukenttä on avoin-
na maaliskuun lopulle tai huhtikuun alkuun riippuen ke-
vään edistymisestä. 

Luistelukenttä sijaitsee historiallisen Nigulisten kirkon 
vieressä Harju-kadulla. Maksullinen kenttä on avoinna joka 
päivä kello 10�22. Uisuplats-nimisen luistelukentän laidalla 
on myös kahvila, ja sieltä voi vuokrata luistimia.

Luistimet mukaan 

Tallinnaan

TAVALLISIA suomalaisia etsitään onnellisuusoppaiksi Suo-
meen ensi kesänä tuleville matkailijoille.

Kyseessä on Visit Finlandin Rent a Finn -kampanja, jonka 
tarkoituksena on tutustuttaa matkailijoita suomalaisille on-
nellisuutta tuottaviin kesäaktiviteetteihin.

Moni niistä liittyy todennäköisesti luontoon, ja oivallisia 
aktiviteetteja ovat esimerkiksi kalastus, purjehdus ja lava-
tanssit. Tavoitteena on, että suomalaiset opettaisivat mat-
kailijoille rauhoittumisen taitoa ja luontoyhteyttä.

Oppaaksi voi hakea kuka tahansa. Hakuaika alkoi 30. 
tammikuuta ja jatkuu 12. helmikuuta asti. Suomeen tulevat 
matkailijat voivat hakea itselleen opasta myöhemmin kevät-
talvella.

Suomalaisia etsitään 

onnellisuusoppaiksi

Suomalainen onnellisuusopas voi viedä turistin esimer-

kiksi kalastamaan.

MARKO KAUKO

MONET matkailijat kiinnittävät matkalaukkuunsa vyön, hui-
vin tai muun roikkuvan koristeen laukun tunnistamisen 
helpottamiseksi. Näin ei kannattaisi kuitenkaan tehdä, sa-
noo maahuolintapalveluja tarjoavan Swissportin matkatava-
ran käsittelystä vastaava johtaja Juha Sinivuori.

—�Roikkuva asuste voi repeytyä, tai ulkoneva osa takertua 
matkatavaran kuljetinjärjestelmään ja jumiuttaa laukun hih-
nalla. Pahimmassa tapauksessa laukku voi jopa myöhästyä 
koneesta. Tällaiset tilanteet ovat toki hyvin harvinaisia.

Miten oman laukkunsa sitten tunnistaa liukuhihnalta?
—�Matkalaukustaan voi tehdä helpommin tunnistettavan 

maalin tai teipin avulla, Sinivuori vinkkaa Finavian tiedot-
teessa.

Maalia tai teippiä 

matkalaukun kylkeen

Viime heinäkuussa 15—84-vuotiaat 
suomalaiset tekivät 1,1 miljoonaa 
maksullisen majoituksen sisältänyttä 
matkaa. Joka kymmenes niistä 
suuntautui Uudellemaalle.
Lähde: Tilastokeskus
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