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LÖYDÄ OMA TAPASI ULKOILLA

• Suomen Latu valtakunnallinen ulkoilujärjestö
• Tänä vuonna Suomen Latu täyttää 80 vuotta!

• Yli 84 000 jäsentä 190 jäsenyhdistyksessä
• Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa –

kaikkina vuodenaikoina
• Visio: Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta
• Kansalaisjärjestötoiminnan lisäksi majoitus- ja matkailutoimintaa 

Saariselän tunturialueella, www.kiilopaa.fi
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Suomen Latu Kiilopää 2018
• Monipuolinen luontoliikuntakeskus Urho Kekkosen kansallispuiston kupeessa, josta reitit lähtevät pihapiiristä
• Uniikki ja voimaannuttava luontoympäristö: hiljaisuutta, revontulia ja tunturimaisemia
• Puistossa n. 340 000 käyntiä (2017)
• Ohjattuja kaikille avoimia aktiviteettejä ympäri vuoden #kiilopaaguides-opasyhteisön toimesta
• Suomen paras tunturihiihtokohde!
• Polkujuoksu, retkeily, maastopyöräily, murtomaahiihto, frisbeegolf, geokätköily, talviuinti ja perheliikunta.  
• Kiilopään 19 korin frisbeegolfrata, lähiympäristössä yli 200 geokätköä
• Retkihiihtopäivät Pata, Minna ja Peltsi, 8.9. Kiilopään polkuajotapahtuma + Nuku Yö Ulkona, 24.11. IV Kiilopäähiihto (Fjällräven 

retkisarja sekä ajanottosarja)
• Vuokraamo, josta saat henkilökohtaista ja osaavaa palvelua
• Maailmankuulu savusauna ja Kuurakaltion talviuintipaikka
• 250 petipaikkaa; Niilanpää hotelli, mökkialue ja Ahopää hostelli sekä ravintolapalvelut
• Erilaiset kokoustilat sekä AV-välineet
• Hyvät julkiset kulkuyhteydet
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2016 ”vuosi-0”

80-/90-luvulla kick start Dominic Arduin; alueen maastopyöräilykartta ja mm. Jäämeren retket

 Kiilopään MTB kehyksen sisällöt ja palvelumuotoilu  Timo Morottaja (MTB-Utsjoki) sekä talon 
oma väki

 3 omaa teemareittiä ja niiden gpx-jäljet, reittikuvaukset, teemallinen esite, www-sisällöt, piha-
alueen teemakartta.

 Virkistyskäytön vuosittainen seuranta aloitetaan; vapaaehtoinen kulumisenseurantaverkoston 
perustaminen 20 mittauspistettä poluilla, eri tyyppisissä maastoissa – ja kohteissa. Seuranta 
vuosittain.

 Some keskusteluiden seuraaminen alueen uudesta lisääntyvästä virkistyskäyttömuodosta
 Bencmarking-vierailu Pallas-Yllästunturin kp  Luontokeskus Kellokas opastettu 

maastopyöräretki
 Kiilopään MTB-ohjaajien- ja huoltajaverkoston rekry
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2016 ”vuosi-0”

 1 henkilö osallistuu Suomen Ladun mtb-ohjaajakoulutukseen 
 Kiilopäällä testattiin a) avoin yhteislenkki –ei ohjuria b) ohjattu 

lenkki
 Kansallispuistossa tehtiin reittikartoituksia yhteistyössä MH kanssa. 

Pilotteina vapaaehtoiset Tapio Huttunen ja Tiina Riikonen.
 Kiilopään MTB palveluiden kick start; pesupaikka, omatoimi 

huoltotila, lainattava työkalusetti, huoltopukki, pyörien 
perusvaraosat, pyöräparkki pihaan, pyörävuokrauksen aloittaminen, 
viestiminen some, FB ja www sekä vastuullinen retkeilyneuvonta.
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2017 ”vuosi-1”

 Talvipolkujen maankäyttösopimukset ja yhteistyö MH kanssa
 Talvipolkujen riskienarviointi oppilastyönä
 Talvipolut I-kausi, 2 reittiä Latvakuru ja Kiilopuro
 Ylläpito omalla kalustolla moottorikelkka+yhdistelmälana. Polkujen 

huoltoajo 3-5 x / vko, 1 hlö, 45 min.
 Talvipolkujen merkintä viirein
 Talvipoluilla useita eri käyttäjäryhmiä; läskipyöräilijöitä, kävelijöitä, 

lumikenkäilijöitä
 Kiilopäällä uusitaan pyöräkalustoa CUBE:n pyöriin. Ensimmäiset 

sähköavusteiset läskipyörät 2 kpl
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2017 ”vuosi-1”

 UK-puiston järjestyssäännön valmisteluvaiheessa pyöräilyn sallimiseen laaja 
hyväksyntä 

 UK-puiston järjestyssäännön vahvistuminen viivästyy maastopyöräilyyn liittyvän 
valituksen johdosta. 

 Kiilopää organisoi sidosryhmäpyöräilyn. Paikalla mm. MH puistonjohtajia ja 
virkistyskäytön päällikkö, edustaja matkailuorganisaatiosta sekä 
maastopyöräilyn harrastajia.

 UK-puiston järjestyssääntö vahvistettiin viimein kesällä 2017, maastopyöräily 
sallitaan aiempaa laajemmin ja valmisteluvaiheen sisältöjen mukaisesti.

 Kesäaikana Kiilopään maastopyörien vuokraus respan kautta
 Kiilopään osallistuminen REILA-hankkeen tilaisuuksiin
 Vastuullinen retkeilyneuvonta #kiilopaaguides toimesta
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2017 ”vuosi-1”

 Virkistyskäytön seuranta: maaston kulumisenseurantakierros toteutus suunnitelman mukaisesti
 Some keskusteluiden seuraaminen alueen uudesta lisääntyvästä virkistyskäyttömuodosta
 Ensimmäiset matalankynnyksen MTB-kesäkurssit 2 kpl.
 Syksyllä 1. matalankynnyksen polkuajotapahtuma 16.9. paikalla mm. kansallispuistokummi 

Mikko ”Peltsi” Peltola. Osallistujia noin 40. Iso joukko SL maastopyöräohjaajia. 
 Kiilopään kuvapankin täydentäminen maastopyöräaiheisilla kuvilla+videoilla+La&Po

lehtiartikkelit+muu medianäkyvyys ko. vuonna
 Talvipolkujen pohjaaminen aloitettiin joulukuussa
 Talvipolkujen merkintä REILA-periaattein, siniset aurauskepit, kyltitys (Elfving). Suurena apuna 

REILA:n ohjeistus sekä Tiina Riikosen panos reittien merkitsemisessä.
 Kesäajan MTB-teemakartan suunnittelu aloitettiin yhteistyössä MH kanssa. Valmisteluvaiheessa 

laaja osallistaminen. MH puolelta karttaa työstää Pasi Nivasalo.
 Kauden 2017-2018 talvipolkujen luvituksen hoitaminen, reitti UK-puistoon Sivakkaojan laavulle.
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2018 ”vuosi-2”

 Talvipolkukartan työstäminen MH kanssa
 Kiilopään pihamainontaan panostaminen (läskipyörän vuokraus)
 Talvipolkujen suosio kasvaa omatoimiliikkujien keskuudessa
 Uusia käyttäjäryhmiä mm. perheet pulkalla lapsi kyydissä, koiran ulkoiluttajat.
 Saariselän ja Kiilopään väliin valmistuu ensimmäinen kaksi tunturikeskusta 

yhdistävä talvipolku. Tässä iso panos Tiina ja Reima Idströmiltä taustatöissä ja 
asian edistämisessä. Rahoitus tähän Inarin kunnan elinkeinoyhtiö Nordicalta. 
Toteutus yhteistyössä MH kanssa.

 Kiilopään viikko-ohjelmassa keskiviikkoisin läskipyörien ilmainen testaustunti. 
Paikalla iloista ja kokeilunhaluista porukkaa.

 Kiilopään maksullisen ohjelmapalvelun puolella tarjotaan ensimäistä kertaa 
ohjattuja iltaläskipyöräretkiä
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2018 ”vuosi-2”

 Kesällä matalankynnyksen MTB-teemaviikot Hilla ja Aurora.
 8.9. II matalankynnyksen polkuajotapahtuma (HUOM. Oma ryhmä myös 

sähköavusteisille pyörille) + Nuku Yö Ulkona samana päivänä.
 Kiilopään kesän viikko-ohjelmassa perjantaisin ohjattu matalankynnyksen MTB-retki
 Kulumisen seurantakierros toteutetaan heinä-/elokuussa
 Some keskusteluiden seuraaminen alueen uudesta lisääntyvästä 

virkistyskäyttömuodosta
 Vuokraamoreserviin lisää CUBE-maastopyöriä
 Kiilopään vuokraamotoimintojen kehittäminen: kesätyöntekijän palkkaaminen, 

sulanmaan ajan pyörävuokraukseen ja retkeilyneuvontaan panostaminen
 Saariselän maastopyöräilyopas valmistuu kesällä -18
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2018-2019 ”vuosi-3”

 Saariselän ja Kiilopään väliin vakiintuu talvipolku (-verkosto)
 Kiilopään oman talvipolkuverkoston hiominen; 1 rengasreitti vaatisi yhden tilapäisen siltarakenteen 

talviajaksi.
 Tärkeät lähipolut tavoittavat kokeilijat (suurin tarve tälle asiakasprofiilille, kotim.+kv) ja pidemmät 

seikkailunhaluisille (asiakasprofiilissa potentiaalia)
 Kiilopään olemassa olevien MTB-toimintojen hiominen, tapahtumien vakiinnuttaminen ja aktiivinen 

ohjaajarekry
 Kiilopää-Saariselkä alueen talvipolkuverkoston km-määrän hallittu lisääminen
 Alueen toimijoiden kiinnostus kasvaa talvipolkuverkostoa kohtaan ja sen tuomien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen lisääntyy
 Talvipyöräilyn huomioiminen kahvilatoiminnoissa ja ohjelmapalveluissa; ”pyöräilyhenkinen” kahvila 

alueelle, läskillä savusaunaan ja SKI-bussilla mökille?
 Safaritalojen, hotellien ja muiden matkailutoimijoiden osallistaminen talvipolkuverkoston ylläpitokuluihin
 2020 ”vuosi-4” Kiilopää tunnistetaan maastopyörämyönteisenä ja kävijäprofiiliin sopivien palveluiden 

kohteena, josta on hyvä aloittaa oma retki poluille.
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Kiilopään
talvipolkuverkosto 2017-
2018
 Kiilopään talvipolkuja ~15 km (+UK-puiston huoltoura esim. 

Niilanpäälle). Em. Lisäksi 2018 talvella avattiin talvipolku
Saariselkä-Kiilopää 15 km, Inarin kunnan hankerahoituksen
avustuksella, aktivointi: Tiina ja Reima Idström.

 Kaikki polut valtion mailla, maankäyttösopimus MH kanssa
 Oma huolto ja kalusto 3-5 x / vko (noin 1 200 km talvessa

huoltoajoa) 
 Kiilopään aatteellisen liikuntatoimen budjetissa ~1 500€/a
 Reittien merkintä REILA:n hengessä
 Reittien riskikartoitus oppilastyönä
 Kartta-aineisto Kiilopään kotisivuilla sekä Kiilopään FB:ssa
 Kiilopään ulkoseinässä iso säänkestävä kartta
 Asiakkaille viestitään ja neuvotaan polkuetiketistä
 Talvipolut vähentävät laduilla kävelypainetta
 Käyttäjäryhmiä; läskipyöräilijät, lumikenkäilijät, koiran

ulkoiluttajat, kävelijät, perheet pulkan kanssa
 Muutamia yksittäisiä kielteisiä palautteita on tullut pyöräilijän

ohittaessa kävelijöitä, muuten hyvää.
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