
 

TURNAUS: 
- Ainiovaaran Jäähalli, Kaukalo (58x27m), Yleisökapasiteetti 560 henkilöä, 4 pukukoppia, VIP-tilat, juoksusuora 
- Sijaitsee Ainiovaarassa hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä, keskustasta n. 2km 
- Pelialustana Multisport-muovilattia 
- Kisojen aikana katsojia palvelee kioski sekä anniskelualue. 
- Pelit näytetään streamin kautta suorana. 
 
Bussikyydit (50 paikkainen): 

- Lähin lentokenttä: Kemi-Tornio- Ylitornio 87km, bussin hinta 500€ (meno-paluu) 
- Junalla Kemiin, bussilla Ylitorniolle 90km, bussin hinta 500€ (meno-paluu) 
- Rovaniemen Lentokenttä - Ylitorniolle 120km, bussin hinta 600€ (meno-paluu) 
- Oulun lentokenttä, matkaa Ylitorniolle 208km, bussin hinta 900€ (meno-paluu) 
 
*Voimme yrittää järjestää 2 joukkuetta samaan bussiin, mikäli 
tähän mahdollisuus/halukkuutta joukkueilla on. 
Kysy lisää poropojat@gmail.com 
 
*Katsothan myös vaihtoehdon: VR:n yöjunalla  
suoraan Ylitorniolle. Aikataulut julkaistaan  
alkukeväästä 

mailto:poropojat@gmail.com


 

Aava Sky Village 

- Mökkikylä Aavasaksanvaaran 

päällä. Mökkikylä on juuri 

vaihtanut omistajaa ja tällä hetkellä 

mökit (5kpl, 6hlö) ovat remontissa, 

mutta valmistuvat SM-

turnaukseen. 

 

Hinnat: 

150€/vrk (6 hlön mökissä) 

 

Sijainti: 

- Keskustaan 10,5km 

- Jäähallille 13km 

 

Varaukset: 

p. 040 759 2383 Eija Jääskö 

 

 

 

RUOKAILU: 

 

- Mikäli joukkueellasi on kiinnostusta syödä pelien lomassa jäähallilla. Ota yhteyttä poropojat@gmail.com 

voimme järjestää edullisen ruokailun joukkueellesi. 

MUUTA: 

- Kisapaikalla on pelaajilla mahdollisuus saunoa pelien päätyttyä ennen gaalailtaan lähtöä, tiedotamme tästä 

tarkemmin lähempänä. 

- Turnauksen rento gaalailta pidetään Hotelli Kievarin salissa klo 21 alkaen, jossa buffetruokailu hintaan 15€/hlö 

(sis. ruoka ja olut). Gaalaillassa palkitaan myös turnauksen All Stars- kentällinen sekä turnauksen MVP. 

(Ruokailuun ilmoittautumiset etukäteen poropojat@gmail.com) 

- Turnauksen jatkot jatkuvat Hotelli Kievarin alakerrassa aina klo 03.30 asti. 

Niuron Mökit 

http://www.niuronmokit.fi/ 

- Mökit sijaitsevat Tornionjoen 

rannassa, lähellä Ylitornion 

keskustan palveluja. 

 

Hinnat: 

55€/vrk 2 (+2*)hlö mökissä 
(*Mökeissä on mahdollisuus 2 

lisävuoteeseen, jotka sijaitsevat sängyn 

vetolaatikoissa) 

 

Lisähintaan 5€ 
(liinavaatteet+pyyhe) 

 

Sijainti: 

- Keskustaan 600m 

- Jäähallille 2,7km 

 

 

 

Lomakeskus Karemajat 
https://karemajat.fi/fi/ 
- Hotelli & lomamökit Ainiovaaran 
päällä 
 
Hinnat: 
 
40€/hlö/vrk 
(2-3 hlö huoneissa / 4 hlön mökeissä. 
sis aamiainen, saunapalvelut, 
poreallas, ulkopalju) 

 
Sijainti: 
- Keskustaan 3,8km 
- Jäähallille 2,8km 

 

Hotelli Kievari 

https://www.hotelkievari.fi/ 

- Hotelli keskustassa, ravintola, 

yökerho, pub 

 

Hinnat: (koodilla: BALLHOCKEY SM) 

 

45€/hlö/2hh/vrk 

65€/hlö/1hh/vrk 
(sis. majoitus, aamiainen sekä 

iltasauna) 

 

Sijainti: 

- Rautatieasemalta 300m 

- Jäähallille 2,7km 

 

 

MAJOITUKSET: 

Millimajat 
http://millimajat.net/ 
- Tornionjoen varressa oleva 
mökkikylä, jossa majoitusta 2hlön 
huoneissa tai mökeissä. 
 
Hinnat: 
 
50€/hlö/vrk 
(2hlö huoneissa / 2 hlön mökeissä. 
sis aamiainen, majoitus, sauna, 
liinavaattet) 
 

Ilman aamupalaa ja liinavaatteita: 
2hlö mökki /52€/yö 
4hlö mökkihuoneisto /75€/yö 
 
*2hlö huone päärakennuksessa 
65€/yö (sis. liinavaatteet) 
 

 
Sijainti: 
- Keskustaan 5,7km 
- Jäähallille 8,4km 
- Övertorneå (ruotsi) 3,9km 
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