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Mahtavien tuntureiden kainalossa vain kivenheiton 

päässä Pyhältä tai Luostolta metsän kätköistä löydät 

Koparan, jota poromiehet Anssi ja Ari Kiiskinen isännöi-

vät.

Porot ovat erottamaton osa Lapin luontoa. Porotalous 

ja porojen hoito - siinä muodossa kuin se nykyisin tun-

netaan - on vähintään 500 vuotta vanha elinkeino.  

Kanto- ja vetoeläimenä poroja on tiettävästi käytetty  

jo ajanlaskustamme alkaen.

 

Poro on erittäin kiltti, nöyrä ja tottelevainen eläin, kun-

han sen saa vain ensin oppimaan! Ja tämä homma vaa-

tiikin jo taitoa.

 

Koparassa poromiehet Anssi ja Ari Kiiskinen hoitavat 

porotokkiaan vanhojen perinteiden ja pohjoisen luon-

nonrytmin mukaan. He myös kouluttavat itse kaikki ajo-

poronsa.

Kopara tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin porokokemuk-

siin poronpolulta porosafareihin. Tapaa julkkisporomme

Torvinen, Kameli, Kuura ja muut puiston porot tai koe 

kairan rauha pororaidon kyydissä. Tiesitkö, että Kopa-

ran porot ovat koulutettuja ja kokeneita ammattiporoja,

jotka työskentelevät myös mainos- ja elokuva-alalla.

Kahvilamme ikkunapöydästä voit ihailla kansallispuis-

ton jylhiä tunturimaisemia - tulitpa sitten hiihtäen, 

moottorikelkalla, autolla tai kesällä patikoiden. Löydät 

sieltä myös paljon poroaiheisia tuotteita kotiin viemi-

siksi. Upean maiseman lisäksi Kopara tunnetaan myös 

maanmainiosta mustikkapiirakasta ja poronlihakei-

tosta. Herkkujen raaka-aineet tulevat omasta takaa ja 

mustikat on kerätty viereisen vaaran laidalta isäntien 

toimesta.

Illan tullen Kopara muuntautuu tunnelmalliseksi tilaus-

ravintolaksi, jonka saat käyttöösi vain ja ainoastaan ryh-

määsi varten. Illan menukokonaisuus voidaan räätälöi-

dä monista eri vaihtoehdoista. Vieraiden viihtyvyydestä 

ei tingitä, olipa kyseessä edustusillallinen, työporukan 

virkistyspäivä tai kokoustilaisuus.

Tulehan tutustumhan!

Koparan väki

Tervetuloa Koparaan!



Luostontie 1160 
98530 PYHÄTUNTURI
puh. 040 - 841 9199

www.kopara.fi
info@kopara.fi

Porosafareiden hinnat 
voimassa 30.4.2014 saakka
Poronpolku

▪ mahdollisuus tutustua puiston poroihin

▪ 10 infotaulua poronhoidosta

▪ 5 € / hlö

Poroajelua Koparassa

▪ n. 1 km poroajelu

▪ mahdollisuus tutustua puiston poroihin 

▪ 30 € / aikuinen, 20 € / lapsi (3-12v.)

Tutustuminen poronhoitoon

▪ n. 1 km poroajelu

▪ tarinointia poronhoidosta

▪ nisukahvit

▪ kesto n. 1 h 

▪ 50 € / aikuinen,  30 € / lapsi (3-12v.)

Poronkusema

▪ n. 2 km porosafari

▪ mahdollisuus tutustua puiston poroihin

▪ kesto n. 30 min

▪ 40 € / aikuinen, 30 € / lapsi (3-12v.)

Petterin luontoretki

▪ n. 2 km porosafari

▪ tarinointia poronhoidosta

▪ nisukahvit

▪ kesto n. 1,5 h 

▪ 60 € / aikuinen, 40 € / lapsi (3-12v.)

Hankien hohdetta pororaidossa

▪ n. 1 tunnin mittainen porosafari

▪ mahdollisuus tutustua puiston poroihin

▪ 50 € / aikuinen, 30 € / lapsi (3-12v.)

Kairan rauhaa

▪ n. 3 tunnin mittainen porosafari

▪ nisukahvit tulilla

▪ porotarhaesittely   

▪ 110 € / aikuinen, 60 € / lapsi (3-12v.)

Tunturien taikaa

▪ koko päivän mittainen porosafari

▪ ruokailu porokämpällä / kodalla 

▪ 210 € / aikuinen, 105 € / lapsi (3-12v.)

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Toteutusajankohta:  Ympäri vuoden 

Ryhmäkoko:       Minimi 15 henkilöä 

  Maksimi 40 henkilöä 

Kesto:            n. 3 tuntia

Toteutuspaikka: Ravintola Kopara, 

  Pyhä- Luosto tien varressa, 

  10 km Luostolta ja 15 km Pyhältä.

Hinta: 69 € / henkilö 

  minimi 15 henkilöä

Kysy räätälöityä hintaa pienemmille ryhmille 

Hinta sisältää: Tarinoita poron ja poromiehen elämästä

  Terästetty tervetulodrinkki,

  4 ruokalajin illallinen,

  Henkilökohtainen matkamuisto

 Varaukset:  Kopara, 040-8419199

  info@kopara.fi

Poron vuosi – teemailta

▪ Tiesitkö, että poro kasvattaa joka vuosi uudet sarvet 

 jopa kolmessa kuukaudessa? 

▪ Pieni poronvasa on todella suloinen, mutta kuinka 

 nopeasti se kehittyy ensimmäisinä elinpäivinään? 

▪ Entä kuinka nopea poro on? Se pärjäisi hyvin 

 hevoselle raviradalla.

Nämä ja monta muuta mielenkiintoista asiaa poros-

ta ja sen elintavoista selviää Poron vuosi –teema- 

illassamme.

Koparan teemaillan aikana tutustutaan mm. porotalo-

uteen sekä siihen, mitä poron elämässä vuoden aikana 

tapahtuu. Käy myös selväksi se, mikä on ihmisen rooli 

poron elämässä ja miten porot selviävät luonnon arvoil-

la ilman ihmisen apua. Teema-illassa kuulet myös mikä 

on ollut poron merkitys ihmisen selviytymiselle pohjo-

lassa. Kuulet tarinoita joita siivittävät pirttiin kerätyt 

esineet: pulkat, suopungit, nutukkaat ja kielat, jotka vä-

littävät oman tunnelmansa poronhoitotyöstä.

Herkullisen illallisen ja mukavien tarinoiden lomassa 

opit itsekin tekemään muutamia tärkeimpiä poromies-

ten töitä. Illan aikana tulee tutuksi myös poroihin liit-

tyvä oma suomenkielinen sanastokin.
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Koparan menut

Esimerkkejä Koparan maistuvista antimista
(hinnat sisältävät myös leivät, levitteet ja juomat):

Koparan Perinne - menu 49 € / hlö

▪ Alkuruoka: Kalalautanen: graavisiikaa, savustettua 
 lohta, siian mätiä ja talon leipää

▪ Pääruoka: Poron uunipaisti, puikulaperunat, 
 hunajanaurista

▪ Jälkiruoka: Lapin marjajäädyke

Tunturin Joiku - menu 49 € / hlö

▪ Alkuruoka: Kasvistartarleipä salaattipedillä

▪ Pääruoka: Kasvistorni, puikulaperunat, 
 metsäsienikastike

▪ Jälkiruoka: Puolukkainen juustokakku

Tunturilammen - menu 49 € / hlö

▪ Alkuruoka: Porolautanen: poron lämmin- ja 
 kylmäsavulihaa, poronkieltä

▪ Pääruoka: Paistettua siikafilettä, puikulaperunat,
 marinoituja porkkanasuikaleita

▪ Jälkiruoka: Lapin marjajäädyke

 

Lounaaksi suosittelemme perinteistä poron-
lihakeittoa tai poronkäristystä

▪ Valmistamme kaikki annokset vähälaktoosisina.

▪ Pyydettäessä otamme huomioon erikoisruokavaliot 

 ja muut toivomukset. 

Aterioiden yhteydessä voitte nauttia talon 
viineistä ja muista juomista. Otamme mielel-
lämme toivomuksia vastaan illan juomavali-
koimasta.
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Kuura
Syntynyt:  2000

Koulutus:  Keskipitkä porojen kansakoulu ja vuoden

 raitoporo-kurssi.

Työkokemus:  4 vuotta raitoporona safareilla,

 joulupukin kuljetus tehtävät.

Erityisominaisuudet:  Erittäin vahva poro

Luonne:  Tunnollinen, tottelevainen ja hyvätuulinen

Ulkonäkö:  Rotevarunkoinen voimanpesä.

Torvinen
Syntynyt: 2002

Koulutus: Keskipitkä porojen kansakoulu ja vuoden

 johtajaporo-kurssi.

Työkokemus:  5 vuotta raito- ja johtajaporona, toiminut

 kouluttajana johtajaporokursseilla, toiminut

 lukuisissa mainos ja elokuvatuotannoissa.

Erityisominaisuudet:  Nukkuu pitkiä päiväunia.

Luonne:  Hyvähermoinen, tunnollinen ja vaativa

Ulkonäkö:  Vitivalkoinen

Koparan julkkisporot

Koparan ajoporoista osa on koulutettu toimimaan erityyppisissä
kuvaustilanteissa. Nämä julkkisporot ovat tehneet töitä ympäri 
Suomea aina Helsingistä Utsjoelle. Tv-ohjelmat, mainokset ja  
monet elokuvatuotannot ovat tulleet vuosien varrella tutuksi  
Torviselle, Kuuralle ja heidän porokavereilleen.
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Sijainti:

Rovaniemen lentokenttä 1 h 20 min

Kemijärven rautatieasema 50 min

Kittilän lentokenttä  1 h 30 min

15 km

10 km


