
 

 

 

 

 

  

SMK Ry järjestää kelkkatapahtuman Rokualla 19-21.1.2018 

Edellisten vuosien kokemusten ja saamamme palautteen pohjalta järjestämme jälleen Rokualla koko 

perheelle suunnatun kelkkaviikonlopun. Rokua Health&Spa tarjoaa erinomaiset puitteet järjestää 

ohjelmaa koko perheelle ja tekemistä löytyy laidasta laitaan. Kelkkailun lisäksi tarjolla on ensiluokkaiset 

latuverkostot, kylpyläpalvelut ja lapsillekin löytyy monenlaista tekemistä. Uutta vuoden 2018 

tapahtumassa tulee olemaan kilpailijoille suunnattu Shakedown stage, ea-koulutus ja minienduro. 

Haluammekin tällaisen tapahtuman kautta yhdistää kelkkaperheitä ja madaltaa kilpailuun lähtemisen 

kynnystä entisestään, sekä saada lajille uusia harrastajia. Majoitukset ja hoidot voi varata 

www.bit.ly/SMK-talvikelkkailutapahtuma tai soittamalla 020 781 9200, muistakaa mainita varauskoodina 

SMK. 

Perjantai 19.1. 

- 10:00 Geopark kelkkasafari lähtee hotellin edestä jossa tutustutaan Oulujokilaakson 

kelkkareitistöön ja vierailemme Pyhäkosken voimalaitoksella missä voimme tutustua 

Oulujoen voimalaitosten hietoriaan ja sähkömuseoon. Vaihtoehtoisesti päivän aikana 

voi tutustua omatoimisesti alueen kelkkareitistöön.  

Lauantai 20.1.  

- 10:00 Kelkkasafarit lähtevät hotellin edestä tai vaihtoehtoisesti päivän aikana voi 

tutustua omatoimisesti alueen kelkkareitistöön 

- 12:00-16:00 Shakedown stage, Rokualla hotellin läheisyyteen tehdään lyhyt sprint-

rata, jossa voi kokeilla viimeisimmät säädöt lähestyvään kilpailukauteen. Haasta 

kaverisi tai kilpailukumppanisi sekuntitaistoon kanssasi. Ajanotto radalla 14:00-16:00. 

- 18:00-19:30 Kelkkailijan EA-koulutus Rokua Helth&Spa  

- 20:00 yhteinen illallinen noutopöydästä 

Sunnuntai 21.1. 

- 11:00 Minienduro. Kisakausi aloitetaan yhden erikoiskokeen noin 35 km:n mittaisella 

endurolla. 

 

Huoneiden hinnat  

http://www.bit.ly/SMK-talvikelkkailutapahtuma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4kosken_voimalaitos


 

- Standard-huone 50 eur/hlö/vrk 2hh:ssa 

- Superior-huone 60 eur/hlö/vrk 2hh:ssa 

- Perhehuone 2 aikuiselle 2-3 lapselle (6-14 v.) 140 eur/huone/vrk 

- 1hh lisä +35 eur/vrk 

Ennakkoon varatuista Spa-hoidoista -10% (mainitse varausvaiheessa SMK). 

 

Tapahtumalla säävaraus, joka voi aiheuttaa muutoksia ohjelmaan. SMK Ry tiedottaa mahdollisista 

muutoksista www.smkry.fi ja facebookissa. 

 

Rokua Geopark 

Rokua Geopark on Suomen ainoa matkailualue, joka on saanut UNESCOn Geopark-statuksen. Lisäksi 

Rokua Geopark on pohjoisin koko maailman yli sadasta UNESCOn Geoparkista. UNESCO 

on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, jonka Geopark-kohteeksi pääsevät ainoastaan kohteet, joilla 

on ainutlaatuinen geologinen perintö. 

Jokaisella UNESCOn Geoparkilla on oma teemansa. Rokua Geoparkin teema on jääkausi. Jääkauden 

perintö yhdistyy Rokua Geopark -alueen erityislaatuiseen kallioperän kehityshistoriaan. Geologia on 

vaikuttanut monin tavoin myös alueen elollisen luonnon kehittymiseen ja asutuksen leviämiseen. Rokua 

Geopark onkin kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan 

vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, läpi vuosituhansien jatkuneen kertomuksen. 

Rokua Geopark -alueen geologinen syntytarina on muovannut alueen maaperää ja ilmastoa myös 

lähiruoan tuotantoon sopivaksi. Geopark-alueella tuotetaankin nykyisin ainutlaatuista lähiruokaa, 

Geofoodia, joka on vahvasti sidoksissa alueen geologiseen perintöön. Ympäristö ja matkailu linkittyvät 

Geofood-tuotteissa siten saumattomasti toisiinsa. 

Rokua Geopark koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- 

ja dyynialueesta. Ne muodostavat yhtenäisen yli 1300 km2 laajuisen aluekokonaisuuden. Alue alkaa 

Muhokselta, noin 20 km päässä Oulusta, ja jatkuu siitä noin 90 km päähän Oulujärvelle. Jääkauden 

perintö ja alueen kehityshistoria näkyy Rokua Geoparkin luonnossa esimerkiksi korkeina dyyneinä, 

syvinä suppina, laajoina suoalueina, upeina hiekkarantoina sekä valkean jäkälän peitossa olevina 

kangasmetsinä. Tutustu tarkemmin! 

 

http://www.smkry.fi/
http://www.rokuageopark.fi/fi/koe/geofood
http://www.rokuageopark.fi/fi/tutustu/luonto/oulujokilaakso
http://www.rokuageopark.fi/fi/tutustu/luonto/oulujarvi
http://www.rokuageopark.fi/fi/tutustu/luonto/rokua
http://www.rokuageopark.fi/fi/tutustu

