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Stena sijaitsee Äkäslompolon pohjoispuolella, rauhallisessa paikassa, josta on näkymät Ylläkselle. Yhteydet Äkäslompoloon ovat erinomaiset koko Suomesta. Tänne on helpointa tulla junalla tai lentäen. Lähin
rautatieasema on 40 kilometrin päässä Kolarissa, Kittilän lentoasemalle on matkaa 55 kilometriä.
Molemmista paikoista on bussiyhteys Äkäslompoloon.
Huippusesongin aikana (syyskuu sekä helmi-huhtikuu) on mahdollisuus täysihoitoon, muina aikoina voi
vuokrata sekä huoneita että huoneistoja. Silloin on mahdollisuus itse valmistaa ateriat tai voi turvautua
johonkin Äkäslompolon monista ruokapaikoista. Muutama näistä on vain kävelymatkan päässä
Stenasta.
Stenan viihtyisä ja aito lappalaismiljöö on kokemus sekä vanhoille että uusille Lapin ystäville. Perheet,
ryhmät, yritykset ja yksin matkustavat – kaikki sopivat yhtä hyvin Stenaan. Ota yhteyttä ja me
löydämme parhaan vaihtoehdon, joka sopii juuri sinulle tai ryhmällesi.

HUONEISTOISTA TÄYSIHOITOON

TULE YKSIN TAI RYHMÄSSÄ

Stenan neljä päärakennusta muodostavat yhdessä viihtyisän pihamiljöön. Huippusesongin aikana Stena tarjoaa täysihoidon, muina aikoina jokainen valmistaa omat
ateriansa. Ryhmille voimme suunnitella räätälöidyt ratkaisut.

Stenan monipuolisuuden takia se sopii yhtä hyvin yksin matkustaville kuin ryhmillekin. Viisikymmentä vuodepaikkaa jakaantuu 2-4 henkilön huoneisiin kolmessa eri
talossa. Leirikoulut, harjoitusleirit, eläkeläisryhmät, lintuharrastajat ja ruskamatkailijat ovat esimerkkejä ryhmistä, joita Stenassa vuoden aikana käy.

Kolmen Tunturin Tuvassa on kolme huoneistoa. Jokaisessa huoneistossa on tilaa 4-8
henkilölle. Huoneistoissa on oma pienoiskeittiö ja kylpyhuone sekä kuivauskaappi.
Tuvan pohjakerroksessa on yhteinen sähkösauna. Kaikissa huoneistoissa on TV ja
internetyhteys.
Vierasmajassa on majoitustilat 28 henkilölle. Majassa on kunnon keittiö ja iso
kuivaushuone. Jokaisessa huoneessa on pesuallas; suihkut ja WC:t ovat pohjakerroksessa. Viihtyisässä oleskeluhuoneessa on iso ruokailupöytä ja avotakka.
Tunturimajassa on myös yhteinen TV-huone.
Täysihoitoviikkoina kaikki ateriat syödään Tunturimajassa. Silloin päivä
aloitetaan reilulla aamiaisella, ja jokainen saa koota oman lounaspakettinsa. Illalla
kokoonnutaan aterialle ja nautitaan mukavasta yhdessäolosta.

AITOA LAPIN TUNNELMAA
Stenassa on onnistuttu säilyttämään aito lappalaistunnelma, jota syystäkin voi
kutsua Stenan tavaramerkiksi. Näköala Ylläkselle, viihtyisä miljöö ja aulis
vieraanvaraisuus ovat leimanneet toimintaa jo viimeiset 60 vuotta. Täysihoitoviikot
tarjoavat mukavaa illanviettoa yhdessä, yhteisiä retkiä, yhteistä suksienhuoltoa
voitelutuvassa ja hyviä neuvoja ja ohjeita sekä uusille että kokeneille lapinkävijöille.
Paikka on saanut nimensä perustajansa, Gunnar Stenforsin, mukaan. Ystäviensä
Stenaksi kutsuma Gunnar Stenfors oli tunturihiihdon pioneeri jo 1930-luvulla,
jolloin hän veti kursseja Ylläksellä. Vuonna 1937 Stena johti hiihtoretkeä Sirkasta
Äkäslompoloon. Retkue pysähtyi tauolle järven pohjoispuolelle ja silloin Stena lupasi
jonain päivänä rakentaa mökin Äkäsjoen rannalle. Näin myös tapahtui kymmenen
vuotta myöhemmin. Sitä rakennusta kutsutaan nykyisin Tunturimajaksi.

RANTASAUNA ON STENAN ERIKOISUUS
Tunturimajasta ja pihamaalta on näköala Yllästunturille ja myös pienelle purolle,
joka mutkittelee ohi matkallaan kohti Äkäslompolojärveä. Se muodostuu lukemattomista pohjavesivirtaamista, jotka soljuvat yhteen muodostaen kristallinkirkkaan
pohjavesipuron. Puulämmitteinen rantasauna on vain muutaman askeleen päässä
purosta. Saunan jälkeen on ihanaa käydä kastautumassa raikkaassa vedessä.
Talvella, kun puro on jäässä, avanto pidetään avoimena koko ajan. Saunassa on
myös takkahuone, jossa on makuupaikat neljälle.

Paikka sopii hyvin myös yrityksille, jotka haluavat yhdistää sisäiset kokoukset tai
koulutustilaisuudet rentoutumiseen ja ulkoilmatoimintaan. Sopimuksen mukaan
järjestämme tekniset laitteet sekä kuljetuksen Stenan ja lento- ja juna-asemien
välillä. Ohjelma räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. – Ylläksen seudulla on
runsas tarjonta erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

MAASTOHIIHTOA JA LASKETTELUA
Stenan ja Ylläksen ympäristössä on yli 300 kilometriä hyvin kunnostettuja ja
selkeästi merkittyjä latuja perinteiselle maastohiihdolle sekä luistelutyylille. Ladut
mutkittelevat seitsemän tunturin keskellä. Monet näistä tuntureista voi nähdä
Stenan pihamaalta. Taukopaikkoja ja kahvitupia on 5-10 kilometrin välein.
Stenan hyvinvarustellussa voitelutuvassa on kahdeksan voitelutelinettä ja hyvät
säilytystilat suksille. Hiihtolatu kulkee käytännöllisesti katsoen Stenan pihamaan
poikki, ja joka päivä voi valita eri reittejä.
Stenasta on noin seitsemän kilometriä rinteille, jonne pääsee helposti hiihtobussilla.
Se pysähtyy muutaman sadan metrin päässä pihamaalta. Yllästunturilla on tällä
hetkellä reilut 70 rinnettä ja lähes 30 hissiä ja lisää suunnitellaan. Pisin rinne on
3000 metriä ja suurin pudotuskorkeus on 463 metriä. Off piste-laskettelulle on
hyvät mahdollisuudet ja lumilautailijoille on sekä halfpipe että boardercross-rata.
Tunturin kummaltakin puolelta on mahdollisuus vuokrata suksia, ja siellä on
lukuisia mukavia ravintoloita ja kahviloita.

VAELLA JA PYÖRÄILE
Kesällä Stena on erinomainen tukikohta, josta lähteä vaelluksille ja pyöräretkille.
Stenaa lähimpänä olevat viisi tunturia ovat mainioita kohteita 10-20 kilometrin
päiväretkille. Latuverkko toimii vaellusreitteinä lumettomina vuodenaikoina. Maisemat ovat yhtä jylhät kesällä ja talvella puhumattakaan ruska-ajasta syyskuussa.
Silloin koko tunturi loistaa punaisen eri sävyissä.
Pallas-Yllästunturin luonnonpuistossa on 12 erilaista luontopolkua Ylläksen
alueella. Jos haluaa pidentää vaellusretkeään, voi suunnitella yöpymisen telttaan,
mökkiin tai laavuun jossain monista tauko- ja yöpymispaikoista, joita Metsähallitus
ylläpitää alueella.
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