
Luminite, arktinen yöpuu iGlussa 
 

Lumi on ollut täällä Napapiirillä aina, jo paljon ennen mitään muuta. Se olit täällä ennen 
ihmiselämää, ennen lehtivihreää ja jopa ennen poroja. Lumi on Lapin ensimmäinen 
luonnontuote, alkuperäinen luomumateriaali.  On vain noin 10 000 vuotta siitä kun maaperä 
sai niskalenkin jääkauden raskaasta lumivaipastaan ja alkoi pikku hiljaa vapautumaan 
ympärivuotisesta kuormastaan. Lumi on myös aina ollut suoja niin alueen eläimille kuin 
ihmisillekin. Ja kun mitään muuta ei ollut, on lumi tehnyt tehtäväänsä myös arktisten 
alueiden rakennusmateriaalina. 
  
Luminite on ainutlaatuinen ohjelma jonka avainroolissa vieraidemme kanssa on lumi; 
suuren innostuksen valtaamina ryhmänne jäsenet pääsevät etsimään SnowBrick- 
harkkojen sisään kätketyn entisajan iGluin. Kukin tiimi saa kohdata lumirakentamisen 
haasteet käsitellessään tätä luonnon ensimmäistä rakennustarviketta. Mutta saavat myös 
nauttia komeista lopputuloksista ja oman kättensä työstä. Työnsarka voi olla myös vaativa, 
koska siinä tarvitaan saumatonta yhteistyötä tiimin sisällä sekä  puhaltaa yhteen hiileen 
työskentelyssä. Tarvitaan myös nerokasta ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta kohdata 
mahdolliset rakentamisen takaiskut. Mutta sitäkin  palkitsevampaa on saavuttaa maali ja 
nähdä komea lopputulos iGlukylän muodossa muutaman tunnin työskentelyn jälkeen. 
Iglunrakentamisessakin pätee vanha sääntö; hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Ammattitaitoinen oppaamme on koko ajan jokaisen tiimin kanssa ohjaamassa heitä niin 
ongelmanratkaisussa kuin itse rakentamisessakin. 
  
Kun päivä kääntyy iltaan voidaan nauttia aherruksen jälkeen omista kätten töistä. Ne 
ympäröivät vieraitamme iGlukylän muodossa;  kylä hohtaa laskevan auringon kajossa. Nyt 
kukin tiimi voi valmistautua viettämään mystinen arktinen yö itse rakennetussa suojassaan. 
Avainsana kuvailemaan pohjoista yöpuuta on hiljaisuus, ei kuulu hiiskahdustakaan. Se 
on verraton lähtökohta unohtumattomalle kokemukselle. Pohjoinen ilma on kuulaan raikas ja  
puhdas. Pienen onnenkantamoisen myötä loimuavat revontulet tuovat yöhön aimo ripauksen 
lisää taikuutta. Juuri valmiiksi saadut iGlut ovat mitä mainioin suoja yön kylmyydelle, 
sillä usko tai älä, vaikka ulkona paukkuisi –20 C niin sisällä ilma on lähellä nollaa. Tämän 
saa aikaan iGlun ideaali koko ja ihmisistä lähtevä lämpö.  Ilma iGlun sisällä on kuitenkin 
kuivaa ja yön ilmavirtaukset pysyvät tiiviisti ulkopuolella. Voit käpertyä porontaljoille ja 
untuvamakuupussiin nauttimaan kuulaasta yöstä. Vain iGlun pieni lyhty valaisee ja 
lisää tunnelmaa. Nyt tiedät mitä tarkoittaa hiljainen yö lumipeitteisessä metsässä. Se 
tarkoittaa unohtumatonta elämystä.  Kuin riekot kiepissään saat nauttia lumen tuomasta 
suojasta. Kauniita unia! 
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