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ONKO NÄLÄKÄ? MEILLÄ SE TALTTUU!

Suomussalmi

Palveleva taukopaikka Kiantajärven rannalla
aivan Ämmänsaaren keskustan tuntumassa!

MAJOITUSTILA
A
50 hengelle
Paikan päällä (ma-pe) leivottua
rieskaa,
hyvien kalastusLOUNAS, ruis- ja kauraleipää
ja
ulkoil–umaastojen
BURGERIT, KEBABIT,
läh
eis
yy
de
ssä
takuulla tuoretta ja maistuvaa!
itsetehdyt LEIVONNAISET. Kiannanniemellä.
Ohjattuja kelkkaTilauksesta TÄYTELOUNAS,jaBURGERIT,
retkiä ym.
KEBABIT, itsetehdyt LEIVONNAISET.
VOILEIPÄKAKUT,
Kysy lisää:
Tilauksesta
ja VOILEIPÄKAKUT,
0440 996 431
muut
ruokaisatTÄYTEsuolaiset.

muut ruokaisat suolaiset.

70 asiakaspaikkaa
40 terassipaikkaa
lasten leikkinurkkaus
myymälä, C-oikeudet
jakelupiste
24/7!

Jalonkaarre 1
Suomussalmi

ma-to 9-17, pe-la 9-18,
su 10-17

p. 044 972 7086
044 205 8332

EDULLISTA MAJOITUSTA SUOMUSSALMELLA!
Huoneet 60 €/1hh, 80€/2hh,
100€/3hh,
150€/perhehuone
puh. 0400 282 865 ja 08 713 370

ÄMMÄN-HOTELLI
Kurimontie 2, Suomussalmi

una- ja
UUDET sa t!
kokoustila

Mukavasti Moilasen Mukana...

VENÄJÄN MATKAT
KARJALAN MATKATRuhtinansalmen
Kylätalo
KYLPYLÄMATKAT
Takatie 21, Juntusranta
MONTENEGRON MATKAT
ÄMMÄN HOTELLI
ALVELU!
VIISUMIP
TILAUSAJOT
Mainio
kokous- ja juhlapaikka

isollakin porukalla
TILAUSMATKAT
OY

Tiloissapuh.
toimii
myös Pitopalvelu Merja.Kieppi
(08) 713 370, 017 26 333 23

toimisto@tilausmatkat.info
Ruokailut tilauksesta,
monipuoliset vaihtoehdot
www.tilausmatkat.info
Tanssi-illat (kylällä oma orkesteri, Rajatapaus)
AV-välineet, iso valkokangas ja nopea internetyhteys

Kahvio on
avoinna Hossan
viikon aikana
9.-18.6.2017
www.ruhtinansalmi.fi (-linkki kylätalo)
Info@ruhtinansalmi.fi

Merja Karjalainen
puh. 040 576 9057
jaanamerja@gmail.com

Hossa, uusi
kansallispuisto

- shamanistista historiaa, kirkkaita vesiä ja lempeitä polkuja
Hossa on retkeilyalueena maan
vanhimpia, mutta tulevana itsenäisyyden juhlavuonna Hossasta vihitään Suomen 40. kansallispuisto.
Hossan kansallispuisto sijaitsee pääosin Kainuun maakunnassa, Suomussalmen
ja Kuusamon rajapinnassa.
Vaikka Hossasta tulee kesällä
Suomen uusin kansallispuisto,
retkeilyalueena se on toiminut
jo 1970-luvun lopulta lähtien.
Alueen pitkällä aikajanalla nykyretkeilijät ovat välähdys.

Aikamatka
historiaan
Hossassa ovat yhä läsnä erähistoria ja shamanismi ajalta,
jolloin kulkijaa eivät ohjanneet
mobiilisovellukset vaan henget
ja luonnonvoimat.
Porotalous ja savottaperinteet ovat jättäneet omat jälkensä. Lampien pohjasta löytyy
ikiaikaisia kalastusrakenteita.
Papin petäjän viestit on kaiverrettu puuhun, mutta Hossan
kulkijoiden vanhimmat terveiset löytyvät kalliopinnasta.
Värikallion seinämässä on yksi
Suomen suurimpia kalliomaalauksia. Maalauksen kymmenet kuviot liittyvät metsästykseen ja shamanismiin.

Lempeä maasto
kutsuu vesien ääreen
Helppokulkuinen, lempeästi
polveileva kangasmaasto on
Hossan luonnon ominainen
piirre. Alueen polkuverkosto
on laaja, ja se kiertelee pääosin
upeissa, jääkauden muovaamissa harju- ja vesistömaisemissa. Reitistön varrella on

Värikallio. Kuva Alpo Rissanen

runsaasti laavuja ja nuotiopaikkoja.
Vedet ovat toinen alueen
erityispiirteistä. Hossassa on
suomalaisittain harvinaisen
kirkasvetinen järvien ja lampien verkosto. Siksipä alue on
rakas monille sukeltajille ja
melojille, samoin kalastajille.
Patikoija voi keittää pannukahvinsa lähdeveteen. Jylhä
Julma-Ölkky on Suomen suurin kanjonijärvi.

Retkeilypuitteita
kohennettu
juhlapuistoon
Hossan kankaita tallaavat porot

ovat saaneet ihmetellä viimeisen vuoden aikana tapahtumia
maastossa. Retkeilyrakenteita
on kunnostettu ja uutta rakennettu. Värikallion maalausten
katselulava uusittiin jo kesällä
2016. Tämän jälkeen on uusittu
muun muassa lukuisia siltoja,
laitureita, tulipaikkoja, myös
Hossan luontokeskus on kokenut remontin. Pyöräilijöitä
odottaa uusi, monipuolinen
maastopyöräilyreitistö. Patikointireitit saavat uudet opaskyltit maastoon.
Alueelta löytyy paljon
puit teita myös esteettömään
luontomatkailuun. Hossa on
ollut vuosia erityisryhmien

luontomatkailukohde ja näitä
mahdollisuuksia on lisätty kansallispuistoon. Muun muassa
Hossan suosituimman kohteen,
Värikallion, uusi katselulava,
kuten myös kaunis Muikkupuro on suunniteltu saavutettavaksi myös liikuntaesteisille.
Mahdollisimman esteettömät
reitit ja kohteet palvelevat liikuntaesteisten lisäksi muun
muassa ikäihmisiä ja lapsiperheellisiä.
Kristallinkirkkaiden vesien
ja historiallisten kalliomaalausten Hossa on kaikkien kansallispuisto.
Sini Salmirinne

puh. 044 312 2900 tai
050 358 2714

Kuva: Metsähallitus/Hannu Huttu.

Suomussalmen
Matkailuoppaat ry.
Oppaiden välitys
Suomussalmen Matkailutoimisto
Puh. (08) 615 555 45

Kuva: Metsähallitus/Hannu Huttu.

Vesa Heikkinen
Eija-Riitta Juntunen
Ira Määränen
Alpo Rissanen
Marketta Räihälä
Olavi Seppänen
Veikko Seppänen
Lassi With, pj.
Anna-Liisa Helttunen, varapj

040 821 2866
040 163 2525
044 029 5389
040 356 9287
040 842 9213
040 531 2078
040 533 2666
040 042 2061

su
su
su, en, sa
su, ru, en
su, ru, en, it
su
su
su, ru
su
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Hossa – retkeilyalueesta
Suomi 100 -kansallispuistoksi
Hossan tuleva Suomi 100kansallispuisto on saanut paljon julkisuutta kansainvälisessäkin mediassa – eikä ihme,
sillä Hossa tarjoaa aitoja luontoelämyksiä, vuodenaikojen
rikkautta ja monipuolisia aktiviteetteja. Hossa on tullut useiden vuosikymmenien aikana
monelle tutuksi retkeilyalueena
ja kalastajan paratiisina. Hossan kirkkaat vedet ovat houkutelleet väkeä järvien ja jokien
kalansaaliita pyytämään, ehkäpä siksi, että Hossassa on
suomalaisittain harvinaisen
kirkkaat vedet. Paikallisuus
ja aitous ovat tärkeitä asioita
nykypäivän matkailussa, ja
erityisesti luontomatkailussa,
jossa ainutkertainen puhdas
luonto on alueen tärkein valtti.

68 asiakaspaikkaa
l kahvilapalvelut
l pienimuotoiset
kokoukset/juhlat
l A-oikeudet
l veikkaus

Suomussalmen
taisteluista
sekä
Raatteen ja
Hossan
opastukset

l

ma-ti 8.30-18 pe 8.30-23
ke
8.30-21 la 9.30-23
to
8.30-18 su 14-18

Suomussalmen yleisopastus, paikallishistoriaa

Wanhan Kalevan

BAARI
Kaleva est. 1926

Auktorisoitu opas

VESA
KASPERI

Kainuuntie 24, Suomussalmi kk,
p. 045 773 25990

P. 040 8212 866
vesakasperi@gmail.com

Tervetuloa uudistettuun

TALVISOTANÄYTTELYYN
Suomussalmelle!

Avoinna:

Palvelut uusiutuvat

Kun Suomussalmella saatiin
tietää, että Hossasta tulee kansallispuisto, täällä alettiin miettiä, miten Hossan ilmettä kannattaisi muuttaa vastaamaan
uuttaa kansallispuistostatusta.
Suomussalmen kunnan, Metsähallituksen ja alueen yritysten
toimesta aluetta on kunnostettu
ja modernisoitu, ja tulokset näkyvät kävijälle monella tavalla;
patikointireittejä on uusittu ja
niiden opastuksia selkeytetty,
maastopyöräreittejä perustettu,

Syviä tuntoja,
koskettavaa
kerrontaa

6.5. – 22.6. klo 10 – 16
24.6. – 13.8. klo 10 – 19
14.8. – 30.9. klo 10 – 16

Pääsyliput: aikuiset 10 €
lapset (7-15-v.) 5 €
ryhmät (min. 20 hlöä) 6/4 €

Värikallio. Kuva Alpo Rissanen

Värikallion katselulava uusittu
ja palvelutarjontaa alueella on
lisätty. Ehkä suurin ja näkyvin
muutos kävijälle on Hossan
Luontokeskuksen remontti,
jossa tiloja on muokattu yleisöystävällisemmiksi, näyttely
uusittu ja keittiö- ym. tilat on
remontoitu vastaamaan suurempaa kävijämäärää.

Hossan yrittäjät ovat kukin
tahollaan valmistautuneet tulevaan muutoksen, ja toisaalta
alue kiinnostaa nyt myös sellaisia yrittäjiä, jotka eivät ole ennen toimineet Hossan alueella.
Uusina palveluina Hossan alueella tullaan näkemään elämyspalveluita, hyvinvointimatkailua ja matkamuistomyynnissä
uusia Hossan paikallisesta
perinteestä ammentavia käsitöitä. Myös SUP-lautailu on
rantautunut Hossaan.

Aito, luonnollinen
Hossa
Jatkossa Hossaan toivotaan
paljon kansainvälisiä matkailijoita, ja tätä varten Hossaan
liittyvää materiaalia löytyy
usealla kielellä. Kansainväliset matkailijat tulevat tänne
pohjoiseen nimenomaan ainutlaatuisen luonnon takia. Eri
vuodenaikoja hyödyntäen Hossan palvelutarjonnasta löytyy
talviaikaan lumiaktiviteetteja,
mm. hiihtoa, lumikenkäilyä ja
rekikoira-ajelua. Mitä kauempaa matkailija tulee, sitä ”tavallisemmat” asiat hän kokee
eksoottisina ”näin meidän tuttu
talvinen hiihtoretki ja makka-

Hossa on myös oiva maastopyöräilykohde. Kuva: Hannu Huttu

ranpaisto nuotiolla, tai vaikkapa tähtitaivaan katselu järven
jäällä” ovat aitoja hossalaisia
elämyksiä matkailijalle.
Kesän aikana Hossassa kannattaa kulkea jalan, maastopyörällä tai vesitse. Hossa onkin
ihanteellinen päiväretkikohde,
jossa voi kävellä päivän upeissa
harjumaisemissa ja tulla illaksi
mökkimajoitukseen ja saunoa
järven rannalla.
Hossan matkailualueeseen
kuuluvat myös itärajan tuntumassa toimivat yritykset, jotka
ovat erikoistuneet petojenkatseluun. Luontokuvaajat ympäri
maailman tulevat karhukojuille
kameroidensa kanssa, tai sitten
ihan vaan katselemaan karhuja
ja muita petoeläimiä, joita ei
muualla yleensä ole mahdollista nähdä vapaana.
Aiemmin kalastusalueena
tunnettu Hossa tarjoaa nykyään kävijöille muutakin kuin
kirkkaita kalavesiä ja herkullisia kalasaaliita. Hossan upea
kansallispuisto uusine palveluineen tarjoaa kävijöille aitoja
luontokokemuksia ja ikimuistoisia elämyksiä.
Venla Karkola

Raatteentie 2
www.raatteenportti.fi

p. 0400 892 192
info@raatteenportti.fi

Tervetuloa
hyvän ruuan
ja palvelun
Turjanhoviin!
Noutopöytä
joka päivä klo 10 – 16
À la carte  A-oikeudet

rilaisravin
tol
m pu
a
Ha

Autohuolto

Teboil
Turjanhovi
Tarjous
voimassa

Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 050 430 5545

OILOLA

Käsityömyyntinäyttely
vuodesta 1975
1.6.-31.8. joka päivä 10-18
7.12.-23.12. joka päivä 10-18
Oilolantie 3, Suomussalmi, puh. 044 777 3146 Oilola
Muuna aikana tilauksesta puh. 044 777 3068, 044 571 8543
oilola@suomussalmi.fi, www.suomussalmi.fi

Vuodesta 1993
"Rakkaudesta hyvään ruokaan"
Kultainen Kukko Ämmänsaaressa
on viihtyisä kohtauspaikka hyvän
ruuan ystäville.
Avoinna:
ma-pe 10-18
la 10-16

Yli 100 -vuotias komea hirsitalo tarjoaa
upeat puitteet erilaisille tilaisuuksille.
Ryhmäruokailut, neuvottelut, kokoukset,
pikkujoulujuhlat, perinteiset joululounaat
ja erilaiset kodin juhlatilaisuudet.

Ryhmille tilauksesta
myös muina aikoina.

Kurimon kulttuuripolku avattiin syksyllä
2016, mahdollisuus varata asiantunteva
opas kertomaan Kurimon historiasta.

Lounas arkipäivisin
klo 10.30-15

Kesäteatteripäivinä 2017:

Vanha Kurimo avoinna tilauksesta.
Teatteribuffet:

sunnuntaisin

15.6. - 31.8. Kesälounas
klo 12.00- 15.oo
klo 10.30-16
tiistaisin ja torstaisin
• keittolounas
klo 16.00 -17.30
• lounaspöytä
• A'la carte -annoksia
• pikkulämpimiä
Kauppakatu 4-6, Suomussalmi, p. (08) 636285, 050 344 0744

KULTAINEN KUKKO
www.kultainenkukko.fi

HOSSA

Jatkonsalmentie 6,
89920 Ruhtinansalmi
100 asiakaspaikkaa
p. 050 384 4692

KYLMÄLUOMA

Pajuluomantie 20,
93540 Tyrövaara
60 asiakaspaikkaa
p. 040 500 3476

- MAJOITUKSET
- RUOKAILUT
- LEIRINTÄALUE
- KOKOUSTILAT
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Poro pärjää pohjoisessa

Juntusrannan kylä
tarjoaa elämyksiä

Lähellä Hossaa sijaitsee Juntusrannan kylä Kiantajärven
rannalla, jossa kyläkauppa ja
huoltoasema sekä Ruhtinansalmen Kylätalo, joka on avoinna
Hossa-viikolla 9.-18.6.2017 ja
muuten tilauksesta Pitopalvelu
Merja.Kieppi p.040 576 9057.

Ruhtinansalmen
tapahtumia kesällä
Impin päivän kävely- ja
soututapahtuma su 11.6.17
Kalmosärkille klo 11, kävely
Nuolen tieltä tai soutu kirkko-

veneellä Juntusrannan venesatamasta. Venekyytiin ilm. Eero
Seppäselle puh. 044 285 8925.
Nuotiokahvit 5,-, musiikkiesityksiä. Järjestäjinä Ruhtinansalmen Maa- ja Kotiseutuseura sekä Kyläyhdistys.
Kylävenettä vuokrataan
myös matkailukäyttöön tai yksityisille.
Kylämarkkinat Ruhtinansalmen Kylätalolla la 1.7.17
klo 10-15. Markkinatanssit klo
21-01, orkesteri Rajatapaus.
Tanssit pe 21.7.17 klo 20 01, Eero Aven orkestereineen.

Mehtämessu kansallispuiston
avajaisviikolla

Hossan kansallispuiston avajaisviikolla sunnuntaina 18.6.
2017 klo 11 alkaen pidetään
Hossassa Mehtämessu-jumalanpalvelus kauniilla Seipiniemen alueella n. 1 km päässä
opastuskeskuksesta. Ulkona
tapahtuvaa ehtoollisjumalanpalvelusta ovat toimittamassa
mm. piispa Wille Riekkinen ja
lääninrovasti Risto Kormilainen sekä Suomussalmen kirkkokuoro kanttori Merja Materon johdolla. Kirkkokansa istuu

rinteessä, joten istuinalunen ja
esim. kertakäyttösadetakki on
hyvä olla mukana. Alueella
on mahdollista nauttia myös
kirkkokahvit vanhojen aikojen
tapaan.
Osa kirkkokansasta saapuu
palvelukseen kirkkoveneellä
kuten menneinä aikoinakin oli
tapana, joten luvassa on hieno ja perinteitä kunnioittava
hengellinen tapahtuma Hossan
kauniin luonnon helmassa.

Hiljaisen Kansan

NIITTYKAHVILA ja
NIITTYTUPA
30 km Suomussalmelta 5-tietä pohjoiseen

NOKIPANNUKAHVIT ja
NUOTIOLETUT

Avoinna 2017
6.6. – 14.8. klo 10-17
20.6. – 7.8. klo 9-18
syyskuussa
viikonloppuisin
to – su
klo 9-17
Muulloin tilauksesta
puh. 050 362 0609
email:ritva.huttunen@
kuutamokeikat.fi

!
Ter vetuloa

merkkeineen
Suomen ja Su
Vuonna 2017 Suomi juhlii 100
vuoden toimivat
itsenäisyyttään
kansallisen ruokakulttuurin
värittävät lukuisat tapahtumat
ja ajantasainen
tapahtumak
kirkkaimpana
kärkenä. Poro
on

Poronhoito on pohjoisen elinkeinoista vanhin ja kestävin.
Pohjoisen kylissä poronhoidon
merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, muun kuten
maa- ja metsätalouden tarjoaman työn jatkuvasti vähentyessä. Poronhoito pitää Pohjois-Suomen kylät asuttuina ja
elinkelpoisina. Suomussalmen
kunnan alueella on kolme paliskuntaa, Hallan paliskunta
etelässä, Näljängän paliskunta
lännessä ja Hossa-Irnin paliskunta pohjoisessa. Hossan
kansallispuiston alueella voit
nähdä palkivia poroja, jotka
omistaja tietää omikseen korvamerkkien perusteella. Poronhoito hyödyntää pohjoisten
alueiden luonnonvaroja aidosti
kestävän kehityksen periaattein, tulevien sukupolvien oikeuksia kunnioittaen. Ekologiset reunaehdot muodostavat
poronhoidon taloudellisen,
sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan perustat. Lainsäädäntö
ja yhteiskunnallinen päätöksenteko asettavat poronhoidon
toimintamahdollisuuksille kehykset.
Poronliha ja muut porotuot-

teet ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja korkealaatuisia. Poronhoitoa harjoitetaan
eläimiä ja luontoa kunnioittaen.
Muun yhteiskunnan ja ihmisten
kanssa ylläpidetään hyvää keskusteluyhteyttä ja mahdolliset
ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan hyvässä hengessä.
Toiminnan jatkuva kehittäminen tukee kannattavaa ja kilpai-

monipuolisuudessaan yksi keskeisimmistä Pohjois-Suomen
matkailun vetovoimatekijöistä.
Poroajelut, porokilpailut, porojen katselu ja ruokkiminen
- pohjoisen aitoja elämyksiä!
Poronhoito kantaa osansa yhteiskuntavastuusta myös yllä9.3.- 3.4. Vapauden Kaiho pitämällä kansallista kriisiajan
huoltovarmuutta.
Paliskuntain
Teatteri Retikka juhlii 100-vuotiasta
Suomea
näytelmällä V
yhdistys toimii Vapaaehtoisen
Lisätietoja: www.teatterretikka.net
ssalmella
1917-2017
pelastuspalvelun (VAPEPA)
Historiallisen Suomen ensimmäisen
itsenäisyysjulistuksen
jäsenjärjestönä ja poronhoitajat osallistuvat
tarvittaessa huip
järjestettävässä tapahtumapäivässä.
Tapahtumapäivä
paikallisen maastotuntemukKihupyhät – Hiljaisen Kansan
Kapina. 9.6.- 18.6. Hossan j
sen ammattilaisina erilaisiin
pelastustoimiin alueillaan. PoViikon aikana lukuisia tapahtumia
eri toimivat
puolillaaktiivisikuntaa, mm.
ronhoitajat
vaikuttajina paikallisesti
ja huipe
Hiljaisen Kansan pukeminennakesävaatteisiin
ja viikko
lukykyistä elinkeinotoimintaa. pitävät yllä turvallisuutta ja
17.6.
Hossan kansallispuiston avajaisiin ulkoilevana kansa
Elinvoimaiset saamelaiset yhteisöllisyyttä pohjoisen kyja suomalaiset porokulttuurit lissä. Suomussalmen Hossassa
lukemattomine
alueellisine
eri- toimii Hossan Poropuisto, jossa
9.6- 25.8 Hossan
luonto-valokuvanäyttely
tyispiirteineen,
näet poroja
ympäri vuoden.
Hannu
Hutunlegendoineen,
ja Pertti Härkösen
luontokuvia,
Galleria Kiep
kaskuineen ja persoonineen
tuovat mittaamatonta ima>Lisätietoa ja lähteet: Pa11.6.
Impikoko
saunoo
–saunatapahtuma
gohyötyä
Suomelle
ja liskunnat www.paliskunnat.
erityisesti Pohjois-Suomelle.
fi, Hossan Poropuisto
www. eri p
Kansallinen
päätapahtuma Hossassa,
aluetapahtumia
Pororuokakulttuuri ja poron- hossanporopuisto.fi
Lisätiedot:
www.arktisetaromit.fi
liha kolmine EU:n
nimisuoja-

26.8. Raatteen maraton
Taistelukentiltä taajamaan, myös puolimaraton ja 10 km.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.raatteenmaraton.fi

SUOMUSSALMEN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
-tapahtumia
9.3.-3.4. Vapauden Kaiho
Teatteri Retikka juhlii 100-vuotiasta Suomea näytelmällä
Vapauden kaiho. Lisätietoja: www.teatteriretikka.net
7.4. Suomen itsenäisyysjulistus Suomussalmella 19172017. Historiallisen Suomen ensimmäisen itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää juhlistetaan Suomussalmella
7.4.2017 järjestettävässä tapahtumapäivässä. Tapahtumapäivä huipentuu Suomussalmen kirkossa draamalliseen
esitykseen Kihupyhät – Hiljaisen Kansan Kapina.
9.6.-18.6. Hossan juhlaviikko
Viikon aikana lukuisia tapahtumia eri puolilla kuntaa, mm.
Raate-tapahtuma, Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlat, Hiljaisen Kansan pukeminen kesävaatteisiin ja viikko huipentuu
17.6. Hossan kansallispuiston avajaisiin ulkoilevana kansanjuhlana jatkuen myös vielä sunnuntaina 18.6.
9.6.-25.8. Hossan luonto -valokuvanäyttely
Hannu Hutun ja Pertti Härkösen luontokuvia, Galleria Kieppi,
pääkirjasto
11.6. Impi saunoo -saunatapahtuma
Kansallinen päätapahtuma Hossassa, aluetapahtumia eri
puolilla Suomea. Lisätiedot: www.arktisetaromit.fi

26.8. Juhli Suomen luontoa
26.8. Raatteen maraton
Kansallispuistoissa
ympäri Suomen on luvassa konsertti sa
Taistelukentiltä taajamaan, myös puolimaraton ja 10 km.
Kaukametsän
kamarikuorowww.raatteenmaraton.fi
yhteistyössä Kajaanin mieslaula
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
26.8. Juhli Suomen luontoa

Kansallispuistoissa
ympäri
Suomen on luvassa konsertti
2.9.
XX Marjastuksen
MM-kisat
satavuotiaan Suomentunnin
kunniaksi.
Puolukanpoimintaa
ajanHossassa
3-hengenkonsertista
joukkueena tai y
vastaa Kaukametsän kamarikuoro yhteistyössä Kajaanin
Lisätiedot:
www.arktisetaromit.fi
mieslaulajien kanssa. www.luonnonpaivat.fi
2.9. XX Marjastuksen MM-kisat
Puolukanpoimintaa tunnin ajan 3-hengen joukkueena tai
yksin, poimurilla tai käsin.
Lisätiedot: www.arktisetaromit.fi

-tapahtumat

-tapahtumat

4.10.-28.10. Vintage-Suomussalmi näyttely
Valokuvanäyttely vanhan ajan Suomussal4.10- 28.10 mesta,
Vintage-Suomussalmi
näyttely
Galleria Kieppi, Pääkirjasto
Valokuvanäyttely
vanhan
ajan
Suomussalmesta,
6.10.-8.10. Suomussalmi 150 vuotta – Korven ilot Galleria K
Viikonlopun kestävä monipuolisten tapahtumien ketju.

6.10- 8.10 Suomussalmi 150 vuotta – Korven ilot Viikonlop
monipuolisten
tapahtumien
ketju. taivaltaan.
Vuonna 2017 Suomi juhlii 100 vuoden itsenäisyyttään
ja Suomussalmen
kunta 150 vuoden

Vuotta värittävät lukuisat tapahtumat ja ajantasainen tapahtumakalenteri löytyy netistä www.suomussalmi.fi/tapahtumat

Palvelut saman katon alla!
Osoitteessa Jalonkatu 1, Suomussalmi
Virkistyskylpylä Kiannon Kuohut
puh. 044 777 3185
Kylpylähotelli Kiannon Kuohut
puh. 08 710 770
hotelli@kiannonkuohut.fi
www.kiannonkuohut.fi

TEATTERI

Ryhmille maittava
lounas Niittytuvassa!
Kysy tarjous!

Elokuvien ohjelmisto
www.teatteriretikka.net/
ohjelmistossanyt.html

Elämys luonnosta
karhusafarit ja karhukuvaus
Arolan Maatila- ja
Erälomat

050 518 9775, info@arolabear.fi
www.arolabear.fi
https://
fi-fi.facebook.com/
fbHiljainenKansa
www.kuutamokeikat.fi

SUOMUSSALMEN JUH

www.kunnoks.com

Tervetuloa!

Hossan Karhut

050 325 8966
hossankarhut@hotmail.fi
www.facebook.com/HossanKarhut

Martinselkosen
Raatteentie 2
p.
0400 892 192
Raatteen
www.raatteenportti.fi
facebook.com/ info@raatteenportti.fi
Petobongaus
Eräkeskus

martinselkonen 040 0251 278, 040 8434 645
(08) 736 160
info@martinselkonen.fi
markku.matero@suomussalmi.net
www.martinselkonen.fi
www.raatteenpetobongaus.fi
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Pohjoisen
Opas 2017
Hyvä lukija. Sinulla on edessäsi jälleen vaikuttava
tuotos, jonka Pohjois-Suomen opasyhdistykset ovat
yhteistyössä julkaisseet. 27. julkaisuvuosi on myös
Suomen 100 vuoden itsenäisyyden juhlavuosi. Valtakunnallisesti kaikkialla järjestetään mitä hienompia
tapahtumia juhlavuoden nimissä, eivätkä ne rajoitu
ainoastaan tähän vuoteen. Niin myös tässä lehdessä
löytyy useammalta Pohjoisen paikkakunnalta erilaisia
juhlatapahtumia niin yhdistysten oppaiden järjestäminä kuin kunkin paikkakunnan eri toimijoiden järjestäminä. Hyödynnä siis lehden antia vapaa-ajan ja loman
suunnittelussa. Tuo itsesi ja vieraasi eri paikkakunnille
ohjelma- ja palvelutarjonnasta nauttien. Muista tilata
paikallisen oppaan palveluja. Oppaan matkassa koet,
näet ja kuulet enemmän.
Suomen Opasliiton vuoden 2017 teemana itsenäisyyden juhlavuonna on
”Suomi 100 – Oppaat itsenäisyyden kuvittajina”,
”Finland 100 – Självständigheten i ord och bild.”

Oppaan matkassa luontoretkellä
keskellä nauttia unohtumattomista kokemuksista.
Meri-Lapissa Perämeren
saaristoa on alettu kehittää
vastaamaan luontomatkailun
kysyntään. Kesäisin saaristoon
järjestetään melontaretkiä ja
purjehduksia, joissa pääsee
kokemaan saarten ja merialueen historiaa ja tunnelmaa sekä
luonnon kauneutta. Yöpyminen kesäisessä saaristossa on
myös mahdollista. Talvella
koiravaljakoilla, moottorikelkoilla tai hiihtämällä tavoittaa
saarten ja jäisen meren lumon.
Talvisin voi yöpyä tähtitaivasta
tai revontulia ihaillen Olokolo
vaunuissa tai miksipä ei makuupussissa taivasalla.
Luonto-oppaamme opastavat matkailijoita varustautumaan kulloiselle retkelle, jotta
jokainen saa parhaan mahdollisen kokemuksen retkestään.
Tule nauttimaan Meri-Lapin
luonnossa ammattilaisten eräja luonto-oppaiden matkassa.

Luontomatkailu vaellusreiteillä Suomen erämaissa, melontaretket järvillä, joilla ja saaristomerellä on kasvattanut suosiotaan niin kotimaisten kuin
ulkomaalaisten matkailijoiden
keskuudessa. Luontomatkailu
antaa monelle lisäarvoa matkojen elämyksellisyyteen.
Halusitpa vaeltaa soisilla
erämailla, meloa Perämeren
rannikoilla tai Kemijoen suistossa, laskea Kukkolankoksen
kuohuissa tai vierailla Tervolan
Kätkävaaran jylhissä maisemissa, pääset näihin kohteisiin helposti Meri-Lapin matkailuoppaan kanssa. Oppaan
matkassa saat luonnostamme
syvällisemmän näkemyksen ja
kokemuksen, oppaan kertoessa
luonnosta ja kohteista retken
aikana.
Luontoretkiä voi tehdä myös
talvisin moottorikelkoilla metsissä ja vaaroilla tai arktisella
Perämeren jäällä. Lumikenkävaellukset ovat myös suosittuja
ja mikäs mukavampaa kuin
keväisen aurinkoisina päivinä
hohtavilla hangilla luonnon

Pohjois-Suomen opasyhdistykset täydentävät oppaidensa koulutusta sekä auktorisointia vuosittain
ja kokoonnumme kevätaluekoulutuspäiville Rovaniemelle 25.2. sekä syysaluekoulutuspäiville Suomussalmelle Hossan kasallispuistoon 30.9. – 1.10.
Alueellista koulutusta täydennetään valtakunnallisilla
koulutuspäivillä. Suomen Opasliiton valtakunnalliset
opaskoulutuspäivät pidetään Haminassa 8. – 9.4. sekä
Nurmeksessa 7. – 8.10.
Suomen Opasliiton syysliittokokouksessa Kemissä
2016 valittiin Pohjois-Suomen alue-edustajat Opasliiton hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle 20172018. Alue-edustajana jatkaa Kyösti Karjalainen ja
vara-alue-edustajana on Hilkka Kangastie. Molemmat
ovat Meri-Lapin Matkailuoppaat yhdistyksen jäseniä.
Kaikkien oppaiden puolesta toivotan mitä parhainta
ja antoisinta itsenäisyyden juhlavuotta.
Ilo palvella opastaen!
Kyösti Karjalainen
Suomen Opasliitto ry
Pohjois-Suomen alue-edustaja
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

> Kysy lisää merilapinmatkailuoppaat@gmail.com

Tervetuloa
Ravintola
Pappilan
Pehtooriin!
Ravintola Pappilan Pehtoori Simon
vanhassa pappilarakennuksessa
avasi ovensa vuoden vaihteessa.
Päärakennuksen tunnelmalliset salit
sopivat niin yritysten edustustilaisuuksiin, kuin yksityisiin perhejuhliin.
Varattavissa on myös vasta remontoitu rantasauna.
Toimimme talven ajan tilausravintolana palvellen
yrityksiä, yhdistyksiä, matkanjärjestäjiä ja yksityisiä
asiakasryhmiä. Kesällä olemme avoinna säännöllisesti
muutamana päivänä viikossa.
RAVINTOLA
Kesän aukioloajat ilmoitetaan
myöhemmin.

Varaukset:
m
raisa@tasocatering.co
90
81
1
32
0
04
h.
tai pu

Pappilantie 10, Simoniemi

Lepoa...
Wanhan Pappilan rantamakasiinit

reception@wanhapappila.com
+358 40 822 3400
www.wanhapappila.com

Toimitusneuvosto:
Hilkka Kangastie,
Kyösti Karjalainen
ja Anna-Liisa Helttunen.
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakuntien matkailuoppaiden, eräoppaiden ja
erikoisalojen oppaiden lehti.
Painosmäärä 12 200 kpl
Tiedot helmikuulta 2017

Sivunvalmistus:
Kuhmolainen
Kainuuntie 103
88900 KUHMO
Painaminen:
Suomalainen Lehtipaino Oy/
Kajaani
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Tervetuloa Meri-Lappiin;

Kemin Laitakari
Laitakari on Kemin edustalla
sijaitseva saari, jolle perustettiin vuonna 1862 höyrysaha. Aikanaan Euroopan
suurimpiin kuulunut saha
loi Laitakariin ja viereiselle Juurakon saarelle tiiviin
yhteisön asuinalueineen ja
kouluineen. Sahayhdyskunta
koostui toiminnan huippuvuosina lähes 400 työntekijästä ja Laitakarin saari oli
pitkälle 1900-luvun puoliväliin asti iso kylä, jossa oli parhaimmillaan 350 asukasta.
Kemin Laitakari ry:n tavoitteena on kehittää Laitakarista aito matkailu- ja virkistyskohde, jossa on esillä
kulttuurihistoriaa, perinteitä,
luontoa ja merellisyyttä. Saaressa on suoritettu raivaustöitä, pystytetty infokylttejä,
sekä rakennettu uusi laituri
ja wc. Rakennustyöt jatkuvat tulevina kesinä. Heinäelokuussa on suunnitteilla
yleisötapahtumia saarella.
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Kesän
opastuksia
Kemissä

100 vuotta Jääkäräiden
ja muistojen jäljillä
Kävelykierroksella kuullaan tarinaa jääkäreiden ja
itsenäistymisen vaiheista
Kemissä. Tutustutaan muistokohteisiin ja tarinoihin oppaan matkassa. Kierros alkaa Kemin rautatieasemalta
asemarakennuksen edestä
ja päättyy sisäsatamaan.
Tervetuloa. Kesto noin 2 h.
Tapahtuma on maksuton.
Säävaraus. Muutokset mahdollisia.
07.06.
09.06.
06.07.
07.07.
25.08.
26.08.

ke
pe
to
pe
pe
la

18:00 in English
18:00 suomeksi
18:00 in English
18:00 suomeksi
18:00 in English
14:00 suomeksi

6.6.2017 Kemin kiertoajelu
eteläisellä alueella. Teemana Kansainvälinen kyläily- ja
kahvittelupäivä.
Katso lisää kesän opastuksistamme alueen tapahtumakalentereista.
> http://www.visitmerilappi.fi/fi/matkailijalle/tapahtumat/
> http://www.kemi.fi/tapahtumakalenteri/

Kemi ennen ja nyt
Kävelykierroksella kuullaan tarinaa Kemin kapupungin perustamisesta ja
kasvamisesta matkailu- ja
kulttuurikaupungiksi. Mielenkiintoiset henkilötarinat
siivittävät kierrosta. Kesto
noin 1,5 h.
Rantaremmin
kertomaa
Kävelykierroksella tutustutaan Kemin kaupungin
sisäsatamaan ja rantaalueisiin, kuullaan rantojen
rantojen ja rantaremmien
tarinaa eri vuosikymmeniltä. Kesto noin 1,5 h.
Vanhat rakennukset ja
kadonnutta kaupunkia
Kävelykierroksella kuullaan kadonneiden rakennusten tarinoita ja kaupunkikuvan muutoksia. Kesto
noin 1,5 h.

Hautausmaakierrokset
Kävelykierros Kemin Peurasaaren hautausmaalla.
Kemin kaupungin ensimmäisellä hautausmaalla
tutustutaan hautausmaan
moniin muistomerkkeihin
ja yli 100 vuoden hautausmaakulttuuriin. Kesto n.
1,5 h.

- tee mitä haluat!
Varaukset

cumulus.fi tai
020 055 055

(0,17 €/puh + 0,75 €/min)

Herkuttele matkallasi Huviretki-ravintolassa.

Herrojen kaupungista
työläisten kaupungiksi
Kiertoajelulla kierretään
Kemin keskustaa ja lähialueita sekä nähdään ja kuullaan kaupungin eri vaiheista. ”Herrojen kaupunkiinko
menossa?”, ”Kemiin, sinne punaiseen kaupunkiin?
Työläisten kaupunkiin”.
Tule kierrokselle mukaan
ja kuule tarinoita herroista
ja työläisistä. Kesto n. 2 h.

Matkasi varrella historiallinen

Hotelli Merihovi

Ystävällinen palvelu,
hyvä ruoka sekä
pehmeät pedit.
Tervetuloa!

Puusta leiväksi
Kiertoajelulla tutustutaan
Kemijoen uiton historiaan,
vieraillaan Vallitunsaaressa ja kuullaan teollisuuden
tarinaa. Kesto n. 3 h.

Suosittu
lounasravintola
sekä kohtaamis- ja
illanviettopaikka.

Puh. 040 6853 500 hotel@merihovi.fi
Keskuspuistokatu 6-8, Kemi www.merihovi.fi

Haamuja ja tarinoita
Kävelykierroksella käydään kemiläisissä kohteissa ja kuullaan tarinoita
haamuista. Pelottelevatko
vai kujeilevatko? Kesto noin
1,5 h.

Patsaat sen kertovat
Kemissä on yli 100 julkista taideteosta ja muistomerkkiä, joista suurin
osa katujen ja puistojen
varsilla kaikkien nähtävillä.
Oppaan matkassa kuulet
patsaiden tarinoita. Kesto
noin 1,5 h.

Kaupunki täynnä
mahdollisuuksia

Tiedustele edullisia
majoituspakettejamme sekä ryhmäruokailuja.

Meri-Lapin
matkailuoppaiden
opastuksia
tilauksesta

Ota opas - koet enemmän!

>Lisää teemakierroksistamme voit lukea verkkosivuiltamme http://www.visitmeri-lappi.fi/fi/matkailijalle/
opastukset-ja-neuvonta/meri-lapin-matkailuoppaat-ry/
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KEMI

Taidetta, kulttuuria,
sarjakuvia, kuninkaallisia ja
tonttuja ympäri vuoden

Monta syytä järjestää
matka Kemiin!
Kemin kaupunki Perämeren
perukoilla Meri-Lapin rannikolla tarjoaa vierailijoille monipuolisia kokemuksia usealla
aistilla.
Taidemuseon vaihtuvat monipuoliset näyttelyt yhdessä
Kemin historiallisen museon
ja Kemin kaupunginteatterin
kanssa luovat perustan kulttuuritarjonnalle. Vieraile myös
Sarjakuvakeskuksessa, Jalokivigalleriassa ja LumiLinnanäyttelyssä.
Kaupungilla voit tavata Kemin kuninkaallisia, ja
tonttujakin on täällä ympäri
vuoden tavattavissa. Onhan
Kemi lumilinnakaupunki, LumiLinna rakennetaan talvisin ja kesäisinkin siitä pääsee
nauttimaan. LumiLinnakaupunki Kemissä kuninkaalliset
järjestävät monenlaisia tapahtumia hyväntekeväisyyden
nimissä. Tonttuja kaupungissa
voi myös nähdä. Sisäsataman
Joulupukin satamakonttorissa
tapaat merimiestontut ja opit
monipuolisia merimiesniksejä
tontuilta. Joulupukki piipahtaa
silloin tällöin satamakonttorissa niin kesällä kuin talvella,
ehkä kohtaat hänet. Ihmekau-

punki Kemissä Sarjakuvanäyttely tarjoaa tietoa sarjakuvien
tekemisestä ja siellä voi viettää
lukuhetkiä monipuolisen sarjakuvatarjonnan kera. Jalokivigallerian kuuluisa jalokivinäyttely ja kruunukalleudet lumoavat monipuolisuudellaan
ja eksotiikallaan. Kannattaa
tutustua Kemin kauniiseen,
Josef Stenbäckin, suunnittelemaan kirkkoon. Kirkko on
myös Tiekirkko.
Seilaa merellä kesällä tai
talvella. Perämeren Jähti ja
Perinnelaiwa Katariina järjestävät kesäisin purjehduksia
kaupungin sisäsatamasta saaristoon. Historiallinen jäänmurtaja Sampo Ajoksen syväsatamassa tarjoaa risteilyjä
talviselle Perämerelle.
Suomen Opasliiton auktorisoimat Meri-Lapin matkailuoppaat esittelevät ja opastavat mielellään kaupunkimme
nähtävyyksiä, historiaa ja
näyttelyitä.
Tule ja koe merikaupunki
Kemi. Ota opas, koet ja näet
enemmän.
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Viihtyisä
kahvila-konditoria
ihan Kemin ydinkeskustassa.
Tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet valmistuvat
omassa leipomossa joka päivä.
Tuotteet myös
suurempiin juhliin tilauksesta.
Tule herkuttelemaan kahvilaamme, saatavana
aidot erikoiskahvit, suussasulavat konditoriatuotteet,
runsas valikoima erilaisia suolaisia herkkuja.
Olemme avoinna
ma – pe 8.00 – 16.30, la 9.30 – 15.00, su suljettu

KEVÄÄN OHJELMISTOSSA
Sofi Oksanen

PUHDISTUS

Pirjo Hassinen

POPULA

Laura Ruohonen | Anna-Mari Kähärä

YÖKYÖPELIT

Valtakatu 5, 94100 Kemi
Tilaukset (016) 256 811, 040 521 3679

Duncan Macmillan

MILJOONA HYVÄÄ SYYTÄ

www.miorita.fi

GUIDE

Meri-Lapin
Matkailuoppaat ry

LIPPUKASSA puh. 016 258 232
KEMINTEATTERI.COM

Opastoimintaa Kemissä ja
Meri-Lapissa vuodesta 1980
Tiedustelut ja opasvaraukset
merilapinmatkailuoppaat@gmail.com
puh. +358 44 0451 156
Lisätietoja yhdistyksestämme ja palveluistamme www.visitmeri-lappi.fi/fi/matkailijalle/
opastukset-ja-neuvonta/

Valtakatu 26, 94100 KEMI
puh. 050 410 3605
keminpanorama@gmail.com
http://www.panoramacafekemi.fi

Kemissä koet meren, lumen ja
jään ainutlaatuisen yhdistelmän!
Jäänmurtajaristeilyt,
kellunta jäiden seassa,
ralli meren jäällä ja
retket seikkailujen
saarelle.
Tapaa merimiestontut
Joulupukin Satamakonttorissa.
Avoinna päiviiäin
22.1. - 9.4.2017

Tutustu palveluihin ja monipuoliseen
talven viikko-ohjelmaan, sekä varaa:

www.visitkemi.ﬁ
sales@visitkemi.ﬁ
016 258 878
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Hui kauhistus…
Tiedustelut ja opasvaraukset
merilapinmatkailuoppaat@gmail.com
puh. +358 44 0451 156

Kemin Liikenne Oy
Aina kun
tarvitsette
bussikuljetuksia
muistakaa silloin
Kemin Liikenteen
bussit.

Kylpylämatkoja mm. Pärnyyn
Hotellipaketteja Tallinnaan
Tilausajoa minne vain haluatte
Avustamme Teitä
myös matkoihinne
liittyvissä
suunnitteluissa ja
järjestelyssä,
sekä ennen kaikkea
toteutuksessa.

Puh. 040 544 7071, 0400 851 496
www.keminliikenne.fi

Lappi ja Meri-Lappi on mystisten ja myyttisten tarinoiden
ja kummitusjuttujen luvattua
aluetta. Täällä pimeän ja valon syntysijoilla on oivalliset
olosuhteet monenlaisille yliluonnollisille henkiolennoille
ja ilmiöille.
Tarinat yliluonnollisista ilmiöistä ovat aina kiehtoneet
ihmismieliä. Tarinoita kuunnellaan mielellään ja kerrotaan eteenpäin riippumatta siitä
ovatko ne tai mielletäänkö ne
tosiksi vai mielikuvituksen
tuotteeksi. Salaperäisiä ja arvoituksellisia ilmiöitä on aina
ollut ja tulee olemaan.
Ympärillämme tapahtuu kaiken aikaa asioita, joita terve järki ei pysty selittämään. Käsitys
perinteisistä luonnonlaeista ei
päde. Menneisyys, nykyhetki
ja tulevaisuus voivat olla samanaikaisesti läsnä.
Tarinoissa kerrotaan Lapissa
ja Meri-Lapissa esiintyvien
henkien olevan ystävällisiä,
suojelevia ja jopa pelastavia.
Täällä ei esiinny juurikaan pelottavia räyhähenkiä. Selityksenä tälle lienee Pohjois-Suomen eristäytyneisyys ja karut
olosuhteet, jossa on täytynyt
elää sovussa luonnonhenkien
kanssa ja niihin on luotettu.
Iltojen pimetessä ovet narahtavat äänekkäämmin, hiipivät
askeleet seuraavat kulkijaa ja
vilpoinen henkäys nostattaa
niskakarvoja. Olisiko keskuudessamme elävien maailmaan

jäänyt sielu, joka haluaa saattaa loppuun jonkin tehtävän.
Kummitukset, aaveet tai haamut ovat uskomuksissamme
kuolleiden ihmisten sieluja,
jotka välitilassa etsivät porttia
tuonpuoleiseen maailmaan.
Kummittelu liittyy lähes aina
johonkin paikkaan, jossa kum-

mitus on elänyt ja tehtävään,
joka jäi kesken. Haamuja voidaan nähdä varjomaisina, sumuisina tai näkyvinä kuin elävä
ihminen, joka oudosti katoaa.
Haamut voivat kulkea materian
läpi ja jopa koskettaa ihmistä,
siirrellä tavaroita ja aiheuttaa
ääniä. Kummituksen kohdatessa tuntuu
usein kylmältä.
On olemassa
tarinoita, joissa
kummitukset
ovat varoittaneet tai pelastaneet ihmisiä.
Kum m i t usjuttujen kerto-

minen on perinteinen (kauhu)viihteen muoto. Kemissä
Meri-Lapin matkailuoppaat
herättelevät eloon tätä vanhaa perinnettä järjestämällä
erikoisopastetun kummituskävelykierroksen, johon liittyy
mystisiä tarinoita ja kaupunkilegendoja, kerrotaan kuuluisista kemiläisistä kummituksista ja tutustutaan muutamiin kummituspaikkoihin.
Kummituskävelyllä tutustuttaa
pieneen huilunsoittaja poikaan,
jalattomaan piikaan, kuljetaan
kaukana menneessä ajassa…
Tervetuloa ”kummituskävelyyn”, jonka hinta on noin 10 €
sisältäen opastuksen ja pienen
virvokkeen, Kemin keskustan
alueella syksyllä 2017 (tarkempi päivämäärä ja hinta selviävät
lähempänä ajankohtaa).
Päivi Koskela
ja Tuija Nurkkala,
Meri-Lapin matkailuoppaat
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TERVETULOA
TEBOIL KEMINMAAHAN!
huolto l kahvio l pikapesu
pakettiautojen ja
peräkärryjen vuokraus
l voiteluaineet ja
autotarvikkeet
ja tietysti polttoaineet +
A- ja D-automaatit
l
l

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry ja Suomen Opasliitto ry-Finlands Guideförbund rf kiittävät kaikkia
osallistujia, luennoitsijoita, vierailukohteita ja yhteistyökumppaneita valtakunnallisten opaspäivien
hyväksi tehdystä työstä. Teitte opaspäivistämme ikimuistoiset!

Tervetuloa
Kemin kirkkoon
Meri-Lapin Matkailuoppaat esittelevät mielellään Kemin kirkkoa ja sen historiaa. Liikkuessa alueellamme käy myös kirkkoon
tutustumassa.

MEILLÄ ON NYT
JÄÄKARHUNPENTU!

Kemin kirkko avoinna
keväällä lauantaisin 8.4. asti klo 12 - 15.
Tiekirkkona kesällä 26.6. - 4.8.
maanantaista perjantaihin klo 11 - 16.
Opas esittelee kirkkoa ja kirkon historiaa.
Vapaa pääsy.

Jääkarhujen lisäksi Ranuan Eläinpuistossa voi ihailla 50 muuta
arktista eläinlajia metsän keskellä.
Tervetuloa taattujen luontoelämysten pariin vuoden jokaisena
päivänä.
Majoitu mukavasti lomakylä Gulo
Gulossa tai lähde tutustumaan erämaahan tai paikalliseen elämänmenoon Wildlife Safarin kanssa.

Tervetuloa!

Minun

ammattini

Meri-Lapin
alueen
palvelutarjontaa
www.visitmeri-lappi.fi

Näetkö itsesi matkailualan ammattilaisena?
Matkailuala kasvaa voimakkaasti ja tekijöitä tarvitaan.
Meillä voit opiskella alan ammattilaiseksi
Kemissä ja Muoniossa.
www.lappia.fi/haenyt

Tervetuloa
Kemiin ja
Meri-Lappiin!

ELÄINPUISTO ON AVOINNA
1.9.-31.5. JOKA PÄIVÄ KLO 10-16
1.6.-31.8. JOKA PÄIVÄ KLO 9-19
Rovaniementie 29, 97700 Ranua
Puh. 040 517 7436 • ranuan.zoo@ranua.fi
www.ranuazoo.com
www.wildlifesafaris.fi • www.gulo.fi
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Lumijoki
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Muhos
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Oulu
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Tyrnävä

l

Utajärvi

l

Vaala

l

Oulu

Virkistyspäivät, työhyvinvointipalvelut,
ammatillinen koulutus, kurssit, liikuntatilat
www.virpiniemi.fi

Virpiniementie 525, KIVINIEMI | p. 08 561 4200

OLEN LAULAJA, LAULAJA VAIN.

RAHAMI N
B
A PIDOT

• OOPPERA ROHKEUDESTA •
Koe oopperan taika ja
auten�nen Vanha Liminka
6 näytöstä
10.—19.8.2017
www.abrahaminpidot.fi
Liput 45 / 50 €
+ toimituskulut

Oulun seudun opas Antti asiakkaineen Väylän varrella ja Myllytullissa -kävelykierroksella. Kuva: Veera Kontiokari

Oulun seudun oppaiden kesäkierrokset
juhannukselta elokuun lopulle
Yhteistyössä Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien
kanssa Oulun seudun oppaat
toteuttavat hautausmaaopastukset vaihtuvin teemoin Oulun hautausmaalla maanantaisin 19.6.–21.8. klo 18–20
ja Oulujoen hautausmaalla
sekä kirkon ja pappilan alueella
torstaisin 29.6., 13.7. ja 27.7.
klo 17:30–19:30.
Oulun seudun oppaat tarjoavat kesän aikana kävely- ja
bussikierroksia Suomi 100
-juhlavuoden merkeissä teemalla Itsenäisyyden polku
Oulussa sekä Oulun kaupungin (BusinessOulu liikelaitos)
mahdollisella tuella kahden
tunnin kävelykierroksia Oulun
keskustassa. Tarkemmat tiedot
ko. opastusten ajankohdista,
teemoista sekä kierrosten sisällöistä löytyvät Oulun seudun

oppaiden kotisivuilta www.
oulunseudunoppaat.fi.
Oppaat ja oppaita ammattitaidolla välittävä GoArctic!
tarjoavat ympäri vuoden teemallisia kaupunkikierroksia
tai ryhmälle räätälöityjä kävelyopastuksia, kiertoajeluja,
tutustumiskäyntejä ja retkiä
Ouluun ja Oulun seudulle tilaajan toiveiden ja tarpeiden
mukaan.

> Lisätietoja osoitteesta
www.goarctic.fi ja tilaukset
opastukset@goarctic.fi tai puh.
08 415 277 70.
Asiantuntevan oppaan johdolla koet enemmän!

Sami-opas esittelee Oulun kaupungintaloa englanninkielisille
asiakkaille. Kuva: Veera Kontiokari

Kaarina Kokko,
Oulun seudun oppaat ry:n
puheenjohtaja

Matkailuneuvontaa Toriportista
Oulun kaupungin matkailuneuvonnan uusi toimitila avattiin
7.11.2016 yleisölle Toriporttiliikekeskuksessa, osoitteessa
Torikatu 18. Muutto lähelle Oulun ydinkeskustaa, kävelykatu
Rotuaarin ja kauppatorin puoliväliin, saavuttanee asiakkaat
entistä paremmin.
BusinessOulu liikelaitos kehittää matkailuneuvonnan palveluita osana kokonaisvaltaista
matkailutoimialan edistämis- ja
kehittämistyötä Oulussa niin
kaupungissa vierailevien matkailijoiden kuin paikallisten

asiakkaiden tarpeisiin.
– Tavoitteemme on tehdä
tunnetuksi Oulun matkailutarjontaa ja palveluita tiiviissä
yhteistyössä matkailuyritysten
ja -toimijoiden kanssa, sanoo
matkailupalvelupäällikkö Anna
Meriruoho. Lisäksi pyrimme
myös kaupallistamaan nykyistä
toimintaa siten, että asiakkaat
voivat helposti ostaa vaikkapa
ohjelmapalveluita ja matkamuistoja matkailuinfosta.
Paikan päällä neuvonnassa
palvelevat matkailuneuvojat,
jotka antavat vinkit, painetut

esitteet ja kartat sekä tiedottavat
ajankohtaisista tapahtumista
usealla eri kielellä.
Toinen matkailuneuvonnan
kehittämisen painopiste liittyy
tuotettavan matkailuneuvonnan
ja -markkinoinnin digitalisointiin.
Matkailuneuvonta tuo uudessa toimitilassaan esiin Oulun
ja lähialueen matkailutarjontaa myös liikkuvan kuvan ja
digitaalisten näyttöpäätteiden
avulla. Näin asiakkaat pääsevät
näkemään ja kokemaan entistä
elävämmin Oulun tarjoamat

elämykset ja tapahtumat.
– Samoin tavoitteenamme
on sujuvoittaa matkailijoiden
liikkumista eri käyntikohteiden
ja paikkojen välillä vierailullaan
Oulussa. Tätä silmällä pitäen
olemme suunnitelleet uudenlaisen mobiilin matkailijasovelluksen kehittämistä Ouluun,
joka tunnetaan maailmalla korkean teknologian osaamiskeskittymänä, kertoo Anna Meriruoho lähiajan kehittämiskohteista.
Päivi Rintamäki
Oulun seudun oppaat ry

VIHILUODON KALARAVINTOLA
– erilainen pysähdyspaikka nelostien varrella
Tupoksessa

ota opas nautit enemmän.

Tervetuloa hirsimakasiinin lämpimään
tunnelmaan Oulun Pikisaareen.
www.sokerijussi.fi

- vain 15 min
Oulusta Etelään
- tuoreista raakaaineista tehdyt
maukkaat kalaruuat
- sopiva paikka
myös ryhmille, tilava parkkialue

info@vihiluodonkala.fi
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Emäpitäjä Liminka juhlii koko kesän
Oletko tullut ajatelleeksi, että
silloin kun Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen, Limingan kunta
oli ollut jo olemassa 40 vuotta?
Tai tiesitkö, että jo Carl von
Linné aikoinaan 1700-luvulla
ihasteli Limingan niittyjen ainutlaatuisuutta?
540-vuotisjuhliaan viettävä
Limingan kunta juhlii rikasta
historiaansa ja valoisaa tulevaisuuttaan tarjoamalla kuntalaisille ja vieraillemme aimo
annoksen tapahtumia kulttuurin ja liikunnan alalta.
Kesän päätapahtuma on oopperalaulaja ja laulupedagogi
Abraham Ojanperän värikkääseen elämään perustuva Abrahamin pidot -ooppera. Sen on
säveltänyt Jukka Linkola, koreografiasta vastaa Jouni Prittinen ja ohjauksesta sekä libretosta Helena Tornberg. Pääosia
esittävät Tomi Punkeri, Emma
Hannonen, Johanna Kropsu ja
Virva Puumala. Elämänrohkeutta ja ennakkoluulottomuutta
ylistävän oopperan ensi-ilta
on 10.8. ja esityksiä nähdään
yhteensä kuusi 10.–19.8. Ooppera esitetään museoalueen pihapiirissä, jossa sijaitsee myös
Ojanperän muistokoti Aappola, joka on luonnollisesti auki
koko kesän.

Antiikki- ja sisustusliike, Siljonkatu 73, 90120 Oulu
www.tarinatkauppa.fi

Emilia Anundi

Vanhan Limingan kesäinen Rantatie.

Museoalueen toisessa vetonaulassa, Vilho Lampi -museossa on alkukesän ajan (16.
5.–2.7.) esillä Limingan kunnan taidekokoelmien helmet.
Toisena kesänäyttelynä (6.7.–
27.8.) juhlistamme 70 vuotta
täyttävän taidemaalarin Matti
Lammen uraa retrospektiivisellä näyttelyllä.
Vanhan Limingan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa
maisemassa tapahtuu muutakin. Limingan Taidekoulun
kesäkursseilla on tarjolla monipuolista ohjelmaa niin lapsille
kuin aikuisillekin. 17.6. Ran-

tatien valtaa monitaiteellinen
Vanhan Limingan LUMOilta,
joka herättää tanssin ja laulun
keinoin esiin Limingan historiaa. 8.7. järjestettävä Rantalakeus-juoksu taas yhdistää ohjelmassaan liikuntaa ja kulttuuria.
Myös kevyen musiikin saralla tapahtuu. 30.6.–1.7. järjestettävä Sun Festival tarjoaa
mittavan kattauksen maamme
eturivin artisteja. Jäähallilla
järjestettävässä tapahtumassa
esiintyvät mm. Sanni, Anssi
Kela, Vilma Alina ja Mäkki.
Liminganlahden luontokeskus osallistuu myös aktiivisesti

Suomen ja Limingan juhlavuoteen järjestämällä kesän
aikana mm. Rakastu kesäyöhön
-tapahtuman 17.6. sekä 26.8.
Suomen luonnon päivän.
Limingan juhlavuoden vilkkaan tapahtumakesän päättää
26.–27. 8. vietettävä Taiteiluakyläjuhla.

Veren perintö? Velvollisuus?
Tarina?
Irkka oli alun perin tekstiilitaiteilija. Hänen modernia
taidettaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä ja sitä löytyy
yritysten pääkonttoreista, hotelleista, sakraalitiloista ja kunnantaloilta eri puolilta Suomea.
Tällä hetkellä Irkan ominta
aluetta edustavat moniulotteiset ja ajatuksia herättävät
assemblage-taulut. Kyseessä
on kollaasin kolmiulotteinen
vastine, useista esineistä koottu taideteos. Irkan esinekoosteet sisältävät tuttuja esineitä
tai niiden osia aivan uusissa
merkityksissä ja tehtävissä.
”Isoluuta lakaisee nyt!” on
klohmuiseen panoslaatikkoon
suljettu pensseli, vahva kannanotto ajastamme. ”Uhattu” –
rujoon pöytälaatikkoon kiinnitetty verhoilupiikki, jonka terä
tavoittelee haurasta perhosta
– kuvaa ihmisen sisäisen kauneuden ja henkisen kasvun haavoittuvuutta. ”KGB:n arkistos-

Aitoa
Oulua

ja parasta
kotimaista
Rautatienkatu 11 B, Oulu
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15
facebook.com/taitoshopmaakari

avoinna: ke-to 11-17, pe 11-18 ja la 10.30-15.00
puh. 0500 650 697
www.facebook.com/Tarinatkauppa

Janne Nevala
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Irkka-Design syntyi 36 vuotta sitten. Alkusysäys lienee tuupittu lapsuudessa, kun opettajavanhemmat panivat tyttärensä
kokousten ajaksi odottamaan
kansakoulun kokoelmahuoneisiin. Tytön aika kului rattoisasti
kuvataulujen, pääkallojen, täytettyjen eläinten ja kuivattujen
kasvinäytteiden parissa.
Liekö lapsuusaikojen syytä,
mutta Irkan Tarinat-kauppa on
täynnä nostalgiaa menneiltä
ajoilta. Aitoja talonpoikaisesineitä, 1800-luvun antiikkia,
sukkanauhaliivejä, koruja,
kuppeja, visiittikortteja, siivilöitä ja strutsinsulkia sulassa
sovussa Irkan värikkään trashdesignin ja ajatuksia ravistelevien esinekoosteiden kanssa.
sa” on ravisuttava kannanotto
maailman mahtien pelottelukoneistosta, jonka keskellä hento
tipu piipittää «Ei siellä oikeasti
mitään ratkaisevan merkityksekästä tietoa ole – kunhan vain
pelottelevat...»

• persoonallisia sisustustuotteita
• 1800-luvun antiikkia: lipastoja, tuoleja ym.
• talonpoikaishuonekaluja
• yksilöllisiä lahjoja
• taidetta, esinekoosteita (irkka.net)

Tervetuloa viihtymään yhtä
aikaa perinteiseen ja moderniin
Liminkaan!

Suunnittelematta löytyy täydellisyys
Tarinat-kaupan perustaja on
taiteilija ja sisustussuunnittelija Irkka Wähätupa. Irkka on
vuosien saatossa kerännyt itselleen merkityksellisiä esineitä
ja tavaroita, joilla on tarinansa kerrottavanaan. Heti, kun
kylmänä tammikuun aamuna
astuin sisään kolme huonetta
käsittävään aarreaittaan, Irkka
kertoi täydellisen tarinan.
Sata vuotta sitten jääkärikenraali Väinö Valve seisoi
Messukylän kirkon tornissa
tulenjohtajana ja näki, kuinka nuoret miehet taistelivat ja
kuolivat isänmaansa puolesta.
Irkka sivakoi lapsena veren
maku suussa noilla samoilla
Messukylän pelloilla. Väinösetä muisteli usein, että yksi
Messukylän taistelussa kuolettavasti haavoittuneista oli
runoilija Juhani Siljo. Nyt Irkka
tekee taidetta Siljonkadulla
Oulun Heinäpäässä, missä runoilijan ja kirjallisuuskriitikon
synnyinkoti sijaitsi 1900-luvun
alussa. Kohtalo? Alitajunta?

TARINAT

Kolme huonetta täynnä täydellisiä TARINOITA.
Tiina Mikkola
Oulun seudun oppaat ry

Oulun kaupungin
matkailuneuvonta
Torikatu 18
90015 Oulun kaupunki
touristinfo@ouka.fi
+358 8 558 41330
www.visitoulu.fi
Palvelemme myös
visitoulu.fi:n chatissa!

LIMINGAN
TAIDEKOULU
-kuvataide
-sarjakuva/
animaatio
-teatteri
-avoin yliopisto
-lyhytkurssit

044 726 5030
www.limingantaidekoulu.fi

12

WWW.TYRNAVA.FI

Avo

in

mpäri vuode
n
na y

Tervetuloa lounaalle
Ravintola Nallikariin!

Tyrnävän perunapellot.

Kesäisin myös su 12-16

Tyrnävän osaamista -brändi:

Lounas
ma-pe 11-15
Brunssi
la 12-16

Avoinna: ma-ti
11 - 22
ke-pe
11 - 23
la
12 - 23
Kesäisin su 12 - 19

Oulun tuomiokirkko

Kirkko auki ja opas paikalla päivittäin
29.5.–3.9.2017 klo 10–20.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.

Oulu Cathedral

Oulu Cathedral is open every day
between 29.5.–3.9.2017,
from 10 am to 8 pm,
guide present.
Sunday Service and
Communion at 10 am.
www.oulunseurakunnat.fi
Evangelical Lutheran Parishes in Oulu

OPASVÄLITYS

www.goarctic.fi
opastukset@goarctic. fi
puh. 08 415 277 70

tyrnäväläiset laadukkaat tuotteet ja niiden
ammattitaitoiset tekijät esiin
”Tyrnävän osaamista on brändikehys, joka pitää sisällään
tyrnäväläistä tekemistä, taitoa ja laatua. Sen tarkoitus on
henkiä kaikkea sitä, mitä Tyrnävällä on aina aidosti tehty
ylpeydellä.”
Tähän kiteytykseen on
päästy reilun vuoden ajan
kestäneessä brändinrakentamistyössä, jota Tyrnävällä on
tehty kuntavetoisesti. Kunnan
hallinnoimassa Tyrnävä tarjottimelle -hankkeessa edistetään yrittäjien markkinointi-,
hankinta-, verkostoitumis- ja
brändiosaamista. Siinä sivussa
tullaan tutuiksi niin kanssayrittäjien kuin kuntatoimijoiden
kanssa, opitaan toisiltamme ja
rakennetaan yhteistyöverkostoa. Hankkeen päätavoite on
kuitenkin Tyrnävän osaamista
-brändin luominen yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen, kuntatoimijoiden ja
brändiosaajien kanssa aidon
tyrnäväläisyyden ilmentymäksi.
Tyrnävän osaamista -brändi
on syntynyt kerroksellisessa
ja vaikuttavassa lakeusmaisemassa, johon on helppo juurtua.
Kylän ja tuotantoerien pienuus
on etu, joka mahdollistaa tekemisen vapauden. Monet
brändin yrityksistä ovat oman
alansa edelläkävijöitä ja esi-

Uutta Oulussa!
2-kerroksinen HopOn
HopOff bussi aloittaa
liikennöinnin juhannuksena.
Teemme myös ryhmille
räätälöityjä Oulu-kierroksia
oppaan kanssa.
Meiltä myös kaikenlaiset
tilausajot ryhmille.
Pyydä tarjous!

tilaus@otptravel.fi
p. 0200 222 66
www.otptravel.fi

Taistelevat tuulihaukat palkittiin Tyrnävä-aiheisessa valokuvauskilpailussa vuonna 2014. Kuva: Sami
Peltokorpi

merkin näyttäjiä. Kehitystyö
ja arvojen tinkimättömyys ovat
välittyneet sukupolvilta toisille. Tyrnäväläinen juurevuus,
yhdessä tekeminen ja rohkeus
yhdistävät brändiin kuuluvia
tuotteita ja palveluita. Brändin
tuotteet ja palvelut ovat Tyrnävällä kasvatettuja, valmistettuja tai tuotettuja. Ne täyttävät
laadusta ja puhtaudesta kertovat tarkat kriteerit.
Paikkakunnan rehellinen
tekemisen meininki näkyy ja
kuuluu. Aitous on tekemisen
ohjenuora ja se välittyy niin

omalle kylälle kuin maailmallekin suuntaavissa tuotteissa.
Kaiken takana ovat paikalliset
ihmiset, jotka laittavat päivittäin itsensä likoon tuottaakseen
korkealuokkaista lähiruokaa,
palveluja ja tuotteita. Brändiin
ensimmäisessä aallossa mukaan lähteneissä yrityksissä
on mukana niin majoitus- ja
ravintolapalveluita kuin lähiruoka- ja muotoilutuotteita
tarjoavia yrityksiä, joten elinvoimaisesta ja esteettisestä tyrnäväläisyydestä pääsee osalliseksi vaikka heti. Matkailijalle

halutaan tarjota mielekästä ja
merkityksellistä nähtävää ja
koettavaa vanhoissa, mutta
elinvoimaisissa teollisuus- ja
viljelysympäristöissä sekä paikallisten osaajien pajoilla. Tyrnävä täytyy myös kokea puhtaina, yksinkertaisina makuina
lautasella. Tuotteistamistyö on
hyvällä alulla, ja sitä yhteistyöllä jatketaan lähempää ja kauempaa tulevien matkailijoiden
houkuttelemiseksi. Lakeudella
seisoessa tuntuukin, että vain
taivas on rajana.

Uutta Oulun kesään
Oululainen OTP Travel tuo
Oulun katukuvaan uuden palvelun, 2-kerroksisen Hop On
Hop Off -bussin. Bussi liikennöi juhannuksesta elokuun loppuun päivittäin. Auton reitti
suunnitellaan yhdessä Oulun
seudun oppaiden kanssa ja
se tulee kattamaan keskeiset
Oulun nähtävyydet, hotellit,
aktiviteetit ja ostospaikat. 24hlipulla autoon voi nousta ja
jäädä pois niin useasti kuin asiakas haluaa. Eli päivän aikana
voi vierailla useissa kohteissa
samalla lipulla.
Bussilla tehdään myös tilausajoja. Räätälöityyn sightseeingmatkaan voi ottaa oppaan, joka
omalla persoonallisella tyylillään kertoo Oulun alueen
mielenkiintoisia tarinoita ja

historiaa.
OTP Travel on osa Iisalmelaista M. Niskanen -konsernia.
Konserni toimii Suonenjoen,

Kuopion, Iisalmen ja Oulun
talousalueilla. Yhtiöllä on noin
150 autoa ja 170 työntekijää.
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Cafe krypta kutsuu kahville
Oulun tuomiokirkon sydämeen
Oulun tuomiokirkon alttarin
alla sijaitsevaan Cafe kryptaan
voi poiketa kesällä kahville ja
käsityöostoksille. Kahvila on
avoinna kesän ajan 29.5.–11.8.
maanantaista torstaihin kello 10–17 ja perjantaisin kello
10–15.
Kahvilassa on tarjolla edulliseen hintaan kahvia, teetä ja
tuoreita leivonnaisia. Makeat
ja suolaiset herkut valmistetaan paikan päällä oman henkilökunnan voimin. Poutaisena

kesäpäivänä kahvit voi nauttia
kirkkotarhassa pilvikirsikkapuiden katveessa.
Kryptassa toimii myös pieni
käsityöpuoti, josta voi tehdä
ostoksia vaikkapa tuliaisiksi. Kahvilan ja käsityöpuodin
myyntituotto menee hyvään
tarkoitukseen sekä lähelle että
kauas: tuotolla rakennetaan
pikkukirkko tuomiokirkon
kirkkotarhaan sekä tuetaan lähetystyötä.
Kahvilalla on työllistävä vai-

kutus kesäsesongin ajan. Cafe
krypta ja Oulun tuomiokirkko
tarjoavat kesätyöpaikan monille oululaisille nuorille.

>Cafe krypta ja

pieni käsityöpuoti
Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu
(käynti Isokadun puolelta)
90100 Oulu
Avoinna 29.5.–11.8.2017 ma–
to klo 10–17, pe klo 10–15
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Rovaniemi

Suomi 100 vuotta ja Arktikum 25 vuotta
Lapin maakuntamuseo
avasi juhlavuoden 100 esinettä, 100 kuvaa näyttelyllään, Arktikumissa. Näyttely kertoo Rovaniemen ja
rovaniemeläisten historiaa
avaamalla museon kokoelmia. Lisäksi näyttelyssä
nousee esille ihmisten tarinat. Millaista elämää he
Rovaniemellä elivät? Miksi
heidän aineistoaan säilytetään museossa? Rovaniemeläiset saivat muistella
eloaan ja oloaan viime kevään muistelutilaisuuksissa,
näitä muisteluksia on myös
kirjattuna näyttelyssä, tässä yksi niistä: ”Nykyään

kenen tahansa ulottuvilla
on palveluja, joista sodan
varjoissa eläneet eivät uskaltaneet uneksia. Mutta
kaikkien arvokkaimman
rovaniemeläiset ovat saaneet lahjana: ympäröivän
luonnon, maisemaa kehystävät vaarat ja joet, Ounasjoen ja Kemijoen, joiden
varaan asutus aikoinaan
tänne syntyi ja jotka ovat
Rovaniemen omaleimaisen
identiteetin muodostajina
ja tunnuksina korvaamattomia ja siitä syystä erityisen vaalimisen arvoisia.”
Rovaniemeläinen mies, s.
1928. (1.2.2017-31.1.2018)

matkailualan
ammattilaisen

PAIKKA.
Hotelli-, ravintola- ja
cateringala
• Kokki
• Tarjoilija
• Vastaanottovirkailija
Matkailuala
• Matkailupalvelujen
tuottaja
• Matkailuvirkailija

edulappi.fi
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA.

Suomi 100 – Oppaat
itsenäisyyden kuvittajina

Rovaniemen taidemuseo
sai puolestaan Ateneumin
taidemuseon kokoelmasta
kootun näyttelyn, joka juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja kattaa
”Suomen taiteen tarinan”
suuriruhtinaskunnan ajalta
1960-luvulle asti. Se kertoo
taide-elämässä tapahtuvista
muutoksista historian saatossa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi teoksia katsotaan
erilaisten teemojen kautta.
Teemat valottavat maisemamaalausta, ihmisten kuvausta sekä tärkeitä kuvataiteen
ilmiöitä kuten symbolismia
ja taiteilijoiden Pariisin-mat-

kojen merkitystä. (6.1.201723.4.2017)
Myöhemmin tänä vuonna
juhlitaan Arktikumia Arktisenkeskuksen näyttelyllä
”Kuumaa kyytiä – Hot stuff
– pariutumista ja parittelua
Arktisella” alkaen 2.6.2014
sekä maakuntamuseon uudella Petsamo-näyttelyllä
syksyllä.

Sauli Miettunen – Luonnon
osa.

Rovaniemen
Matkailuoppaat ry 2017
Opastavat oppaat

Rovaniemi
Aarrevaara Aija
Ervast Marja-Leena
Hernesniemi Tiina
Hiltunen Eva-Maria
Hyvönen Marja
Jalkanen Marja
Juutilainen Yoh
Karppinen Tuulia
Kuusela Vuokko
Kina Masakazu
Pasuri Marita
Nivala Kati
Rasilainen Leena
Sälevä Kaija
Talbi Abderkader
Urata Aika
Inari
Jefremoff Irja
Tolonen Kaija
Yamamoto Kimiyo

Opastuskielet

Puhelin

eng su
eng su
eng su
sa eng
eng su
ra eng ru (esp) su
jpn
eng su
su eng
jpn
su eng ven
sa eng ru su
eng su
ru eng su
arab eng ra
jpn

0400 893 002
040 7510 293
040 726 9023
040 7510 738
040 5813 893
0400 654 159
050 351 000
0400 583 859
040 550 4836
0400 942 529
040 576 2240
040 716 1097
040 596 5541
040 756 9042
040 569 3714
040 579 2250

su
su
jpn

040 774 1048
0500 405 496
404 110 633

OPASVÄLITYS:
ARCTIC CIRCLE INFORMATION
Puh. / fax
+358(0)16 - 356 2096

Arctic Treehouse
Hotel
Arctic TreeHouse Hotel valmistui marraskuussa 2016
rinteeseen Napapiirin metsään, SantaParkin kupeeseen.
Hotelli edustaa uudenlaista
elämyksellistä arkkitehtuuria,
joka on suunniteltu kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luonto on olennainen osa majoituskokemusta.
Koko seinän kokoinen ikkuna mahdollistaa näkymän
pohjoistaivaalle, josta sään
salliessa pääsee ihailemaan
revontulia ylellisesti sisätilojen lämmöstä. Sviitit ovat saaneet inspiraation perinteisestä
Käpylehmästä ja sulautuvat
maisemaan päreisen julkisivun sekä ruohopeitteisen

katon myötä.
Sisustus on modernia skandinaavista muotoilua ylellisillä materiaaleilla. Arctic
TreeHouseja on valmistunut
ensimmäisessä vaiheessa 32,
joiden lisäksi on valmsitunut
viisi suurempaa Arctic Glass
Housea. Matkailijoita ja paikallisia herkkusuita varten
on avattu 130 paikkainen Rakas Restaurant & Bar, jossa
paikalliset raaka-aineet ovat
oleellisessa osassa. Yhdessä
ravintolan kanssa hotelli täydentää runsasta elämyksellisten aktiviteettien tarjontaa.

> www.arctictreehousehotel.com

Arctic Circle Information

info@arcticcircle.information.fi

• Matkailuneuvonta
• Alkuperäiset Napapiirin ylitystodistukset
• Räätälöidyt päiväohjelmat ja retket
• Opaspalvelut

Arctic Circle Information
96930 ARCTIC CIRCLE
Tel. +358 16 356 2096
info@arcticcircle-information.fi
www.arcticcircle-information.fi
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Väsyttääkö
linja-autossa
istuminen, varaa
kävelykierros
saat elämyksen
ja liikuntaa
Rovaniemen kävelykierrokset seuraavat
joko Kemijoki-vartta tai
sitten esittelemme keskustan arkkitehtuuria
ja historiaa. Kierrokset
kestävät 1,5 - 2 tuntia,
käveltävä matka on
noin 2 km. Hinta on 60 €/
ryhmä max 10 henkilöä.
Lisähenkilöt 5 €/ henkilö. Matkaan lähdemme
jo 2 henkilön kanssa.
Toteutamme kävelykierroksia myös asiakkaan toiveiden mukaan, odotamme yhteydenottoasi.

Rovaniemen Matkailuoppaiden
ROIMA 2017 -palkinto Katja
Ikäheimo-Länkiselle ja Ilkka Länkiselle
Rovaniemen Matkailuoppaiden ROIMA-tunnustus myönnetään vuonna 2017 yritysjohtaja Katja Ikäheimo-Länkiselle
ja toimitusjohtaja Ilkka Länkiselle, jotka ovat
Santapark Arctic World
-yrityksessään antaneet asiakkailleen kosolti iloa ja elämyksiä sekä hyödyntäneet
monipuolisesti suomalaisia perinteitä ja lappilaista
luontoa.
Santapark Arctic World-

yritysryppääseen kuuluu
viisi eri yritystä eli Joulukka, Santapark, Metsäkyly,
Lapland Luxory ja Arctic
TreeHouse Hotel.
Yritysten asiakaskunta on
erittäin kansainvälistä, mutta
myös paikalliset ovat nauttineet jouluisista elämyksistä,
saunoista ja vastikään avatuista
hotelli- ja ravintolapalveluista.
Yrittäjäpariskunta Katja
Ikäheimo-Länkinen ja toimitusjohtaja Ilkka Länkinen ovat

innovatiivisia ja rohkeita. He
suhtautuvat mielikuvitukseen
vakavasti. Huumoriakaan ei ole
unohdettu.
Roima-palkinnon saaja
julkistetaan kansainvälisenä
matkailuoppaan päivänä 21.
helmikuuta. Rovaniemen Matkailuoppaat myöntävät vuosittaisen Roima-tunnustuksensa
kohteelle tai ilmiölle, jota he
voivat iloisina ja ylpeinä esitellä.

Pöykkölän kotiseutumuseo on yksi niistä harvoista rakennuksista, joka säästyi sodasta.
Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

Onnistuneita bussimatkoja jo vuodesta 1951-

Liikenne O. Niemelä

Step Into a Fairytale
SantaPark Arctic World
Tel: +358 600 301 203 (1.50 € + local call charge) | info@santapark.com
www.santaparkarcticworld.com

Oiva Niemelä alkoi harjoittaa
tilausliikennettä 50-luvun lopulla. Alussa matkat suuntautuivat lähinnä Lapin alueelle,
mutta jo 60-luvulla Oiva ajoi
Keski-Eurooppaan useana kesänä peräkkäin, Matkat kestivät 2-3 viikkoa ja mm. Pariisi, Rooma ja Lontoo tulivat
hänelle tutuiksi linja-auton
ratin takaa.
Sittemmin Niemelän vihreät
charterbussit ovat tulleet tun-

netuiksi Suomessa, Lapissa ja
koko Pohjoiskalotin alueella
kuljettaen sekä suomalaisia
että ulkomaalaisia matkustajia. Kesäisin useamman
päivän kiertomatkat suuntautuvat Pohjois-Norjan jylhän
komeisiin maisemiin. Asiakkaina on niin eurooppalaisia
kuin Kauko-Idästäkin tulevia
matkustajia. Talvisin Lappi
ja Rovaniemi lähialueineen
on ollut yhtiömme tärkeintä

liikennealuetta jo usean vuoden ajan.
Nykyinen toimitusjohtaja Esko Niemelä kasvoi
autojen parissa ja hänen ammatinvalintansa oli helppoa.
Esko siirtyi isänsä rinnalle
yrittäjäksi vuonna 1981 jatkaen yli 60 vuotiaan yrityksen
toimintaa ylpeänä sen pitkästä
historiasta.

ota opas - koet enemmän.
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Kuusamo

htaanmyymälästä
aanmyymälästä
eheet
kalareissuille!
eet
kalareissuille!

Kemijärventie
44-46
Uutuuksia,
Kemijärventie
44-46Räsäsentie
Professori
1-2
uksia,
klassikoita
sia,
klassikoita
ja ja
KUUSAMO
9360093600
KUUSAMO
93600
KUUSAMO
P.
08-8603450
P. 08-8603450
klassikoita, II-laatua
P. (08) 860 3466
poistotuotteita
www.kuusamonuistin.fi
stotuotteita
www.kuusamonuistin.fi
www.kuusamonuistin.fi

ja poistotuotteita

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –
sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä kätevämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa tunnuslukusovellus
puhelimeesi tai tablettiisi.

Ku u sa m o, K i t Ka n t i e 2 , 0 2 0 0 30 0 0 ( p v m / m p m ) , n o r d e a .F i
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

IIVAARAN

Tunnelmallinen
ERÄKARTANO

METSÄRAVINTOLA
Etelä-Kuusamon erämaassa.
Palvelemme tilauksesta.
Pyydä tarjous ryhmällesi!

IIVAARAN
ERÄKARTANO

Iivaaran Eräkartano
Hiltusentie 211,
p. 040 359 0212,
www.facebook.com/iivaara

IIVAARAN
ERÄKARTANO
+358 100 84 200 1,17 + tilaus+paikallispuhelumaksu
w w w. k u u s a m o n t a k s i . f i

Kuusamon kaupunki
– moniarvoinen Pohjolan luontopääkaupunki
www.kuusamo.fi

Kuusamon kirkonkylä
1930-luvulla
Pienoismallit Porkkatörmän museossa

Kun kuusamolaiset palasivat
Lapin sodan evakosta, poltettujen rakennusten raunioilla
törröttävien savupiippujen
joukossa oli kahden rakennuksen osittain palamatta jääneet
betoniseinät. Toinen niistä oli
keväällä 1944 valmistunut
Porkkatörmän lastensairaala,
joka ehti olla toiminnassa vain
muutaman kuukauden ennen
kirkonkylän tuhoa.
Sairaala jälleenrakennettiin Kuusamon aluesairaalan
tiloiksi. Uuden aluesairaalan
valmistuttua rakennuksessa
toimi Koillismaan kuntainliiton lastenkoti 25 vuoden ajan
ja päiväkotina se oli vuoteen
1985 asti. Sen jälkeen arkkitehti Yrjö Waskisen suunnittelema
historiallinen rakennus on ollut
pääasiassa kotiseutumuseon
käytössä.
Nykyään rakennus toimii
näyttelytiloina. Toisessa kerroksessa ovat valokuvanäyttely
ja pienoismalli Kuusamon kirkonkylän asutuksesta 1930-luvulla, Kuusamon entisten kirkkojen, kellotapulin ja Juusonkartanon rakennusryhmän
pienoismallit. Esillä on myös
evakuoinnin yhteydessä pelastettuja kirkon vanhoja esineitä.
Paikallisten aktiivien keskuudessa heräsi 1980-luvulla
ajatus tuhotun Kirkkokedon
tallentamisesta. Yhdeksän
kuusamolaista miestä käytti
3000 tuntia pienoismallin rakentamiseen muistitiedon ja
vähäisten valokuvien pohjalta,

Pienoismalliin on tallennettu Kuusamon historiaa.

yhteensä 492 balsapuusta tehtyä rakennusta ympäristöineen.
Porkkatörmän museon pienoismalleihin ja valokuviin on tallennettu vanhan Kuusamon
rakennusperinnettä ja historiaa
jälkipolville.
Museo on avoinna vain tilauksesta. Osana Suomi100
-juhlavuoden ohjelmaa Kuusamon Matkailuoppaat järjestävät museossa kaikille avoimia
opastettuja kierroksia .
>www.kuusamonmatkailuoppaat.fi

Riitta Virolainen

Kuusamon matkailuoppaat palveluksessanne
kaikkina vuodenaikoina
Opastetut kiertoajelut
vuonna 2017 asiakkaan
omalla bussilla.
Opasvaraukset ja lisätietoja
www.kuusamonmatkailuoppaat.fi , MATKAILUKESKUS
KARHUNTASSU Kuusamo
Info 040 860 8365, SUORAAN
OPPAALTA TAI OMAN HOTELLIN VASTAANOTOSTA.
email: kuusamonmatkailuoppaat@gmail.com

1. Kaupunkikierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri
vuoden. Hinta 60 €.
Kuusamo eilen ja tänään. Kierros kaupungin keskustassa ja
lähialueilla. Käyntikohteet (2-3/
kierros) asiakkaan valinnan mukaan seuraavista vaihtoehdoista:
Matkailu- ja luontokuvakeskus Karhuntassu, Pyhän Ristin
Kirkko, Kuusamon Uistimen
tehtaanmyymälä, Bjarmia, Porkkatörmän näyttelytilan pienoismalli sotia edeltävästä Kuusamosta, Kuusamotalo, Kuusamon
Tropiikki, Kotiseutumuseo ja
Riipisen riista- ja matkamuistomyymälä, jossa ilmainen pienoismallinäyttely Kuusamon
matkailukohteista ja Kuusamon
Juuston Paimenpoika- tehtaanmyymälä.

2. Rukan kierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri
vuoden. Hinta 60 €.

Tutustuminen Rukan ympärivuotiseen matkailukeskukseen.
Rukan kehitys 60 vuodessa kansainväliseksi ympärivuotiseksi
Suomen johtavaksi matkailukeskukseksi. Retken pituus Kuusamon keskustasta edestakaisin
n. 60 km.

3. Oulanka ja
Kiutaköngäs
Kesto 4 h. Toteutus ympäri
vuoden. Hinta 100 €.
Retki Rukan matkailukeskuksen ja Käylän kautta Oulangan
kansallispuistoon ja luontokeskukseen. Kesäisin käynti Kiutakönkäällä, noin kilometrin
patikointi Karhunkierrosta luontokeskuksesta. Talviaikaan sään
mukaisin rajoituksin Kiutakönkäälle. Retken pituus kaupungin
keskustasta edestakaisin noin
120 km.

4. Juuman koski- ja
kanjonikierros
Kesto 6 h. Toteutus 1.6.-30.9.
Hinta 140 €.
Retki Pohjois-Kuusamon Juumaan. Retken pituus Kuusamon
keskustasta edestakaisin noin
100 km.
Patikointi Karhunkierrosta Jyrävälle ja takaisin. Matkaa 6 – 7
kilometriä. Reitillä riippusilta ja
neljä koskea: Niskakoski, Myllykoski ja entisöity mylly, Aallokkokoski ja Jyrävä. Mukaan
hyvät jalkineet, retkivarustus ja
pieni eväsreppu.

5. Pieni Karhunkierros
Kesto 8 h. Toteutus 1.6.-30.9.
Hinta 200 €.
Patikoidaan noin 12 km pituinen melko vaativa vaellusreitti,
joka kulkee koskien ja vuomien
kautta ylittäen riippusillan. Pituus
bussilla edestakaisin noin 100
km. Suosittelemme asiakkaille
hyviä jalkineita, retkivarustusta
ja retkieväitä mukaan.

6. Korouoman rotkolaakso, Pentik-mäki ja
Korpihilla Posiolla

Kesto 8 h. Toteutus 1.6.-30.9.
Hinta 200 €.
Korouoman rotkolaakso ja
korkeat kalliojyrkänteet muodostavat jylhän kanjonin, syvimmillään 130 metriä. Pentikmäen kulttuurikeskuksessa on
keramiikkatehtaan myymälän
lisäksi mm. kansainvälinen kahvikuppimuseo, Muistoja maaltanäyttely, Anu Pentik -galleria.
Korpihilla on yhden naisen,
Ritva Kokon toteutunut unelma,
maalaispuoti ja vanhan ajan tunnelmallinen kahvisalonki, josta
saa Lapin marjoista ja yrteistä
tehtyjä herkkuja.
Retkeilyvarustus ja hyvät jalkineet. Ajomatkan pituus n. 220
km.

7. Kuusamon Salpalinja
eli Lahtelan-Vanttajan
-polku
Kesto 3 h. Toteutus 1.6.- 30.9.

Hinta 80 €.
Polun varrella on jälkiä
1920-luvulla toimineesta tukinsiirtolaitoksesta sekä sota-ajan
1940-1944 muistoja: Salpalinjan puolustusasemien ja saksalaisten kenttäradan kohteita,
joita kunnostetaan sota-aikaisen
linnoitusohjesäännön mukaan.
Lahtelan-Vanttajan -polun pituus on 4,5 km. Polun alkuun
matkaa Karhuntassusta noin 13
km. Mukaan hyvät jalkineet ja
retkeilyvarustus eväineen.

8. Historiapolun
ja Kirkkosaaren
kävelykierros
Kesto 1,5 – 2 h. Toteutus 1.6.
- 30.9. Hinta 60 €.
Historiapolun ja Kirkkosaaren
kävelykierros alkaa Kelanrannasta urheilukentän kulmalta ja
jatkuu Tolpanniemen suuntaan
Kitronintiehen Pyhän Ristin kirkon tuntumaan. Polun varrella
on opastetauluja, joissa tietoiskuin kerrotaan alueen elämästä
ja tapahtumista (also in English).
Kävelykierroksen kulttuurimatkaa kertyy noin 1,5 km.
Oppaan johdolla Kelanrannan,
Kirkkosaaren ja Kuusamojärven
rantamaiseman historia ja nykypäivä saa uutta eloa tietojen ja
tarinoiden kerronnan myötä.
Kävelyretki sopii kaikille ikäryhmille.
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Neuvostosotilaat Kuusamossa syksyllä 1944
Kun jatkosodan päätyttyä Kies
tingin suunnalta vetäytyneet
saksalaiset joukot jättivät pa
hoin polttamansa Kuusamon
kirkonkylän 23.9.1944, hei
dän kintereillään seuranneet
neuvostosotilaat tulivat jo
saman päivän iltana kirkon
kylän alueelle. Sotilaita arvel
laan olleen noin 6000, kenties
enemmän, kenties vähemmän.
Neuvostojoukkojen tarkoitus
oli varmistaa saksalaisten so
pimuksen mukainen poistu
minen alueelta. Lännemmäksi
he eivät tulleet, mutta partioita
liikkui monta peninkulmaa
lännempänä ja ympäriinsä
eri kylillä. Rajapuomit pys
ty tettiin Kuolionkylään 22
km länteen Ouluntien var
teen. Suomalainen raja var
tio komppania oli 24 km:n
kohdalla. Säynäjäjoella 2 km
ennen kirkonkylää oli neuvos
tosotilaiden esikunta, jossa
alueella liikkujien kulkuluvat
käännettiin venäjäksi.
Nimismies Väinö Isola
määrättiin lokakuun alkupäi
vinä saapumaan Kuusamoon
neuvottelijaryhmän kanssa ja
sopimaan siviiliväestön palaa
misesta kotikyliinsä peltoihin
jääneen sadon korjaamiseen.
Ilman erityislupaa Kuusamon
lounaisosan väestö, muun mu
assa Penttilään ja Kuoliolle sai
palata evakosta 20 kilometrin
etäisyydelle kirkonkylästä. Jos

Neuvostosotilaiden rakentaman korsun sisäänkäynnin oviaukko
eli porstua.

väestöä palasi muihin kyliin,
siitä oli ilmoitettava neuvos
tosotilaille ennen muuttoa.
Sadonkorjuuseen osallistunei
den iskomppanian miehillä
ei saanut olla aseita eikä soti
laspukuja.
Kun Kuusamon kirkonky
län rakennukset oli poltettu,
sotilaat rakensivat eri puolille
kirkonkylää korsukyliä, soti
lasleirejä. Aikalaisten kuvaus
ten mukaan niitä oli 100 tai 150
tai jopa 200. Niitä oli Nilon
kankaalla, Nilonjokitörmän
alueella, vanhan hautausmaan
järvenpuoleisessa rinteessä jne.
Korsut oli rakennettu osittain
maan sisään. Rakennustarvik
keita oli keräilty sieltä täältä
ja astioita ja huonekaluja eri
puolilta pitäjää.
Lahdentakana, nykyisen Pu
naisentorintien tuntumassa oli

noin parin hehtaarin suuruinen
erään joukkoosaston aidattu
leirialue, jonka kahdelle sivulle
oli rakennettu tien yli kaartuvat
korkeat portit. Porttien päällä
oli suuret Neuvostoliiton vaa
kunat ja venäjäksi teksti: Kolmas tarkka-ampujapataljoona
Kuusamo. Alueella sotilaat
pitivät ahkerasti harjoituksia,
ja päiväkaudet kuului ryskettä
ja ammuntaa.
Kun neuvostosotilaat pois
tuivat Kuusamosta 17.11.1944,
he eivät lähtiessään hävittäneet
rakentamiaan korsuja. Ja niinpä
kevättalvella 1945 evakosta
palanneet kuusamolaiset ma
joittuivat noihin, enintään 50
neliön asuntoihin. Yhdessä
korsussa saattoi pitää majaa
jopa 10 – 15 henkeä, ja lisäksi
yösijan saivat kotikyliinsä mat
kaavat sukulaiset ja naapurit.
On laskettu, että vuosina 1945
– 1953 korsuissa asui noin 100
kuusamolaista perhettä eli 600
– 800 henkeä. Asumisaika oli
noin vuosi tai pari tai siksi, kun
nes oma asunto tai väliaikai
nen oma suoja oli rakennettu.
Korsualueilla oli suojat myös
kotieläimille.
Kuusamolaisten halua pääs
tä mahdollisimman pian sodan
ja evakkomatkojen jälkeen

normaaliin elämään osoittaa
se, että esimerkiksi Nilojoen
törmän korsukylässä aloitettiin
heti toimeentulon turvaamisek
si monenlaista yritystoimintaa.
Asukkaita tässä korsukyläs
sä oli vuosina 1945 – 1947
noin 40 henkilöä. Siellä oli
polkupyörä ja kellokorjaamo,
suutarinverstas, elokuvakorsu
”Kaivohuone” ja paljon muuta.
Jokirannassa oli pyykkipaikko
ja ja saunoja. Leivät paistettiin
Raunion poltetun talon pys
tyssä olleessa pirtin uunissa.
Kinnusen perheellä oli oma
perunapelto ja Eino Kinnu
sella kessuviljelmä. Lähellä
jokirantaa oli navettakorsu.
Kun neuvostosotilaat jättivät
Kuusamon marraskuun lopussa
1944, he eivät lähteneet täältä
tyhjin käsin. Kuormaautot oli
lastattu täyteen kuusamolaisten
kodeista ryöstettyjä tavaroi
ta: pöytiä, tuoleja, ikkunoita,
uuninsuuluukkuja, verkkoja,
veneitä, nuottia jne. Evakosta
palanneiden kuusamolaisten
tehtäväksi jäi siivota tuhoilta
säästyneet kodit ja navetat.
Ja vielä ennen lähtöään neu
vostosotilaat räjäyttivät kaikki
Salpalinjan betonibunkkerit.
He jopa raahasivat rajan yli be
tonibunkkereiden päällä olleet
tuhansia kiloja painaneet tä
hystyskuvutkin. Viime syksynä
aloitettiin Vanttajankannaksen
Salpalinjaalueen jo aikai
semmin tehdyn entisöintityön
perusteellinen korjaaminen
Lahtelassa Lämsänkyläntien
varressa. Suomi 100 vuotta
juhlavuoden merkeissä en
tisöity alue avataan yleisölle
juhannukseen mennessä.
Helena Palosaari
Kuvat: Tuhottu ja jälleenraken
nettu Kuusamo/Aukusti Tuhka

Kuusamon
ev.lut. seurakunta
Kirkkotie 1 B
93600 KUUSAMO
Puh. 050 310 5811
Tiekirkko kesäaikana.

Majoituspalvelut:
Käylän rajaseutukeskus
puh. 050 310 5824
Lisätietoja:
www.kuusamonseurakunta.fi

LuonnoLLista
Lähijuomaa

www.kuusamonevo.fi

Kuusamon I apteekki
Kuusamon Prismassa

Avoinna:

ma – pe 9 – 19
la 9 – 17
Päivystys parittoman
viikon su 12 – 17
Apteekilla palvelupiste
Rukan S-Marketissa

Puh. (08) 852 2111

www.kuusamonapteekki.fi

TERVETULOA BJARMIA-TALOON!
TERVETULOA
BJARMIA-TALOON!
TERVETULOA

ostospaikka
Ihastuttava
ostospaikka ja
ja käyntikohde
käyntikohde
Kuusamon keskustassa.
Kuusamon keskustassa.
keskustassa.
Savenvalamo , sisustuspuoti, tuliais- ja
Savenvalamo,
tuliais- ja
ja lahjatavaralahjatavaraSavenvalamo,sisustuspuoti,
sisustuspuoti,
tuliaislahjatavarakauppa,
kauppa,
-myymälä,olohuone-kahvila
olohuone-kahvila
kauppa,
-myymälä,
Bjarmia
Oy
Vienantie 1,
Bjarmia
BjarmiaOy
Oy Vienantie
Vienantie
1,1,
Kuusamo
Kuusamo
www.bjarmia.fi
Kuusamowww.bjarmia.fi
www.bjarmia.fi
+358 (0)8-853869
(08)
(08)853
853 869
869
Bjarmien
Bjarmien
Bjarmien jalanjäljillä
jalanjäljillä
Kuusamon
keskustassa
jo
Kuusamon
keskustassa
Kuusamon
keskustassa
3839
vuotta!
jo
vuotta!
jo
43
vuotta!

Neuvostojoukkojen harjoituskentän juhlaportti.

Kuusamon
Matkailuoppaat 2017
Nimi
Alavuotunki Maija
Kemppainen Elja
Kemppainen Harri
Marttinen Anna
Mäkinen Seppo
Nevala Valtteri
Palosaari Helena pj.
Palosaari Toini
Virolainen Riitta siht.
Posion oppaat:
Pätsi Anni
Erä ja luontoopas
EevaLiisa Kanniainen

Puhelin
045 671 0819
0440 328 084
040 773 0120
040 825 0308
044 360 1077
040 521 1933
040 527 8164
045 639 4678
040 567 6308

opastuskielet
suomi, saksa, englanti, ruotsi
suomi
suomi
suomi
suomi, saksa, ranska, espanja
suomi, ruotsi
suomi
suomi, englanti
suomi

040 821 2306

suomi

044 070 7605

suomi, englanti

Opasvaraukset ja
lisätietoja
www.kuusamonmatkailuoppaat.fi
MATKAILUKESKUS
KARHUNTASSU
Kuusamo Info
040 860 8365
SUORAAN OPPAALTA
TAI OMAN HOTELLIN
VASTAANOTOSTA.
email: kuusamonmatkailuoppaat@gmail.com

Kalevala
Korun
Kuusamon
Kirves
The axe has a split character – it is not only a tool, but also
a powerful cult object. It was once a sign of the gods,
reflecting their power to conquer injustice and provide
protection. It is believed that the axe has heavenly power.
You might sense it when wearing this jewel.

p. (08) 853 736
www.kuusamonkorujakello.fi, www.korukeisari.fi

Riista- ja
matkamuistomyymälät
Wild game products and souvenirs
Lapin herkkuja H Matkamuistoja H Upeat valikoimat
puukkoja ja kuksia H Poron- ja lampaantaljat
Kuusamossa maksuton 90m2 pienoisnäyttely
Elämyksellinen käyntikohde
myös bussiryhmille!

Tarjoamme MUNKKIKAHVIT
Kuusamon matkailuoppaiden
järjestämille retkille!
Järvenpääntie 1, Kuusamo

Munkkikahvit
Kuusamossa
0,99 eur

ota opas, koet enemmän!
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Kainuun Opisto,
keskellä kauneinta Kainuuta!

Kajaani

Kainuun Opisto tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjesta
ja tulla virkistäytymään keskelle Kainuuta, Paltamon
Mieslahteen. Pistäydy vaikka ohikulkumatkalla!
Kainuun Opiston päärakennuksessa voi majoittua
mukavasti 1 ja 2 hengen huoneissa ja nauttia keittiöhenkilökunnan maittavista aterioista aamupalasta
iltapalaan saakka.
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti
Puh. 044 299 0826
kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
www.kainuunopisto.fi
Majoitusvaraukset myös booking.com!

Pellavavaatteita
EBBA-mallisto

Lanterin Puodista Paltaniemeltä
Lanterintie 9
Puh. 044 270 4773
eeva.ipatti@kajaani.net

YKSI OSOITE
– Nopeimmat laajakaistaliittymät
ja ajankohtaiset tarjoukset!

Katso www.kaisanet.fi/

Koe Oulujärvi

Majoitus
Tapahtumat
Elämykset
Palvelut

www.oulujarvi.fi

Linnan aarre -kierroksella kesäkuussa 2016 mukana oli 110 henkeä ja oppaana kreivitär Brahena Ritva Kemppainen. Kuva Reima Pääkkönen

Kajaanin matkailuoppaiden
tarjontaa vuonna 2017
Kajaanissa on 21 auktorisoitua
matkailuopasta. Opastuskielet
ovat suomi, ruotsi, englanti,
venäjä ja unkari. Voimme tarjota suurellekin joukolle opastuksen vaikkapa teatterimatkan, kokouksen tai seminaarin
yhteydessä ammattitaitoisesti
mutta edullisesti. Tunnin opastuspalkkio työnantajamaksuineen on 50, kahden tunnin 80
ja kolmen tunnin 110 euroa.
Opastoiminta alkoi Kajaanissa
yli 40 vuotta sitten ja jatkuu nyt
entistäkin virkeämpänä.

Uutta yhteistyötä

Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläinen Ky
puh. 044 569 8217

pertti.jaaskelainen@kajaani.net www.kainuuntilausliikenne.fi

Ota yhteyttä!

desta ja palveluista elävä
Kainuun maakunnan keskus.
Se tunnetaan mm. maailman
pohjoisimmasta kivilinnasta,
rauniolinnasta, joka sijaitsee
aivan kaupungin keskustassa
Kajaaninjoen luodolla.
Matkailuoppaiden pitkäaikainen haave ja idea tehdä
Kajaanin rauniolinnaa suurelle yleisölle tunnetuksi tapahtuman avulla on toteutunut
monien yhteistyökumppanien
toimesta. Juhlan nimeksi tuli
LinnanVirta. Se järjestetään
jo kolmannen kerran ensi elokuussa. Oppaat ovat jälleen
innolla mukana koko perheen
tapahtuman suunnittelussa ja
ohjelmanesittäjinä roolihenkilöinä ja kierrosten oppaina.

Kajaanin kaupungin vammaisneuvoston ja Kapova ry:n sekä
Kajaanin kaupungin kanssa
yhteistyössä tarjoamme vammaisjärjestöjen jäsenille mah- Suomi 100
dollisuuden tutustua kiertoajelulla oman kaupungin his- -kierrokset
toriaan. Ensi kesän yleisölle Kajaanin Matkailuoppaat ovat
ilmaisille bussikierroksille on mukana Suomi 100 -hanktarkoitus järjestää ensimmäistä keessa ja tekevät kaksi juhlakertaa kiertoajelubussin lisäk- vuoteen sopivaa kävelykiersi tarvittaessa mahdollisuus rosta. Kajaaninjoen historia
esteettömään kulkemiseen in- Suomen itsenäisyyden aikana
-kierroksella kerrotaan 1917
vataksilla.
Perinteisesti oppaat tekevät valmistuneesta Ämmäkosken
tiivistä yhteistyötä Kajaanin voimalaitoksesta, Rantapuiskaupungin ja seurakunnan ton julkisista veistoksista ja
kanssa. Suosittuja teemallisia lopuksi Kaukametsän kulttuuhautausmaakävelyjä on nel- rikeskuksesta ja Kaukaveden
jä. Kajaanin seurakuntalehti, vesiliikuntakeskuksesta. Tämä
Kotiseurakuntani, ilmestyy Suomi 100 vuotta -teeman en12 kertaa vuodessa. Lehden simmäinen kierros on kaupunHautausmaalla-palstalla mat- gin syntymäpäivänä 6.3. klo
kailuoppaat kertovat Vanhalle 13.00 ja toinen 3.7. klo 18.00.
Ilmoitus Pohjoisen Opas – julkaisuun: Kainuun Etu Oy
hautausmaalle haudatuista ka- Lisäksi toisena juhlavuoden
kierroksena on kaksi Kajaanin
jaanilaisista.
Kajaani on virkeä teollisuu- merkkihenkilöitä 100 vuoden

ajalta -kävelykierrosta Kajaanin Vanhalla hautausmaalla.

ROOLIESITYKSIÄ
JA TEEMARETKIÄ

Kaikille
avoimet ilmaiset
kesäkierrokset 2017

Tuokiokuvia Kajaanin historiasta
Matkailuoppaiden rooliesityksiä voi tilata opastuksen
sekä kahvi- tai ruokailuhetken
yhteyteen.Yhden roolihenkilön
esitys maksaa 50 euroa kerralta.

Hautausmaakävelyt Vanhalla hautausmaalla keskiviikkoisin 7.6., 26.7., 16.8. ja 30.8.
Kajaanin merkkihenkilöitä 100 vuoden ajalta -kävelyt
ke 12.7. klo 18.00 ja su 6.8.
klo 13.00.
Maanantai-illan kävelykierrokset 26.6. - 31.7. klo
18.00 alkavat Kauppatorilta
Pietari Brahen muistomerkiltä.
Tiistai-illan kiertoajelut
27.6. - 1.8. klo 18.00 teatteritalon, Kauppakatu 14, kiertoajelupysäkiltä. Poikkeuksena
on 5.7. Eino Leinon lapsuusmaisemat -kierros, joka alkaa
klo 16.30.
Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. Kauppatorilla.
Lasten linnan kierrokset
Suositut lasten linnan kierrokset jatkuvat: 5.7. klo 12.00
Raatihuoneen torilta, 19.7.
ja 9.8. klo 18.00 kierrokset
alkavat Rauniolinnan edestä.
Runoviikon kulttuurikävelyt 5. - 9.7. Runovartin jälkeen
noin klo 12.15 Rantapuistosta
Eino Leinon muistomerkiltä.
Tervavenekanavan soutunäy tökset sunnuntaisin 2.7.
- 30.7. klo 18.00.

Valmiit retkiohjelmat
Eino Leinon lapsuusmaisemat, Kajaanin linna, Kultaisen
60-luvun Kajaani, Kalevalainen Kajaani, Päiväretki Vuolijoelle, Keisarillinen matka
Vuolijoelle, Herman Renforsin Kajaania, Kulttuurimatka Kajaaniin, Koululaisretki
Kajaaniin, Sinisiä ajatuksia
Sotkamossa ja Vanhan ajan
Paltamoa.

>Yhdistyksen yhteystiedot:
puheenjohtaja Ritva Kemppainen, puh. 044 500 4471
sihteeri Raija Elsinen, puh.
044 500 5276 tai sähköposti: kajaanin.matkailuoppaat@
gmail.com
Kajaanin Matkailuoppaat
ry:n 40-vuotishistorian voi lukea osoitteesta www.kajaani.fi/
matkailuoppaat
LÖYDÄT KAJAANIN
MATKAILUOPPAAT MYÖS
FACEBOOKISTA.
Ota yhteyttä, laadimme sinun ryhmällesi sopivan retken
Kajaaniin ja Kainuuseen!

2 Aikuista + 1-2 Lasta 4 - 16 V
1 Aikuinen + 2-3 Lasta 4 - 16 V

13,20€

Puu-uunileipää
ja paljon muita herkkuja
yli 100 vuoden ajan.
- Kainuulaisten yritysten matkakumppani -

Myymälä ja kahvila
avoinna ark. 7-17.30,
la 7-16 ja su 11-15

(08)-617 890
Välikatu 7, Kajaani
leipomo@pekkaheikkinen.fi
www.pekkaheikkinen.fi
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Suomen historiaa Kajaanin muistomerkeissä
Kajaanin keskustasta löytyy
yli 30 julkista muistomerkkiä, laattaa ja veistosta. Monet
niistä kertovat tärkeitä asioita
maamme historiasta.
Turun ja Raahen lisäksi
Kajaani on kolmas kaupunki
Suomessa, jossa on kenraalikuvernööri Pietari Brahen
kokovartalopatsas. Kajaanin
vapaaherrakunta oli 16501681 Brahelle annettu läänitys ja laajin Suomen kreivi- ja
vapaaherrakunnista. Kajaanin
kaupungin Brahe perusti 1651.
Yrjö Liipolan valmistama veistos paljastettiin 1954 ja nykyiselle paikalleen Kauppatorille
se siirrettiin 1976.
Kun kävelee Brahen patsaalta Kajaaninjoen vartta rauniolinnalle päin, tapaa ensin Eino
Leinon näköispatsaan, jonka
ovat suunnitelleet Nina ja Alpo
Sailo. Seuraavaksi voikin kävellä porttimaisen muistomerkin läpi, joka pystytettiin peräti yhdeksän olympiamitalia
voittaneen Heikki Savolaisen
muistolle 2007. Muistomerkin
on suunnitellut Matti Koskela.
Lähellä on myös Elias Lönnrotin patsas, joka on keskustaalueen vanhin muistomerkki.
Lönnrot toimi Kajaanissa piirilääkärinä 1833-1854 ja patsaan
suunnittelu alkoi Kalevalan
100-vuotisjuhlassa 1935. Mauno Oittisen valmistama patsas
oli tarkoitus pystyttää pian sen
jälkeen, mutta varojen keruu ja
sota siirsivät paljastusta kesään
1942.
Lönnrotin patsasta vastapäätä joen toisella rannalla on
jääkäriliikkeen muistomerkki
tervakanavan ja sulunvartijan mökin vieressä. Nuoret
miehet pitivät mökkiä salaisena etappipaikkanaan, kun he

Kajaanin Runoviikolla Leinon patsaalla voi kuulla runoja. Kuvassa vasemmalta Raimo Reinikainen, Esko Piippo, Taina Surma-aho
ja Terttu Karppinen. Kuva: Kainuun Museo / Samu Puuronen

lähtivät 1910-luvulla Saksaan
sotilasoppia hakemaan. Ensio
Seppäsen suunnittelema patsas
on pystytetty 1983.

Lönnrotin patsaalta on lyhyt
matka kaupunginkirjastolle,
jonka läheisyydessä on kaksi
pienempää veistosta. Tehtailija

Herman Renfors (1849-1928)
oli aikanaan monitoimimies,
joka kalastus- ja kivituotteiden valmistuksen lisäksi mm.
perusti Kajaanin Matkailuyhdistyksen ja painatti valokuvistaan postikortteja. Hän myi
kuuluisia kainuulaisia metsäsuksia ja tutkimusmatkailija
Nordenskiöldkin käytti Renforsin tuotteita Pohjoisnavalla.
Kivenheiton päässä on Emil
Cedercreutzin 1916 valmistama Puunkaatoon-veistos,
jonka Cedercreutzin säätiö lahjoitti kaupungille 2005 kainuulaisen metsätyön kunniaksi.
Kajaanin luterilaisen kirkon
ja ortodoksisen kirkon välisessä puistossa on mitoiltaan
kaupungin suurin muistomerkki. Presidentti Urho Kekkosen syntymän 90-vuotispäivänä 1990 paljastettiin Pekka
Kauhasen moderni Suuri aika
-veistos, jonka pronssipinta on
alun kirkkaudesta patinoitunut
jo tummaksi. Sille, joka kaipaa presidentin näköismuistomerkkiä, löytyy reliefit viereisestä vanhan koulun seinästä
sekä Kalliokadulla sijaitsevan
Kekkosen lapsuudenkodin seinästä.
Kajaanin julkiset muistomerkit ja veistokset sijaitsevat
pääosin puistoissa, joihin on
mukava lähteä kiireettömästi
kävelemään. Tietoa muistomerkeistä löytyy Kajaani Infosta, kaupungin kotisivuilta
sekä mobiilioppaasta kajaani.
mopas.fi.
Antti Mäkinen
museonjohtaja

Nauti
Tule ja

Palvelumme:
l Lounasravintola
l Tilausravintola
l Pitopalvelusta
maukkaat kaakut
Kauppakatu 40
87100 KAJAANI
Puh. (08) 628 870
www.vanhakerho.fi
Lounas palvelee
Ma – pe 10 – 15
La
11 – 15
Muina aikoina toimimme tilausravintolana,
pienetkin ryhmät tervetulleita.

Virkisty kahvipaussilla
tai nauti lähiruokalounas
kartanomaisessa
maalaismiljöössämme!
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Osuuskunta Seppälän Impilinna
Kirkkoahontie 94, 87910 Linnantaus | www.impilinna.fi

Tervetuloa Ranchille!
Ranch on rento ja viihtyisä ruokaravintola Kajaanin keskustassa.
Monipuolisen á la carte -listan lisäksi
tarjoilemme lounaan arkisin klo 10.30-14.00
Buffet-lounas 8,90 eur Keittolounas 6,90 eur

Sisältää salaatti- ja leipä- sisältää salaatti- ja leipäpöydän, keiton, pääruoan, pöydän, keiton, ruokajuoruokajuomat sekä kahvin. mat sekä kahvin.
Lisäksi on tarjolla päivän pihvi pöytiin tarjoiltuna.
Kysy ryhmille erikoishintaista buffet-lounasta!
Kauppakatu 26 • 87100 Kajaani • Puh. (08) 636 696 • fax (08) 639 996
asiakaspalvelu@ranch.fi • www.ranch.fi

SCANDIC
KAJANUS
– KESKELLÄ SUOMEA

Yövy viihtyisässä Kajaaninjoen varrella
sijaitsevassa Scandic Kajanuksessa, Kaukametsän
kokouskeskuksen ja vesiliikuntakeidas Kaukaveden
yhteydessä, lähellä Kajaanin Kaupunginteatteria.
Tervetuloa Scandiciin!
Koskikatu 3
Puh. 08-61 641
www.scandichotels.fi/kajanus
scandichotels.fi

Tarjolla historiaa ja nykypäivää.
Kulje kanssamme, opi ja viihdy!
Eino Leino -talo
Kajaanin Paltaniemellä
Eino Leino -talon kesää 2017:
Talo ja kesäkahvila avoinna
su, ti – pe 7.6.–13.8.
Kesään kuuluu mm. valokuvanäyttelyt
Eino Leinosta ja Elias Lönnrotista, runokahviloita ja kesäteatteria heinäkuussa
sekä Paltaniemi-päivät ja Eino Leino -talon kirjapäivät 15.–16.7.
Eino Leino -talo, Sutelantie 28, 87850 Paltaniemi, puh. 045 884 9350,
einoleinotalo@gmail.com, www.einoleinotalo.fi, Facebook: Eino Leino -talo, Paltaniemen teatteri

- puistojuhla
sytyttää
Kajaanin linnan
jokipuistoineen
arvaamattomaan
eloon

18. - 20.8.’17
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Lehtikankaan monitoimitalo

Kajaanin kaupungin historian suurin yksittäinen rakennuskohde
KAJAANIN KIRKKO, Kirkkokatu 19
Avoinna 10.6.–20.8.
päivittäin klo 10–20.

Lehtikankaan monitoimitalo
valmistuu vaiheittain vuoden
2017 aikana. Yläluokat aloittavat koulunkäynnin maaliskuussa. Alakoulu, kirjasto,
vuo ropäiväkoti ja Kajaanin
Mamselli tulevat taloon elokuussa. Rakennus ja pihaalueet ovat valmiina syksyllä.

Talo on tuhannen
lapsen ja nuoren
sekä 120 työntekijän
työpaikka

Tervetuloa
n!
herkuttelemaa

Taukopaikka
Nuottijärvi
Mainuantie 1270, 87800 Kajaani
p. 0400 571 566 www.nuottijarvi.fi

nittelussa on toteutettu modernin pedagogisen ajattelun
mukaista solun ja avoimen
tilan yhdistelyä erilaisiksi opetustiloiksi. Yläkoulun tiloissa
on hyödynnetty mm. synergian periaatteita, esimerkiksi
musiikkiluokka voidaan avata
näyttämöksi liikuntasaliin tai
ruokalaan. Taide- ja taitoaineiden opetustilat sijaitsevat
lähellä toisiaan. Päiväkotilapsilla on omat solunsa,
joista on omat pihayhteydet.
Suunnittelussa on kiinnitetty
erityistä huomiota tilojen viihtyvyyteen ja mahdollisuuteen
harjoittaa liikunnallisia aktiviteetteja. Monitoimitalo on
suunniteltu kaikkien käyttöön

ja esteettömyys on huomioitu
alusta asti.

Arkkitehtuuri
Pääsuunnittelija on arkkitehti
Martti Karsikas sekä Alt Arkkitehdit Oy: Ville-Pekka Ikola,
Kalle Vahtera ja Antti Karsikas.
Monitoimitalon ideana on sola,
jonka ympärille muut toiminnot ryhmittyvät. Solamainen
muoto toteutuu ruokasalissa,
jota ympäröivät läpinäkyvät
ja pehmeästi kaartuvat seinät.
Esteettömästi ulkoa sisään
virtaava valo toivottaa kävijät
tervetulleeksi rakennukseen.
Rakennuksen julkisivu on valmistettu poltetusta savitiilestä.
Rakennuksen mitoituksessa
Taidetta ja arkitavaraa

Jo vuodesta 1995!

Koulutilat on mitoitettu
800:lle oppilaalle. Vuoropäiväkoti toimii aluksi kuutena
päivänä viikossa. Lehtikankaan kirjasto siirtyy rakennukseen ja tuo hyvän lisän
alueen palveluihin. Mamsellin
nykyaikainen tuotantokeittiö
valmistaa oman talon lisäksi
yli 3000 päivittäistä annosta
Kajaanin alueelle. Nuorisotoimi järjestää toimintaa sekä
entisissä että uusissa tiloissa.
Monitoimitalo on rakennettu entisen Hauholan koulun tontille. Suunnittelussa on
huo mioitu käyttäjäryhmien
toiveita. Alaluokkien suun-

Rinnekadulta päin monitoimitalo muistuttaa hiukan Kajaanin
linnaa. Kuva: Heikki Karppinen

Paltamon seurakunta
Tervetuloa tutustumaan:
Paltaniemen kirkkoon
Paltamon kirkonkylän
kirkkoon ja pikkukirkkoon.

Ympäristö
Rakennuksen sijoittumisessa
on otettu huomioon ympäristön
ja toimintojen suhde. Päiväkoti
piha-alueineen on suunnattu
aamuaurinkoa kohden. Koulun
opetustilat ja pihat avautuvat
kauniiseen luonnonympäristöön. Huoltoajoa tarvitsevat
tilat on sijoitettu talon sivuille.
Liikuntasaleista on suora yhteys ulkourheilualueille. Pihaalueiden puustoa on pyritty
säilyttämään mahdollisimman
paljon, ja uudet istutukset tulevat sopimaan alueen luontoon.
Arto Koskivirta
Lehtikankaan koulun rehtori
Caj Bremer

VUOLIJOEN KIRKKO, Kivikirkontie 3
Avoinna 10.6.–31.8. päivittäin
klo 9–15 erillisestä varauksesta
(p. 044 085 2382 tai 044 098 6700).

ja suunnittelussa on pyritty
muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen.
Monitoimitalossa hyödynnetään uusinta talotekniikkaa,
energiatehokkaita ratkaisuja,
LED-valolähteitä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tilojen muunneltavuus on
mahdollista siirtoseinien avulla. Opetus ja audiovisuaaliset
järjestelmät ovat uusinta teknologiaa.

Kainuun Museo

Taidemuseo

Perusnäyttelyn lisäksi
15.2.-5.4. Taidetta ja arkitavaraa
28.5.-17.9. Laps’ Suomen
1.10.-31.12. Kajaanin seminaari

9.2.-26.3.
TAKAISIN KARJALAAN
Caj Bremer

Galleriahuoneessa
18.1.-2.4. Kaiken kansan mölytoosa
28.5.-17.9. Lasten parhaaksi

15.6.-3.9.
JUHO KARJALAINEN
Avoinna su-ti, to 10-17, ke 12-20
Linnankatu 14
kajaani.fi/taidemuseo
Juho Karjalainen: Vana

Asemakatu 4, p. 0447100494
kainuunmuseo.fi

9.4.-31.5. HAJOTTAJA
– sen todistajat ja sivustakatsojat
Mayumi Niiranen-Hisatomi

Kajaanin
Kaupunginteatteri
Lottovoittajat
Kultakausi
Siunattu hulluus
Omanlaesie
Veden muistista
Oi ihana Panama
kajaaninteatteri.fi

5.-9.7. Musiikkia, lausuntaa ja
teatteria keskellä Kajaania.
Suven Runoilija Henriikka Tavi.
Katso koko ohjelma:
runoviikko.fi

Muita tapahtumia

Kauppakatu 20, 87100 Kajaani
Puh. 010 783 2000
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

www.sokoshotels.fi

www.asemuseo.fi
asemuseokajaani@
asemuseo.fi
050 414 4166

18.-20.5. Kajaanin Kevät -festivaali, Pietari Brahen markkinat 5.-6.5.,
Ilmaiset kaupunkikiertoajelut tiistaisin 27.6.-1.8. klo 18-20
paitsi 5.7. ke klo 16.30-18.30 Kaupungin Teatterin edestä. Lasten Linnan
kierrokset 5.7. klo 12 Raatihuoneentori, 19.7. ja 9.8. klo 18 Linnan edusta,
Pietarin päivä 29.6., Markkinakatu 5.-8.7.,Tervasoutunäytökset 2.7.-30.7. (su) klo 18,
Torisoitot 17.6.-19.8. (la, 23.6. pe), Paltaniemen kuvakirkko (kesä).
Lue lisää kainuuntapahtumat.fi

Liput ja lisätiedot

Kajaani Info Pohjolankatu 13, p. (08) 6155 2555, kajaani.info@kajaani.fi

Lue lisää: www.kajaani.fi

Juhlitaan yhdessä!
www.kainuunliitto.fi/satavuotisohjelma

JO VUODESTA 1651

