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Raahe 1918 -kierrokselle lähdetään Raahen keskuskoulun edestä. Kuva: Raahen seutukunnan kuvapankki/Leena Harju

Matkailuoppaat mukana
Raahen tapahtumissa
Raahe

Raahessa riittää tapahtumia
jokaiselle vuodenajalle ja ohjelmaa löytyy niin liikunnan ja
kulttuurin ystäville kuin lapsiperheillekin. Raahen Matkailuoppaat ovat mukana muiden
muassa Pekanpäivillä, Pooki
Flakkaa – Raahen Meripäivillä, Taiteiden yössä, Pekan
Pimiöillä, Kirjamessuilla ja
Annanpäivillä tarjoten yhteistyössä tapahtumajärjestäjien
kanssa perinteisiä kävely- ja
bussikierroksia sekä erilaisia
teemakierroksia.
Teemakierroksistamme erittäin ajankohtainen on Raahe
1918 -kävelykierros, jossa
perehdytään kansalaissodan
tapahtumiin Raahessa. Kierrokselle lähdetään vuonna
1912 valmistuneen Raahen
keskuskoulun edestä ja kävellään puolentoista tunnin kierros
keskeisten tapahtumapaikko-

jen kautta. Kierros päättyy rakennushistoriallisesti merkittävälle Pekkatorille.
Wanhan kaupungin väkeä
rooliopastuksella puolestaan
”tavataan” Raahessa eläneitä
henkilöitä
1800-luvun hengessä. Roolihahmoina Wanhan Raahen kaduilla esiintyy porvarisrouvia,
käsityöläisiä, palvelusväkeä

Auktorisoidun oppaan
matkassa laatua
Auktorisoidun oppaan tunnus on
Suomen Opasliiton Guide-merkki.
Hopeinen tai kultainen.
Merkin takana oppaan
jäsennumero.
Merkkiä saa käyttää vain
Suomen Opasliitto ry:n
jäsenet.

Opastettuja kierroksia
tilatessa suosithan
auktorisoitujen
oppaiden käyttöä.

ja lapsia
Muita teemaopastuksiamme ovat Hautausmaakierros,
Joulun Aika, Kirjailijakierros,
Kummituksia ja kummajaisia,
Pihakierros ja lapsille suunnattu toiminnallinen Soveliuksen
pyykkipäivä. Kaikki opastuksemme ovat luonnollisesti
myös tilattavissa ja kierroksia
voidaan räätälöidä asiakkaan

toiveiden mukaisesti. Tervetuloa tutustumaan Raaheen koulutetun oppaan johdolla!
è Lisätietoa tapahtumista ja
opastuksista:
visitraahe.fi
raahenmatkailuoppaat.fi
facebook.com/raahenmatkailuoppaat

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
Sea-Laplands Tourist Guides

Opastoimintaa Kemissä ja
Meri-Lapissa vuodesta 1980
Tiedustelut ja varaukset
puh. +358 44 0451 156
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
www.merilapinmatkailuoppaat.fi
www.visitmeri-lappi.fi
opastukset ja neuvonta

Pohjoisen Opas 2018
Vuosi on vaihtunut ja Pohjois-Suomen oppaat ovat
jälleen tehneet hyvää yhteistyötä lehden sisällön
keräämisessä ja julkaisemisessa. Viime vuonna
juhlimme maamme itsenäisyyttä ja tänä vuonna
muistelemme itsenäisyyden historiamme synkkää
vuotta. On hyvä ottaa muistot esiin, vaikka joitakin
henkilöitä tuon vuoden muistot saattavatkin hirvittää.
Kaikki tapahtumat ovat kuitenkin osa itsenäisyyttämme eikä niitä voi eikä saa ohittaa. Toivottavasti myös
jälkipolvemme ottavat muistoista oppia ja rakentavat
parempaa maailmaa.
Pohjois-Suomen oppaat järjestävät myös valtakunnallisen vapauden teeman mukaisia tapahtumia kuin
myös monia muita värikkäitä tarinnallisia ohjelmia.
28. julkaisuvuoden Pohjoisen-Opas-lehdestä löytyy
Pohjois-Suomen tapahtumatarjontaa paikkakuntalaisille ja vieraileville matkailijoille. Lehti on hyvä
mukana kulkeva apuväline vapaapäivien ohjelmasuunnitteluun kuin ryhmämatkoja suunnitteleville
ohjelma- ja palvelutarjoajien löytämiseksi. Paikalliset
matkailuoppaat esittelevät mielellään nähtävyyksiä ja
vierailukohteita. Kannattaa ottaa yhteyttä ja tiedustella vaihtoehtoja.
Suomen Opasliiton teema vuonna 2018 on
”Yhdessä eteenpäin – Finlad i fokus”
Opasliiton teeman mukaan myös me Pohjois-Suomen opasyhdistyksissä toimivat oppaat ponnistamme
yhdessä eteenpäin matkailupalvelujen kehittämiseksi
ja monipuolistamiseksi yhteistyökumppaneidemme
ja kaikkien opastoiminnan tukijoiden kanssa.
Matkailu- ja opastuspalvelujen kysyntä on kasvanut ja varsinkin auktorisoitujen oppaiden tiedustelu
ja arvostus on lisääntynyt. Tilaajat haluavat entistä
selvemmin varmistaa opastuspalvelun laadun. Tämän
myötä on Pohjois-Suomen opasyhdistyksissä alettu
kehittää paikallis- ja aluetoimintaa. Uusien oppaiden
koulutuksia on suunnitteilla tai jo aloitettu useilla
paikkakunnilla, ja heistä saadaan Suomen Opasliiton
auktorisoituja matkailuoppaita.
Suomen Opasliiton opasmerkki on hopeinen tai
kultainen jäsennumerolla varustettu merkki, ja se
on auktorisoidun ja aktiivisuuskokeen suorittaneen
oppaan tunnus.
Paikkakunnilla vieraillessasi ota opas esittelemään
kohteita niin saat paremman kokemuksen vierailustasi. Oppaan matkassa koet, näet ja kuulet enemmän!
Pohjois-Suomen matkailuoppaiden kevätaluekokous ja aluekoulutuspäivät pidetään Kemissä 17.
-18.3.2018 ja syysaluekokous Raahessa.
Suomen Opasliiton valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja liittokokoukset pidetään Vaasassa 14. –
15.4.2018 ja Tampereella 6. – 7.10.2018. Pohjoisen
oppaat, varatkaa päivät kalenteriin ja osallistukaa
avartaviin koulutustapahtumiin.
Kaikkien oppaiden puolesta toivotan mitä parhainta
vuotta 2018. Kiitos kaikille tämän lehden toteuttajille
ja yhteistyökumppaneille, joiden tuella opasyhdistykset voivat jatkaa toiminnan kehittämistä.

Ilo palvella opastaen!
Kyösti Karjalainen
Suomen Opasliitto ry
Pohjois-Suomen alue-edustaja
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
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Majoitu mukavasti
Kylpylähotelli
Pohjanrannassa!

Meri-Lappi

Pohjanrannassa toimii
hotelli, ravintola,
matkailuvaunualue,
tanssikeskus ja
tilaviinimyymälä.

Varattavissa on myös
tyylikkäitä kokous- ja
ryhmätyötiloja.

Ter vetuloa an!
Pohjanranta
016 275 070 info@pohjanranta.com
Pohjantie 23, 94400 Keminmaa

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

Valtakatu 5, 94100 Kemi
Tilaukset (016) 256 811, 040 521 3679
www.miorita.fi

Liikelahjat - Mainosvaatteet
BE
YOUR
BRAND
Varikonkatu 17 Kemi Puh: 0400-389 020
info@speedline.fi www.speedline.fi

Matkasi varrella historiallinen

Hotelli Merihovi

Ystävällinen palvelu,
hyvä ruoka sekä
pehmeät pedit.
Tervetuloa!

Suosittu
lounasravintola
sekä kohtaamis- ja
illanviettopaikka.
Tiedustele edullisia
majoituspakettejamme sekä ryhmäruokailuja.
Puh. 040 6853 500 hotel@merihovi.fi
Keskuspuistokatu 6-8, Kemi www.merihovi.fi

Kemin rautatieasema
ja asemapiha herää henkiin
Kemin rautatieasema ja asemapiha valmistuttuaan 1900
-luvun alkupuolella on nähnyt
ja kokenut monia vaiherikkaita
vuosia itsenäisyystaistelujen ja
sotiemme sekä jälleenrakentamisen aikoina. Henkilö- ja tavaraliikenne rautateitse lisääntyi huimaa vauhtia. Asemalla
väki odotti junien saapumista
ja lähtemistä nauttien asemarakennuksissa olevia palveluita.
Kemin rautatieasema sai kokea saman karun kohtalon kuin
monen muun paikkakunnan
asemat. Vr on vuosien varrella
automaatioisoinut rataliikennettä ja vähentänyt henkilötyön
määrää. Asemien asiakaspalvelu pienempien paikkakuntien
asemilla lopetettu. Työntekijöiden asunnot työmaakopit
ja muut tilat autioituivat myös
Kemissä.
Matkailijat odottelivat kylminä aamutunteina tai myöhään illalla palveluksista tyhjillään olevassa asemarakennuksessa. Ei kahvilaa ei ravintolaa
ei henkilökuntaa kenen puoleen kääntyä apua tarvitseva.
Oli kuin musta synkkä Mordorin pimeys laskeutuisi asemaalueen päälle synkistäen myös
matkailijoiden tunteet. Ei ilon
pilkettä ei naurahduksia. Hiljaa värjötellen nurkkapenkissä
aulassa tai ulkona seisten odotellen myöhässä saapuvia junia.
Nyt asemarakennukset ja

Kokous- ja juhlaväelle on
Ratapihan Ruustinnan juhlahuoneiston läheisyydessä majoitukset ainutlaatuisin asemapihan tunnelmin. Mikäpäs olisi
nuoren parin juhlapäivänään
kesäiltana ikuistaa itsensä asemapihan kauniin puisto katveessa tai merkkivuosia juhlistaa satavuotisten mäntyjen
rinnalla.

asemapiha herää henkiin.
Synkkyys väistyy, valo, ilo
ja hyväntuulisuus vapautuu
alueella. Torniolainen perhe
Seppälä ja Antti Ahvenainen
Nivalasta ostivat asemarakennukset päärakennusta lukuun
ottamatta ja kunnostavat ne
entiseen loistoonsa.
Asemaravintola, työntekijöiden asunnot ja työmaarakennukset ovat saaneet uutta väriä
ja ehostusta pintaan. Asemaravintolaan avattu kahvila, jonka
yläkertaan tehdään majoitustilat, jopa isommalle ryhmälle
yhteinen huone. Työntekijöiden asunnoista on tehty hotellihuoneet. Työmaarakennuksesta ja muista tehdään myös lisää
majoitustilaa. Kerhorakennus
palvelee kokous- ja juhlatilana,
Maakellarit, autotallit ja muut
rakennukset tullaan ottamaan
käyttöön tavalla tai toisella.

Kaunis puistoinen piha-alue
kehitetään erilaisten tapahtumien keskipisteeksi. Paikalliset
yrittäjät ovat jo kyselleet ei
teemallisiin tapahtumiin asemapihaa.
Enää ei tarvi värjötellä tyhjässä rakennuksessa tai kylmässä viimassa junia odotellen.
Lämminhenkinen kahvila palvelee matkailijoita monipuolisin palveluin. Voit nauttia
virvokkeet ja pikkusuoliaset
kahvilassa tai osta eväspaketti
mukaan junamatkalle.
PutiikkiHotelli Kemi -1932kutsuu majoittumaan yksilöllisiin huoneistoihin ja tilat löytyy
heti junanradan vierestä, eikä
pitkä matka ole kaupungin keskustaan, LumiLinnaan, matkailukohteisiin tai ravintoloihin
nauttimaan hyvästä viihteestä
ja paikallisten ystävällisyydestä.

PutiikkiHotelli Kemi 1932,
Ratapihan Ruustinna ja Cafe
Hertta Kemi tuovat tiloihin
perinteistä ilmettä sisustuksella, kuitenkin nykyaikaisella
palvelutasolla. Palvelualttiit
yrittäjät työntekijöineen toivottaa junia odottavat matkailijat
ja paikalliset piipahtamaan tai
viettämään aikaa asemapihan
Cafe Hertan kahvilaan.
Kyösti Karjalainen
Kuvat Putiikkihotelli Kemi
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Teemalliset kierrokset kiinnostaa
Kummituskierros, hautausmaakierrokset, Jääkäreiden
jäljillä, Voimanaisia Kemissä,
Vinksin Vonksin lasten opastukset sekä hevosvankkureilla
kierretty Kemin keskustakierros ovat oivia esimerkkejä koko
Meri-Lapin alueella kiinnostusta herättäneistä opastuksista. Opastusten tarjontaa on
lisätty ja samalla mietitty uusia
kohteita, joissa historian juuret
ja nykypäivä kohtaavat ja joista
on mukava kertoa ihmisille.
Perimätiedon ja tarinoiden jakamiselle on selvästi tilausta ja
tarvetta. Kurkistetaan hieman
tarinoiden maailmaan:

Kummituskierros
Meri-Lappi on mystisten tarinoiden ja kummitusjuttujen
luvattua aluetta. Pimeän ja valon synnyinsijoilla on oivalliset olosuhteet yliluonnollisille
henkiolennoille ja ilmiöille.
Ympärillämme tapahtuu kaiken aikaa asioita, joita terve
järki ei pysty selittämään. Menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus voivat olla samanaikaisesti läsnä. Kemissä esiintyvät
henget ja kummitukset ovat
ystävällisiä, suojelevia jopa
pelastavia. Pohjois-Suomen
eristäytyneisyydessä ja karuissa olosuhteissa on täytynyt
elää sovussa luonnonhenkien
kanssa eikä räyhähenkiä ole
syntynyt. Kummituskierroksilla mystiset tarinat, legendat,
kummitukset ja paikat pohjautuvat historian havinaan ja
perimätietoon.

Vinksin Vonksin
Hurjan hassut Vinksin Vonksin
leppoisat kierrokset on tarkoitettu perheen pienimmille ja siinä sivussa myös koko perheelle
tutustuen kotikaupunkimme
nähtävyyksiin, vanhoihin taloihin, Jatulintarhaan, patsaisiin ja
tietysti Merirosvojen laivaan.
Kuljetaan tarinoiden mukaan
laulua ja leikkiä unohtamatta
mukana kuitenkin aina vinha
totuus ja tietoa esiteltävästä
paikasta tai esineestä. Kierroksilla saattaa nähdä ja tavata ihka
oikean Puhuri Tontun, Pukin
muorin, Tummu Tuulitukan,
Kallivuoren Peikot tahi urheat
Arctic Snow Dogs joukon.

kaivosteollisuus ja Outokummun terästehdas muutamana
esimerkkinä. Meri-Lapin teollisuuden ja etenkin puuteollisuuden historian juuret ovat
syvällä sahateollisuuden ja uiton historiassa. Suuren suosion
saanut Perinnenäyttely Karihaarassa valottaa hyvin näitä
teemoja. Näyttelystä löytyvät
niin saha- ja puuteollisuuden

Perinnenäyttely
Teollisuusmatkailu on myös
nopeasti heräävä kiinnostuksen kohde täällä Meri-Lapissa.
Kemi, joka seisoo ”puujaloillaan” kahden tehtaan välissä,

PutiikkiHotelli Kemi
-1932-

Rentouttavaa majoitusta
historian havinassa
rautatieasemalla

Tunnelmallinen kohtauspaikka junaa odotellessa
tai muuten vain viihtyen
palveluja nauttien

Varaa ainutlaatuinen
kerhotalo ryhmäruokailuihin,
kokous- tai juhlatilaisuuksiin.
Varaukset 040 591 4680

alkuvaiheet kuin myös Laitakarin sahasaaren pienoismalli. Pienoismalli on rakennettu
tarkkaan perimätiedon pohjalta
ja se antaa elävän kuvan 1860luvulla alkaneen sahasaaren
kukoistuksesta, kaupankäynnistä, elämän iloista ja suruista.
Perinnenäyttely vie tutustujan kauas menneeseen aikaan.
Esittelee Kemin ensimmäisen
sairaalan, työläiskodin varustuksineen, koululuokan, urheilusankareita sekä tehtaan johtotehtävissä toimineita patruunoita ja johtajia. Perinnenäyttelyn läheisyydessä sijaitsevat
myös työläismuseo sekä useita
Kemin ehkä kauneimpia rakennuksia, joiden historia on
vahvasti kiinnittynyt saha- ja
puu-teollisuuden kasvuun ja
kukoistukseen Kemin alueella.
Ne kertovat myös teollisuuden
ympärille rakentuneesta yhteisöllisestä elämästä, työstä
ja toimeentulosta karuinakin
aikoina.

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

Varaukset:
m
raisa@tasocatering.co
90
81
tai puh. 040 321

Pappilantie 10, Simoniemi

Näköalaravintola
Panorama Cafe
www.panoramacafekemi.fi
+358 504 103 605
Avoinna arkisin 8 - 15.30
Tilauksesta muuna aikana
 CATERINGPALVELUT

LOUNAS
10 - 13.30
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LIPPUKASSA 016 258 232
KEMINTEATTERI.COM

Meri elää meissä

Tervetuloa tapaamaan nuorta jääkarhuamme Sisua ja sen Venus-emoa
sekä 50 muun arktisen eläinlajin edustajaa pohjoisen metsän keskelle.
Taattuja luontoelämyksiä vuoden jokaisena päivänä, mukavaa
majoitusta ja monipuolisia ohjelmapalveluja ympäri vuoden.

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

Meren rannalla kasvaneena,
mereltä usein lohtua ja rauhaa hakeneena en voisi kuvitella asuvani muualla. Meren
pauhu kertoo sen voimasta ja
meidän ihmisten pienuudesta.
Peilityyni pinta taas kuvastaa elämän leppoisaa kulkua
ja yhdessäoloa täällä Pohjolassa. Kuten kaikilla rakkailla
lapsilla on meidänkin merellä
monta nimeä; Kainuunmeri,
Lapinmeri tai Perämeri; tuttuja
nimiä kaikki. Meren läheisyys
on rikkaus Meri-Lappilaisille.
Meri tarjoaa meille parastaan
niin talvella kuin kesällä.
Talvisin jäätyvä meri tarjoaa
oivalliset liikunta- ja aktiviteettimahdollisuudet. Hiihtäjiä
kuin muurahaisia, pilkkijöitä, leijalautailijoita, potku- ja
moottorikelkkailijoita, lumikenkäilijöitä ja hurja määrä
punaisiin ja sinisiin haalareihin
sonnustautuneita matkailijoita
Olokoloissa, reessä tai moottorikelkan sarvissa. Matkailijoita ympäri maailman talvisen
meremme lumosta nauttien
suuntana matkailujäänmurtaja
Sampo. Onpa joskus nähty porukkaa talvisin liikkeellä myös
kajakeilla.
Talvinen meri tuulineen ja
tuiskuineen, sitä ensimmäistä
lokkia odotellen, joka maaliskuulla antaa lupauksen tulevasta keväästä ja kesästä.
Kesäinen meri miljoonien
mahdollisuuksien aarreaitta.
Upea lähisaaristo laavuineen ja
kotineen. Laitakarin sahasaari,
Perämeren Kansallispuisto ja
Pensaskarin tarjoamat mahdollisuudet veneilijöille. Hylkeet,

merikotkat, Tiirat ja harvinaiset
kasvit, joita rantautui aikoinaan
laivojen painolastin mukana.
Maankohouma, Pirtun salakuljetus, Jääkäreiden reitit vesitse
ja jääpeitteen halki sekä monet
muut merellä sattuneet seikkailut. Tuhat ja yksi tarinan aihetta, jotka varmasti kiinnostavat
monia.
Matkailijalla on monta mahdollisuutta päästä tutustumaan
näihin historiallisiin ja ihmeellisiin teemoihin ja tarinoihin.
Voi vuokrata kajakin tai soutuveneen, osallistua järjestetylle
luontoretkelle meloen tai varata paikan paikallisen perinteen mukaisesti rakennettuun
Jähti laivan risteilylle. Saaristokierroksille voi osallistua
hyppäämällä Leila vesibussin kyytiin, seilata lähisaareen
makkaranpaistoon tai vain körötellä saaresta saareen merellisen luonnon ihmeitä katsellen.
Kannattaa kokeilla myös yöttömässä yössä liikkumista vesillä

ja kokea luonnon värien muuttumista salaperäisiksi. Kuulla
meren kuiskailun, kun Pohjan
akka menee ukkonsa viereen
maate veden rauhoittuessa uutta aamua odottamaan.
Siksi meri on minulle niin
tärkeä. Se rauhoittaa, antaa
voimaa tulevaan ja tarjoaa niin
paljon uusia kokemuksia joka
päivä. Merellä, vesillä ei kahta
samanlaista päivää ole.
Tule nauttimaan rantojemme
ja saaristomme lumosta, rauhallisista aalloista tahi myrskyisän
meren voiman energiasta. Tule
mukaan luontoretkillemme tai
tilaa opas matkaan risteilille.
Mielellään opastan ja kerron
tarinat ja kokemukset laineilla
ja rannoilla.
Päivi Koskela
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
Erä- ja luonto-opas
AT-Meri-Lappi opas
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Tarinallinen taukopaikka
Meri-Lapin sydämessä!

Nostalginen Motel Käpylä
Tarinallinen taukopaikka Meri-Lapissa
Samalla yrittäjäperheellä liki
60 vuotta ollut, Keminmaassa
sijaitseva legendaarinen Motelli-ravintola Käpylä, on siirtynyt
uuden yrittäjän hoidettavaksi.
Vuosien saatossa motellin seinien sisällä on toiminut noin
200 paikkainen viihderavintola kahdessa eri kerroksessa,
arvostettu ruoka- ja tilausravintola, Union Bar -niminen
huoltoasema ja baari, sekä 27
huoneen motelli.
1970- ja -80-luvun muistoissa on neljä kertaa viikossa järjestetyt tanssi-illat, joissa kävi
kaikki Suomen huippuartistit
esiintymässä. ja jono oli ovella
joka kerta Torniontielle saakka.
Käpylän mielenkiintoinen ja
pitkä historia hurmasi myös uuden yrittäjän, Teija-Liisa Paanasen, kiinnostumaan paikasta
nähdessään vintage- ja desingkalusteet sekä monet 70- luvun
aarteet varastojen nurkista. Visio nostalgian ja huippuvuosien historiasta alkuperäisillä
kalusteilla ja muilla aarteilla
sävyttäen vuosikymmenien
muistoilla tekee Käpylästä tarinnallisen kohtauspaikan niin
paikallisille kuin matkailijoille.

 27 huonetta
 Vintage-baari
 Kokoustilat
 Tilausravintola

Tervetuloa viihtymään!
Motel Käpylä
www.motelkapyla.fi
040 775 2466

Jotain uutta,
jotain vanhaa

sopivaa pikaruokaa tarjoten
asiakkaille jotain uutta ja rentoa
mahdollisimman laadukkaista
aineksista. Union baarin Premium Hot Dog rakennetaan
pitkälle paikallisista raakaaineista kokoa rajoittamatta
kemiläisen Pulla Jussin sämpylöistä ja tervolalaisen Meän
Lihan artisaanimakkaroista.
Motelli Käpylästä ja Union
baarista tavoitteena on saada
koko perheen kohtaamispaikka
tavoittaen sekä paikalliset että
matkailevat asiakkaat. Tarinoita riittää jokaiselle.

Uuden Käpylän suunnittelu on
aloitettu yhteistyössä Paanasen
ja Laineen toimesta paikan historiaa kunnioittaen, Käpylän
motellitoiminnan rinnalle pikkuhiljaa palautetaan majoittu-

Varaahan matkallesi aikaa ja
pysähdy Keminmaan nostalgisessa ja retrossa kohteessa, nauti tarinallisista hetkistä ja lataa
energiaa historian havinassa.

jia ja paikallisia hyödyttäviä
palveluita.
Edellisen yrittäjän ideasta
otetiin ennen kabinettitilana
toiminut huone uudelleen käyttöön pääravintolan yhteyteen
bensis-baarin tyylisenä. Motelli Käpylässä toimiikin nyt

kahvilana ja pubina Unionin
baari, joka on sisustettu mahdollisimman pitkälle Käpylän
varastoista löytyneillä, alkuperäisillä huoltamokalusteilla.
Perinteisten kahvilatuotteiden lisäksi Unionin baarissa
tarjoillaan yrittäjän makuun

Yhdessä eteenpäin
- Finland i fokus
Toimitusneuvosto:
Hilkka Kangastie,
Kyösti Karjalainen
ja Anna-Liisa Helttunen.
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakuntien matkailuoppaiden, eräoppaiden ja
erikoisalojen oppaiden lehti.
Painosmäärä 13 000 kpl
Tiedot helmikuulta 2018

Sivunvalmistus:
Kuhmolainen
Kainuuntie 103
88900 KUHMO
Painaminen:
Suomalainen Lehtipaino Oy/
Kajaani

Tule Kemiin nauttimaan kesästäsi!
Ongintaa Sisäsatamassa

© Kemin kaupunki 2018

Kemin kalastusmahdollisuudet ovat monipuoliset kaupungin
keskustan tuntumassa Perämeren rannalla! Kemiläisten olohuoneeksikin
kutsuuu Sisäsatama mahdollistaa monenlaisen virkistyskalastuksen
pelkän kalastonhoitomaksun hinnalla. Mato-onkia myytävänä Sisäsataman
Mini-Golﬁsta.
Lue lisää: www.kemi.ﬁ/matkailu/kalastus

Veitsiluodon Kalapaikka
Suosiiu, monipuolinen ja kalakannaltaan runsas
kalastuspaikka, josta voi myös vuokrata veneitä.
Kalapaikan ympäri kulkee noin 5 km miiainen luontopolku, jonka varrelta
löytyy neljä laavua sekä lintujen tarkkailuun soveltuva torni.
Lue lisää: www.veitsiluodonkalamiehet.ﬁ

Kiikeli - Merellinen lähimetsä
Miltei keskellä Kemin kaupunkia sijaitsevassa Kiikelin lähimetsässä
voi retkeillä opasteeuja reiiejä pitkin ja levähtää näköalatornissa
maisemia katsellen ja laavulla makkaraa paistaen.
Kohde soveltuu kaikille luonnosta, hiljaisuudesta ja ulkoliikunnasta
nauuville, sekä lastenraaaiden ja pyörätuolien kanssa liikkuville.
Lue lisää: www.keminkiikeli.ﬁ
Katso lisääetoja ja ota Kemi haltuun!
www.kemi.ﬁ/matkailu/
www.kemi.ﬁ/tapahtumakalenteri/
www.kemi.ﬁ/matkailu/tekemista-perheille/
Lataa ilmainen Kemi Card puhelimeesi Google Play -kaupasta
Kaupungintalon asiakaspalvelupiste:

Kulluurikeskuksen asiakaspalvelupiste:

Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi
Kulluurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi.
Avoinna 1.6-12.8
Avoinna 1.6.-12.8. ma-to klo 7.30-19.00,
ma-pe klo 9-15,
pe 7.30-17.00 ja la-su 10.00-15.00.
muina aikoina ma-pe klo 8-15.30
Muina aikoina ma-su 9.30-15.30
Yhteydenotot: asiakaspalvelu@kemi.ﬁ
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Tervetuloa Kemiin ja Meri-Lappiin opastetuille kierroksille
Vinksin Vonksin
Peikkometsään

tapahtumaviikolla sisäsatamassa.
Noin puolentoista tunnin
kävelykierroksella tarinaa ja
kuvitelmia miltä elämä seudullamme on vaikuttanut
100 vuotta sitten.
Kierros alkaa Kemi rautatieasemalta ja sijoittuu rautatiealueen lähistöön.
Hinta 2 €. Säävaraus.

lauantai 31.3.
12:00 - 15:00
Koko perheen retki Keminmaan Kallivuorten peikkoja tapaamaan.
Mitähän Peikot puuhaa,
miltä näyttää? Tulehan mukaan seikkailuun.
Linja-autokuljetus Kemin
Kulttuurikeskuksen edestä
klo 12.
Retken hinta 25 €/hlö sisältää kuljetuksen, Peikkoohjelman ja opastukset sekä
pienen yllätyksen. Ilmoittautumiset pe 23.3. mennessä

Hui kauhistus!
Kummituskierros Kemissä

Unelmien liikuntapäivä

torstai 10.5.
12:00 – 15:00
Koko perheen perinneleikkipäivät kansallisella
Unelmien liikuntapäivänä.
Tule mukaan Meri-Lapin
matkailuoppaiden kanssa
liikkumaan, leikkimään ja
ilakoimaan Kemin rautatieasemalle Putiikkihotelli
Kemin puistoalueelle.
Mukana hevosajelua,
Arctic Snow Dogs ja paljon
muuta mukavaa.
Tapahtuma on maksuton.
Tervetuloa! Säävaraus.

lauantai 9.6.
12:00 – 15:00
Kemin kesäkauden avajaisia juhlistetaan Kemin sisäsatamassa.
Tule mukaan hevoskyytiin
kiertämään kaupungin keskustaa kavioiden kopseen
säestämänä.
Kierroksen kesto noin 25
min. Hinta 5 €/henkilö, säävaraus.

naavalla.
Meri-Lapin Matkailuoppaiden erä- ja luonto-oppaat opastavat alkukesän
kukoistukseen heräävään
luonnon kauneuteen.
Voit valita vaellusreitin,
järvialueen lenkki n. 10 km
tai luontopolku järven laavulle n. 5 km.
Mukaan omaa juotavaa ja
naposteltavaa.
Varustuksena hyvät jalkineet ja säänmukainen retkiasu.
Lähtö Kemin Kulttuurikeskuksen edestä klo 9:00 kesto n.7 h. paluu n. klo 16:00
Hinta 30 € aikuinen, 25 €
lapsi alle 14 v.
Hinta sisältää kuljetuksen, opastuksen ja pienen
retkievään. Ilmoittautumiset
maanantai 11.6. mennessä.

Päiväretki
Martimoaavan
soiden suojelu
alueelle

Bussiretki Tervolan ja Louen
maalaismaisemaan

Hevoskiertoajelu Kemissä

lauantai 16.6.
9:00 – 16:00
Tule mukaan ja koe opastettuna monimuotoinen
luontoympäristö Euroopan
linturikkaimmalla soidensuojelualueella Martimo-

sunnuntaina 17.6.
klo 9:00 – 16:00
Päiväretki bussikyydillä
Tervolaan ja Louelle tarjoaa
miellyttävän kokemuksen
tämän päivän maalaistunnelmaan. Vieraillaan idylli-

sellä maalaistilalla Tervolan
Louella Vaajoen rannalla.
Lähtö Kemin Kulttuurikeskuksen edestä klo 9:00
kesto n. 7 h.
Hinta 45 € aikuinen, 25 €
lapsi alle 14 v.
Hinta sisältää kuljetuksen, vierailut ja opastukset.
Ilmoittautumiset maanantai
11.6. mennessä.

Hevoskiertoajelu Kemissä

keskiviikko 21.6.
12:00 – 15:00
Reipasta hevoskyytiä iloisin mielin Kemin sisäsatamassa.
Tule mukaan hevoskyytiin
kiertämään kaupungin keskustaa kavioiden kopseen
säestämänä.
Kierroksen kesto noin 25
min. Hinta 5 € / henkilö, säävaraus.

Matka tarujen
Peräpohjolaan

Ruokamarkkinoiden aikaan tarinnalliset kävelykierrokset Kemin kaupungissa.
keskiviikko 11.7., torstai
12.7. ja perjantai 13.7.
klo 14:00

Reilun tunnin kestoisella
kävelykierroksella kuullaan
tarina muinais-Suomen aikaisesta peräpohjolasta ja
sen aikaisista uskomuksista.
Kierros alkaa Meripuistosta ravintola Puistopaviljongin vierestä.
Hinta 2 €. Säävaraus.

Vinksin Vonksin
seikkailullinen
lasten kierros

lauantaina 14.7.
Seikkailullinen lasten kierros Kemin sisäsatamassa.
Leikin ja tarinoiden kera
seikkaillaan Meripuiston ja
sisäsataman alueella historiaa, taruja ja nykypäivää
oppaan kertomana ja ohjaamana.
Kierrokset alkavat Laululavalta klo 11:00, 13:00 ja
15:00.
Hinta 2 €. Säävaraus.

Wanhan Pappilan rantamakasiinit

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

Hevoskiertoajelu Kemissä

keskiviikko 18.7. ja lauantaina 21.7.
12:00 – 15:00 EasyLivin

Ilmoittautumiset info@
merilapinmatkailuoppaat.
fi puh. 044 0451 156. Muutokset mahdollisia. Jokaisella oltava oma riittävä
vakuutus. Yhdistyksellä
on tapaturmavakuutus
oppaalle, ei vakuuta osallistujia.

Matka sisällis
sodan ajan
Meri-Lappiin

EasyLiving viikolla maanantai 16.7., keskiviikko
18.7. ja perjantai 20.7.
Klo 15:00

Kemin Liikenne Oy

Lepoa...

Noin puolentoista tunnin
kävelykierroksella tarinaa ja
kuvitelmia miltä elämä seudullamme on vaikuttanut
100 vuotta sitten.
Kierros alkaa Kemi rautatieasemalta ja sijoittuu rautatiealueen lähistöön.
Hinta 2 €. Säävaraus.

Keskiviikko 31.10. ja
lauantai 3.11.
18:00
Mystisten tarinoiden ja
kummitusjuttujen Meri-Lap
pi tarjoaa selkäpiitä kihelmöivää seikkailua iltojen
pimetessä. Tule mukaan
kierrokselle ja kuule tarinoita
Meri-Lapin ja Kemin kummituksista. Soittaako pieni
poika huilua, missä jalaton
piika tahi kuka keinua kiikuttaa, portteja paukuttaa?
Lähtö Kemin Kulttuurikeskuksen edestä, kesto
noin 1,5 h.
Hinta 2 €. Säävaraus.

Aina kun
tarvitsette
bussikuljetuksia
muistakaa silloin
Kemin Liikenteen
bussit.

Kylpylämatkoja mm. Pärnuun
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

TERVETULOA
TEBOIL KEMINMAAHAN!
l
l

l

huolto l kahvio l pikapesu
pakettiautojen ja
peräkärryjen vuokraus
voiteluaineet ja
autotarvikkeet

ja tietysti polttoaineet
+ A- ja D-automaatit
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Risteilyjä Perämerelle
sekä tilaisuuksia Kemin sisäsatamassa.

Näetkö itsesi matkailualan ammattilaisena?
Matkailuala kasvaa voimakkaasti ja tekijöitä tarvitaan.
Meillä voit opiskella alan ammattilaiseksi
Kemissä ja Muoniossa.

Tervetuloa
Kemin
kirkkoon

www.lappia.fi/yhteishaku

Tule tutustumaan Kemin
kauniiseen Josef Stenbäckin suunnittelemaan
kirkkoon. Talvilauantaisin
ja kesäpäivinä.

Lapinmeren
Melontakeskus
Lapinmeren MelontakeskusKemissä
Kemissä
Ohjatut melontaretket
 Ohjatut
melontaretket
Opastetut retket Lapinmeren luontoon
 Opastetut
retket
Perhepäivät laineilla
tahiLapinmeren
hiekkarannalla luontoon
Lastenja
päivät
vesileikein
 Eräluonto-opastukset
Meri-Lapin
Ohjelmapalvelut perhetilaisuuksiin tai yrityspileisiin
alueella
merellä
ja maastossa
Kajakilla kesällä
tai talvella
Erä- ja luonto-opastuksetperhetilaisuuksiin
Meri-Lapin alueella merellä
 Ohjelmapalvelut
tai
ja maastossa
yrityspileisiin
Kajakilla kesällä tai talvella

Kirkko avoinna keväällä
LumiLinna-kauden aikana lauantaisin 14.4. asti
klo 12 - 15
Kesällä Tiekirkko
avoinna
maanantaista perjantaihin 25.6. - 10.8. klo 11 - 16

www.visitmeri-lappi.fi/fi/melonta/lapinmeren-melontakeskus/

Tiedustelut:
info@katariinalaiva.fi
tai 045 880 2364 (terassi)

Opas esittelee kirkkoa
tarinoiden kera.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Laivat ja terassi palvelevat
kesäkuu-syyskuun
aikana sääolojen salliessa.

www.visitmeri-lappi.fi/fi/melonta/lapinmeren-melontakeskus/

ARKTISTA LUMOA KEMISSÄ
Koe vaihtuvat vuodenajat Meri-Lapissa:
Jäämurtajaristeilyistä koskenlaskuun,
revontuliseikkailuista keskikesän valkeisiin öihin,
lumikenkäretkistä meren rannikolla
ruskaretkiin Seikkailujen Saarella.

Avoinna ympärivuotisesti
2019 lähtien!

 sales@visitkemi.fi

 +358 16 258 878

www.katariinalaiva.fi
www.peramerenjahti.fi

10
l

Ii

l

Kempele

l

Liminka

l

Lumijoki

l

Muhos

l

Oulu

l
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Utajärvi
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Vaala
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Oulu

Opastettujen kierrosten tutustumiskohteita olivat Oulun Lyseon lukio, jonka kivijalassa näkyvät vielä talvisodan pommitusten jäljet
muistutuksena, ja tuomiokirkko. Kuva: Päivi Rintamäki

Itsenäisyyden polku Oulussa

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

OPASVÄLITYS

www.goarctic.fi
opastukset@goarctic. fi
puh. 08 415 277 75

Ilolla opastaen
Tervetuloa palvelevaan sähköliikkeeseen

Oulun seudun oppaat ry
järjesti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyen opastettuja kävely- ja
linja-autokierroksia kesä- ja
heinäkuussa 2017. Näillä
kierroksilla saatiin tuntumaa
kaupunkia kohdanneisiin
historiallisiin tapahtumiin,
kulttuuriin, koulutukseen ja
kaupunkikuvan muutoksiin.
Kahdella linja-autokierroksella tutustuttiin Oulun
rakennettuun ympäristöön,
asuntoalueiden ohella muun
muassa yliopistoon sekä entisiin kasarmi- ja satama-alueisiin. Neljänä iltana käveltiin
kahden oppaan voimin Oulun
keskustassa. Maksuttomat
kierrokset olivat suosittuja, ja
niille osallistui yhteensä liki
300 henkilöä.
Juhlavuoden kierrokset

Sähkötalo Limingantulli, Ilmarinkatu 7
www.hammarinsahko.fi

liittyvät nykyisiin Oulun Lyseon lukion ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Lääninhallitustalon vaiheisiin.
Jäljet punaisten ja valkoisten
välisistä taisteluista ja talvisodan pommituksista ovat
edelleen nähtävissä.
Kierroksiin kuului käynti
tuomiokirkossa. Kryptassa
tarjottiin iloisena yllätyksenä
kahvit ”papinleukoineen”,
mikä virkisti parin tunnin kävelyn lomassa. Vaikka itse
tuomiokirkko oli monelle
osallistujalle tuttu, krypta
kappeleineen ja kahviloineen
oli uusi kokemus. Ehkä kierroksen jälkeen yhä useampi osaa poiketa Isonkadun
puoleiseen kesäkahvilaan,
jossa voi muistella vaikkapa
itsenäisyyden juhlavuotta tai
kaupungin yli 400-vuotista

historiaa.
Kahvittelun jälkeen kierros
jatkui takaisin kohti ydinkeskustaa. Matkalla saatettiin
pysähtyä tarkkailemaan rakennuksia ja arvuuttelemaan
niiden rakennusaikaa. Keskustan rakennuskannassa on
edelleen nähtävissä kohteita
kaikilta itsenäisyyden vuosikymmeniltä.
Vaikka kierrokset keskittyivät vain suppealle osalle
Oulua, ne antoivat kuulijoille
kuvan kaupungin kehityksestä ja kasvusta pienestä puutalokaupungista yli 200 000
asukkaan vireäksi PohjoisSkandinavian pääkaupungiksi.
Kaarina Niskala
Opas, Oulun seudun oppaat ry

Mistä suunnasta Myllytullissa puhaltaa?
Myllytullin alue on muuttunut
paljon siitä, kun 1700-luvulla
ensimmäiset myllyt pyörivät
Sahasaaren tienoilla. Åströmin
nahkatehdas oli aluetta hallitseva kokonaisuus yli vuosisadan
ajan. Tietomaa ja Oulun taidemuseo ovat jo vakiintuneita
toimijoita vanhoissa teollisuus-

Valaisimet lamput
sähkötarvikkeet
sähkösennukset
kodinkonehuolto
varaosat

aloitettiin, kuten useimmat
kesäkierroksetkin, kaupungintalon edustalta. Viimeisen
sadan vuoden aikana komea
uusrenessanssirakennus on
toiminut ”Susiteettina” eli
Seurahuoneena ja kaupungintalona. Siinä on sijainnut
ravintola, hotelli, teatteri,
raastuvanoikeus sekä kaupungin korkein hallinto ja
päätäntävalta. Se on vastaanottanut kaupungin tärkeimmät vieraat, kuninkaat ja presidentit, ja toiminut monelle
työpaikkana.
Kävelyreitti kulki useiden
patsaiden ja muistomerkkien
kautta Franzenin puiston ympäristöön, jossa pysähdyttiin
muistelemaan itsenäisyyden
ajan alkuaikoja. Sekä vuoden
1918 sisällissodan että toisen
maailmansodan tapahtumat

tiloissa ja alueelle on tullut
uutta asutusta väylän varteen.
Lasareetinväylän voimaasema Kasarmintiellä on
muuntunut Voimala 1889 taide- ja tapahtumatilaksi, jossa on ollut monentyyppisiä
esiintyjiä ja kokoontumisia
viime kesän avajaisista alkaen.

Voimala 1889:n ja ravintola
Rauhalan väliin on rakennettu
Prunnitori, joka on napannut
nimensä 1700-luvulla Rauhalan läheisyydessä olleesta
Prunnihuoneesta ja terveyslähteestä, jonka vedellä parantui
sekä ruikuli että reumatismi.
Ainakin mielen virkistystä uusi

Prunnitori tarjoaa, kun siellä
järjestetään kesäisin yleisötapahtumia. Alueelle kaavaillaan enemmänkin kulttuurin
toimijoita, taidetta ja käsityötä. Sinne kannattaa suunnata
askeleensa.
Leena Kontiokari
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Uutta Oulussa!

Ajellen tai kävellen Oulu tutuksi
Oulun seudun oppaat toivottavat kaikki matkailijat tutustumaan Oulun ytimeen ja uusiin
ulottuvuuksiin. Oulun kaupunki levittäytyy ydinkeskustan
ympäriltä Yli-Iin perukoille,
Kiiminkijoen latvoja kohti ja
Oulunsalon Riutunkarin lauttasatamaan. Kierrokset yltävät
myös kaupungin ulkopuolelle
kuten Limingan lakeuksille tai
Iin teollisuushistoriaan.
Jos haluat perehtyä perusteellisemmin Oulun seudun
historiaan, eri alueisiin, luonnonnähtävyyksiin sekä elinkeinojen ja teollisuuden kehitykseen, ota yhteyttä Go Arctic!
-opasvälitykseen, www.goarctic.fi. Heidän kauttaan tai
Oulun seudun oppaiden nettisivuilta, www.oulunseudunoppaat.fi, saat yksityiskohtaisemmat tiedot opastetuista kierrok-

sista, joita voi tilata isommille
ja pienemmille ryhmille.
Linja-autolla pääset näkemään aluetta laajemmin.
Kiinnostuksen mukaan voit
suunnata esimerkiksi Kierikin
kivikautiseen kylään, Koitelinkosken kuohujen keskelle
tai Linnanmaan yliopistoalueelle. Kävellen pääset lähelle
kohteita: Oulun monia saaria,
merkittäviä rakennuksia ja taideteoksia.
Suuri saarikierros kuljettaa
kävelijät 1600-luvun pientuoksuisesta Pikisaaresta Raatinsaaren lohipadoille ja Oulun
linnan raunioille. Mitä mahtaa löytyä Elbalta ja Kiikelistä? Vuosikymmenien aikana
Myllytullin alue on muuttunut
teollisuusmiljööstä kulttuuria
tarjoavaksi asuinalueeksi. Tämän alueen kehitykseen voit

tutustua kierroksella ”Väylän
varrella”. Mikäli ihmiskohtalot
kiinnostavat, kannattaa ottaa
kohteeksi Oulun tai Oulujoen
hautausmaa, tarinat menneiden
aikojen kulttuurihenkilöistä
ja vaikuttajista avaavat uusia
näkökulmia historiaan.
Kesäisin juhannuksesta elokuulle Oulua voi kiertää oppaan johdolla miltei joka päivä.
Edellä mainittujen lisäksi kävelykatu Rotuaari, tori, lukuisat
puistot, kujat ja kartanot tulevat
tutuiksi. Aikataulut ja teemat
voit tarkistaa Oulun kaupungin
matkailuneuvonnasta, Torikatu
18, sekä Go Arcticin ja Oulun
seudun oppaiden nettisivuilta.
Oikein syvämmellisesti tervetulua kierroksille!

2-kerroksinen HopOn
HopOff bussi aloittaa
liikennöinnin
juhannuksena.
Teemme myös
ryhmille räätälöityjä
Oulu-kierroksia
oppaan kanssa.
Meiltä kaikenlaiset
tilausajot ryhmille.
Pyydä tarjous!
tilaus@otptravel.fi
p. 0200 222 66
www.otptravel.fi

Leena Kontiokari
ja Päivi Rintamäki

Mikrofonitekniikkaa ja
kummituksia – Matkailuoppaan
koulutus käynnissä Oulussa

KOKOUKSET & KONGRESSIT

Nykyaikainen kokoustekniikka ja muuntuvat tilaratkaisut
erilaisiin tapahtumiin, pienistä palavereista mittaviin
300 hengen tilaisuuksiin.

Tervetuloa
nauttimaan
merellisestä tunnelmasta
Ravintola Nallikariin!

SAUNA JA ULKO-JACUTZZI
Kaksi tunnelmallista saunaa ja poreallas. Saunatiloista on
suora kulkuyhteys kalustetulle vilvoitteluterassille, missä
on terassilämmittimet sekä äänentoisto. Terassilta pääsy
lämmitettyyn porealtaaseen ulko-jacutzziin.

TILAISUUDET JA JUHLAT
Illalliset, gaalat, häät, väitöskaronkat ja muut tärkeät
perhejuhlat järjestämme ammattitaidolla ja asiakkaan
toiveita kuunnellen. Juhlakäyttöön voi varata eri kokoisia
kabinetteja tai vaikka koko ravintolan.
Varaukset: 044 515 1500
myynti@ravintolanallikari.fi
www.ravintolanallikari.fi

Kukat ja musiikki täyttävät Oulun teatterin

Tulevia oppaita tutustumassa Lääninhallitustalon aarteisiin. Kuva: Tiina Mikkola

Yli kaksikymmentä uutta opaskokelasta osallistuu keväällä
2018 Oulun seudun oppaat ry:n
ja Go Arctic Oy:n järjestämään
matkailuoppaan koulutukseen.
Joukossamme on muun muassa
matkailualan ammattilaisia,
opiskelijoita sekä hyvin erilaisten ammattialojen edustajia.
Ryhmässä on mukana myös
kiinaa, japania, unkaria, liettuaa ja venäjää äidinkielenään
puhuvia.

Sinfoniaa ja
hyllymetreittäin
kirjoja
Äkkiseltään lukujärjestys ja
kurssin tuntimäärä (170 h)
saattavat nostaa hien pintaan,
mutta käytännössä ainakaan
istumalihasten puutumista ei
tarvitse pelätä. Opetettavat
asiat ovat mielenkiintoisia ja
käytännönläheisiä. Opaskouluttaja Tiina Mikkolan iloinen
tyyli pitää opiskelijat maanantai-iltaisin hereillä, kun opastuksen teoria ja hauskat tarinat
välittyvät kuulijoille Oulun

Aleksinkulman historiallisen
arvokkaassa miljöössä.
Kurssin aikana vieraillaan
Oulun merkittävissä kohteissa
asiantuntijoiden johdolla. Luvassa on rakennuksiin ja instituutioihin tutustumista, historiaa, kulttuuria, tiedettä, luontoa
ja liikuntaa. Tutuksi tulevat
niin Madetojan sali kuin Oulun
nuorisotyökin. Yksi kurssilaisia suuresti kiinnostavista teemoista on kummituskierrokset,
jotka ovat Oulussa hyvin suosittuja. Onneksi kouluttajalla
on antaa herkimmille opiskelijoille kouraan kummituksilta
suojaavat apuvälineet.
Tuleville oppaille on tehty
myös selväksi, ettei Wikipedia ole oppaan tietolähde, ja
olemmekin oppineet tiedonhakua sekä fyysisistä että
digitaalisista arkistoista. Jokainen pääsee luonnollisesti opettelemaan mikrofoniin
puhumista ennen lopullista
opastuskoetta. Opastuskokeen
lisäksi kurssi sisältää kirjallisia
tehtäviä sekä hyllymetreittäin
Oulu- ja matkailuaiheisia kirjasuosituksia.

Konkarit ja kokelaat
kohtaavat
Yksi osallistujista on Suomessa
kymmenen vuotta asunut Liu
Feifei. Hän tiesi, että Oulussa
vierailee runsaasti kiinalaisia
turisteja ja kiinaa puhuvalle
oppaalle on siksi tarvetta. Liu
toivookin saavansa opaskeikkoja jatkossa. Liu on viihtynyt
hyvin kurssilla, sillä samalla
oma suomen kielen taito kehittyy ja saa tutustua uusiin
kiinnostaviin ihmisiin.
Koulutukseen osallistuu
myös Oulussa pitkään toimineita konkarioppaita, jotka
korvaavat bussissa annettavan
aktiivisuuskokeensa 80 tunnin
mittaisella jatkokoulutuksella.
Vanhojen oppaiden jakamat
kokemukset tuovat kurssille
virkistävää keskustelua. Samalla opaskokelas oivaltaa,
että oppaan muottiin ei ole
yhtä oikeaa mallia. Tyylit ja
persoonat voivat olla hyvinkin
erilaisia, ja silti opas on hyvä
juuri omana itsenään.
Jenni Miettunen

Tammikuussa ensi-iltansa saanut menestysmusikaali on saapunut Oulun teatterin suurelle
näyttämölle. My Fair Lady on
tulvillaan upeaa musiikkia,
tarttuvia melodioita, komediaa,
draamaa ja romantiikkaa.
Tuttujen, mukaansatempaavien laulujen ja tanssien sekä
upeiden kukka-asetelmien
täyttämä musikaali kertoo kuvankauniista Eliza Doolittlestä,
jonka käytös ja kielenkäyttö
eivät vastaa ulkoista kuorta.
Rääväsuisen ja karkeatapaisen Elizan elämä saa kuitenkin
käänteen, kun päättäväinen
kielitieteen opettaja Henry

Higgins lyö ystävänsä kanssa vetoa siitä, onnistuuko hän
kouluttamaan tytöstä hienon ja
salonkikelpoisen seurapiirileidin. Kieliopin ja käytöstapojen
opettelun lomassa paatunut
poikamies Higgins, kuten moni
muukin, havahtuu Elizan todelliseen potentiaaliin
My Fair Lady pohjautuu George Bernard Shaw’n
näytelmään Pygmalion. Musikaalin ensiesitys Broadwaylla
vuonna 1956 oli suuri menestys
ja siitä lähtien sitä on esitetty
menestyksekkäästi eri puolilla maailmaa. Samanniminen
elokuva, jota tähditti Audrey

Hepburn, sai ensi-iltansa vuonna 1964. Käsikirjoitus ja laulujen sanat Alan Jay Lerner,
suomennos Mikko Koivusalo,
musiikin sovitus Jussi Lampela, oikeuksia valvoo Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner
Oy. Musiikin on säveltänyt
Frederick Loewe.
Eliza Doolittlen roolissa
vuorottelevat Rosanna Kemppi ja Yasmine Yamajako. Henry Higginsin rooleissa Janne
Raudaskoski ja Kari-Pekka
Toivonen. Ohjaus Merja Larivaara.

LIPUT p. 0300 472 333 (0,51 €/min + pvm) • teatteri.ouka.fi
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Äänekkäästä eteenpäinmenosta
hiljaiseen hyväänoloon
Matkailija saapui junalla Oulun asemalle. Ykköslaiturilla
komean asemarakennuksen
vieressä oli toinen komea
puutalo. Seinässä roikkui
nostalginen kyltti ”Kahvila
Hanna”…
…heti ovella vastaan tulvahti tuoreen kahvin tuoksu.
”Tule maistamaan tervaa!”,
Matkailija kuuli iloisen tervehdyksen värikkäiden korujen ja
karheiden huopalapikkaiden
suunnalta. Takahuoneesta kantautui kangaspuiden paukutus.
Hymyilevä naisihminen pinosi
tiskille käsintehtyä suklaata.
Villasukkanainen ilmestyi takahuoneesta kantaen tuoksuvaa pullatarjotinta…
”Eikö Oulun pitänyt olla peliteollisuuden Mekka, Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki
ja Kärppien kotipesä?” Matkailija mutisi, mutta nauravasilmäinen nainen tuumasi: ”Tule
kahville, minä kerron sinulle…
… tämä paikka on TaitoShop Maakari. Meiltä löytyy
lahja- ja sisustustuotteita sekä
käsityötarvikkeita. Kaikki
tuotteet ovat sataprosenttisesti
suomalaisia ja puolet kotoisin
Pohjois-Pohjanmaalta. Talossa on myös kutomo sekä tilat
kurssi- ja koulutustoimintaa
varten. Maakarin liiketuotoilla
tuetaan yhdistyksen varsinaista
toimintaa.

säosiin. Kangaspuiden välissä
puikkelehtiva nainen paljastui
kudonnanohjaaja Sanna Järvenpääksi. Nurkan takaa hyvät
päivät huikkasi kurssivastaava
Johanna Lumila. Matkailijaa
kiinnostivat pöydille levitetyt
Green Craft -huopatyynyt ja
makramee-narut. Matkailija
istahti alas ja siihen loppui ”äänekäs eteenpäinmeno”, kuten
yhdistyksen piirissä maailmamenoa luonnehdittiin vuonna
1935. Matkailija mietti, että
perinteet pysyvät yllä, kun niitä uudistetaan ja taito jää elämään, vaikka muoto muuttuu.
Matkailija jäi kirjailemaan
postikorttia. Välillä hän kävi
Kahvila Hannan puolella nauttimassa lounasta, mutta jatkoi
sitten matkamuistonsa näprää-

mistä. Henkilökunta viihdytti
Matkailijaa tarinoilla Hannasta, talon nimikkokummituksesta. Iltapäivän puolella omatekemä matkamuisto oli valmis. Vielä piti tutkia myymälä.
Matkailija oli kyllä pyhästi
vannonut, ettei osta mitään.
Anne huikkasi heti: ”Ei niitä
tavaroita ole siihen hyllylle
pantu vastustettaviksi!”
Niinhän siinä sitten kävi, että
Matkailijan mukana lähti muumeja Lovin tehtaanmyymälästä, monta tuoksuvaa saippuaa
ja ihanan pehmeitä tervakompiaisia. Lähtiäisiksi vielä halattiin. Hiljaisesta hyvästäolosta
hykerrellen Matkailija jatkoi
matkaansa.
Tiina Mikkola

ASEMARAVINTOLA

Yhdistyksemme nimi on Taito Pohjois-Pohjanmaa ry. Se
perustettiin vuonna 1907 nimellä Oulun kotiteollisuusyhdistys. Yhdistyksen toimialue
kattaa Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan. Toimintamuotojamme ovat konsultointi, neuvonta, markkinointi, tiedotusja julkaisutoiminta, kilpailut,
näyttelyt ja tapahtumat. Lisäksi
järjestämme kuntouttavaa työ-

toimintaa. Toiminnanjohtaja
Elina Seppästä lainatakseni
haluamme työllistää suomalaisia tukemalla käsityöyrittäjyyttä…”
Kun myymälävastaavaksi
esittäytynyt Anne Vuollet joi
kahviaan, kuulutettiin ikkunan
takana juna lähteväksi kohti
pohjoista.
”… kattojärjestömme on
Käsi- ja taideteollisuusliitto

Taito ry, jonka 18 taitoyhdistystä ja niiden yli 100 toimipaikkaa
ovat Suomen laajin käsityön
palveluverkosto. Kursseilla,
kerhoissa ja työpajoissa tarjotaan luovaa tekemistä kädentaitojen parissa. Monipuolinen
kurssivalikoima on kaikille
avoin ja kursseja järjestetään
ympäri vuoden…”
Anne opasti Matkailijan
myyntitiskin ohitse talon si-

Asemaravintolat kuuluivat 1800-luvun lopulla junamatkustamiseen. Ensiluokkaiselta rautatieravintolalta vaadittiin ”paljon ruokaa, hyvää ruokaa ja ennen kaikkea
ruokaa oikeaa aikaan”. Vaikka juna pysähtyi vain hetkeksi, asemapäällikkö saattoi tokaista: ”Juna ei lähde
minnekään, ennen kuin kaikki ovat kahvinsa juoneet.”
Erillisiä asemaravintolarakennuksia alettiin rakentaa
1910-luvulla. Oulun asemaravintola valmistui vuonna
1930. Ravintolakausi päättyi 1970-luvulla. Talossa oli
kauko-ohjauskeskus ja henkilökunnan lepotilat vuoteen 2005, jolloin taloon muutti Pohjois-Pohjanmaan
käsi- ja teollisuusyhdistys, nykyiseltä nimeltään Taito
Pohjois-Pohjanmaan ry.

UUTTA: Lovi-tehtaanmyymälä Taito Shop Maakarissa.

Lovi II-laatu –50%
Meiltä myös muut paikalliset lahjatavarat.
Oulun rautatieasemalla, Rautatienkatu 11 B, Oulu ● Maakari avoinna ma-pe 10-18, la 10-14
Kahvila Hanna avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
www.taitopohjoispohjanmaa.fi
facebook.com/taitoshopmaakari
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Cafe Krypta kutsuu
kahville Oulun
tuomiokirkon sydämeen
Oulun tuomiokirkon alttarin
alla sijaitsevaan Cafe Kryptaan
voi poiketa kesällä kahville ja
käsityöostoksille. Kesäkahvila
on avoinna 4.6.–8.8. maanantaista torstaihin kello 10–19 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

Oulun tuomiokirkko

Kirkko auki ja opas paikalla päivittäin
28.5.–2.9.2018 klo 10–20.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.

myyntituotto menee lähetystyölle. Kahvilalla on työllistävä
vaikutus kesäsesongin ajan.
Cafe Krypta ja Oulun tuomiokirkko tarjoavat kesätyöpaikan
monille oululaisille nuorille.

Oulu Cathedral

Oulu Cathedral is open every day
between 28.5.–2.9.2018,
from 10 am to 8 pm,
guide present.

Cafe Krypta
ja pieni käsityöpuoti
Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu
(käynti Isokadun puolelta)
90100 Oulu

Sunday Service and
Communion at 10 am.
www.oulunseurakunnat.ﬁ
Evangelical Lutheran Parishes in Oulu

Oulun tuomiokirkko avoinna
päivittäin 28.5.–2.9.2018
klo 10–20, opas paikalla.
Kahvilan aukioloajat:
4.6.–8.8. ma-to klo 10–19 ja
pe klo 10–15.

Kuva: Sanna Krook

Kure - suomalaisten brändien näyteikkuna
Kure on suomalaisen designin
erikoisliike Oulun ytimessä.
Liikkeestämme löytyy kattava
kirjo kotimaisia brändejä ja
suunnittelijoita ympäri Suo-

men. Haluamme tuoda suomalaista designia katukuvaan tarjoamalla tyylikästä vaatetusta
ja koruja sekä sisustustuotteita
piristämään arkeasi.

Jos jalkasi alkavat väsyä
kaikesta shoppailusta, voit ottaa rennosti loungessamme ja
nautiskella kupillisen tuoretta
kahvia.
Olitpa missäpäin Suomea
tahansa, valikoimaamme pääset tutustumaan myös verkkokaupassamme. Uusia brändejä
ja tuotteita tulee kuukausittain,
joten pysy kuulolla!
èwww.kurestore.fi
FB: @kureoulu
IG: @kureoulu
puh. +358 40 027 2754
Aukioloajat:
Mon-Fri 11-19, Sat 10-18

Oulun kaupungin
matkailuneuvonta
Torikatu 18
90100 Oulu
touristinfo@ouka.fi
p. (08) 558 41330

TULE KÄYMÄÄN
TAI JUTUTA
chatissa!
visitoulu.fi
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Tervetuloa uudistettuun

TALVISOTANÄYTTELYYN

Suomussalmi

Suomussalmelle!

Avoinna: 12.5. – 21.6. klo 10 – 16
23.6. – 12.8. klo 10 – 19
13.8. – 30.8. klo 10 – 16
Pääsyliput: aikuiset 9,50 €
lapset (7-15-v.) 5 €
ryhmät (min. 20 hlöä) 6/4 €

Raatteentie 2
www.raatteenportti.fi

p. 0400 892 192
info@raatteenportti.fi

Rakkaudesta hyvään ruokaan!
Muikkupuron laavu. Kuva: Lassi Rautiainen

Hossan Suomi 100 -kansallispuisto
Lounaat arkipäivisin klo 10.30-15.00 ja lauantaisin klo
10.30-16.00, à la carte -annokset, hampurilaisateriat,
kahvi ja kahvileivät, pitopalvelu, kellarikabinetti kokous- ja juhlatilaisuuksiin.

KULTAINEN KUKKO
Kauppakatu 4-6, Suomussalmi, p. 08 636 285
ma-pe 10-18, la 10-16
www.kultainenkukko.fi

Ota opas - saat enemmän.
Tervetuloa
hyvän ruuan
ja palvelun
Turjanhoviin!
rilaisravin
tol
m pu
a
Ha

Noutopöytä
joka päivä klo 10 – 16
À la carte  A-oikeudet

Autohuolto

Teboil
Turjanhovi
Tarjous
voimassa

Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 050 430 5545

SE ON TAUON PAIKKA!
VILLISIKA-ATERIAT
KARHUATERIAT
PIZZAT
KEBABIT
HAMPURILAISET
PIZZAPASSI, joka 11. pizza ilmainen.
Lounas tilauksesta ryhmille, min. 30 hlöä.
Meillä paistetut leivät, kakut
olle
ja leivonnaiset.
Tervetuloa tau
Pitopalvelua
koko perheen
Karkki- ja lelukauppa ukopaikkaan!

ta

Jalonkaarre 1
Suomussalmi

MAJOITUSTILA
A
50 hengelle
hyvien kalastusja
ulkoilumaastojen
läheisyydessä
Kiannanniemellä
.
Ohjattuja kelkkaretkiä ym.
Kysy lisää:
0440 996 431

044 972 7086
044 205 8332

Kts. talven aukiolot: www.facebook/jalonhelmi

H oss a s s a on ollut vilkas
puolivuotinen tuoreena kansallispuistona. Suomi 100 –
juhlavuoden kansallispuisto
avattiin näyttävästi 17.6.2017,
ja paikalla oli yli 4000 juhlijaa, muiden muassa tasavallan presidentti puolisoineen.
Kansallispuiston tulemiseen
valmistauduttiin alueen yrityksissä jo muutaman vuoden ajan,
mutta nyt, avajaishuuman hiljennyttyä, Suomen uusimmassa kansallispuistossa on aika
suunnata katse tulevaisuuteen.
Hossan alueen yrittäjät valmistautuivat kansallispuiston
tuloon mm. kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita alueelle. Suomussalmen kunnan
panostukset Hossan alueeseen
ovat merkittävät; kunta mm.
kaavoittaa lisää alueita matkailukäyttöön, ja käynnissä tai
suunnitteilla on useita hankkeita, joissa tuetaan matkailuyrittäjyyttä. ”Hossan tulevaisuusloikka” -hankkeessa etsitään
ratkaisuja majoituskapasiteetin
lisäämiseksi, perustuen työn
alla olevaan kaavoitukseen, ja
hahmotellaan muutenkin uutta infrastruktuuria sekä tiloja
yrityksille.
Hossan alueen matkailutarjontaa ja yhteismarkkinointia on kehitetty myös mm.
Kansallispuistoksi Hossan
hengessä hankkeessa, joka
on Suomussalmen kunnan hanke, jonka tavoitteena on kehittää Hossan matkailualuetta,
Hossa+ hankkeessa, joka on
Naturpoliksen vetämä yhteistyöhanke ja LuoPaLe hanke,
joka on Arktisten aromien hallinnoima ja jossa kehitetään
leirikoulutuotteita. Lisäksi on
meneillään mm. reitistöhankkeita.
Metsähallitus on kunnostanut ja selkiyttänyt Hossan
reittitarjontaa sekä kesällä että

talvella. Uutuutena kesäaikana Hossassa on hyvin merkityt pyöräreitit, jotka mahdollistavat sekä omatoimisen
maastopyöräilyn että tarjoavat
yrityksille mahdollisuuden
käyttää reittejä omiin ohjelmapalveluihinsa. Vesireitit ovat
suurin piirtein ennallaan, ja
patikointireittejä on selkiytetty.
Talviretkeilyä tukemaan Hossassa kokeillaan tänä talvena
ensimmäistä kertaa nk. monitoimiuraa, jossa voi kulkea
suksilla, pyörällä, lumikengillä
tai kävellen. Tämäkin kokeilu
tarjoaa yrityksille uudenlaisia
mahdollisuuksia kehittää tuotteita esim. lumikenkä-, liukulumikenkä- tai patikointiretkien
järjestämistä.
Hossan alueesta suunnitellaan laadukasta luontokohdetta
sellaisille matkailijoille, joita kiinnostavat puhdas luonto
ja hiljaisuus. Kirkkaat vedet,
puhdas ilma ja turvallinen
ympäristö kulkea ilman suuria ihmismassoja, ovat harvinaisia asioita maailmassa, ja
näiden asioiden arvo osataan
nähdä mm. Keski-Euroopassa
ja Aasiassa. Myös isommil-

la matkailualueilla trendi on
luonto- ja elämysmatkailun
lisääntyminen.
Hossassa on tarjolla mm.
metsäjoogaa ja muita tuotteita, jotka perustuvat luontoyhteyden kokemiseen. Välinevuokrausta ja ohjattuja retkiä
tarjoavat muutamat yritykset
Hossassa ja lähialueilla. Karhunkatselu on varsinkin keskieurooppalaisten keskuudessa
tunnettu tuote, joka on saanut
alkunsa luontokuvaajien tarpeesta. Karhunkatselua tarjoaa
muutama yritys Hossan lähistöllä, mutta kansallispuiston
sisällä tällainen toiminta on
kielletty.
Majoittuminen Hossan alueella tapahtuu tänä päivänä
pääasiassa mökki- ja huoneistomajoituksena ympäri Hossan
kylää. Uuden kaavan valmistuessa mietitään myös uudenlaisia majoitusratkailuja, mm.
lasikattoisia mökkejä tai igluja,
joita Lapissakin on tarjolla.
Hossassa tähtitaivas näkyy
pimeän aikaan hyvin, kun liikaa sähkövaloja ei ole häiritsemässä. Tähtitaivaan katselu
on esim. suurkaupungeissa

asuville ainutlaatuinen kokemus, jota paikalliset eivät aina
osaa arvostaa. Ruokapalveluita
Hossassa tarjoaa pari yritystä,
ja niiden lisäksi ohjelmapalveluyrityksillä on tuotteita, joihin
kuuluu ruokailut. Alueella toimii myös pitopalvelu.
Viime vuoden aikana Hossassa on vieraillut runsas määrä
sekä kansainvälistä että kotimaista mediaväkeä. Toimittajille on tarjottu parasta, ja se
on näkynyt runsaana positiivisena julkisuutena. Kotimainen
media on huomioinut Hossan
juhlavuoden kansallispuiston
statuksen, ja mm. Värikallio,
Julma-Ölkky on nostettu esille. Kansainvälinen media on
huomioinut erityisesti Hossan
ainutlaatuisen erämaisuuden,
hiljaisuuden, kirkkaat vedet ja
muinaishistorian sävyttämän
erikoisen tunnelman. Tämä
Hossan henki ja ainutlaatuinen tunnelma, sekä luonnon
armoilla oleminen, onkin alueen yrittäjille sekä haaste että
mahdollisuus.
Venla Karkola

Lumikenkäilyä Hossan harjulla: Kuva: Hannu Huttu

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

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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Nauti puhtaasta
luonnosta
Suomussalmella nautit puhtaasta luonnosta, maaseudun
rauhasta ja keskustaajaman
kaupunkitasoisista palveluista.
Maatilamajoitusta on tarjolla
hyvin varustelluissa mökeissä
ja rauhallisissa pihapiireissä.
Ateriapalvelut varaat majoituksen yhteydessä tai hankit
haluamasi eväät kyläkaupoista
Ala-Vuokissa, Piispajärvellä,
Ruhtinansalmella, Hossassa,
Suomussalmen kirkonkylällä
tai kunnan keskustaajamasta
Ämmänsaaresta. Maatilalla
vietät erilaisen lomapäivän.
Omarakenteiseen biokaasulaitokseen tutustut Huutolan
tilalla, itärajalla katselet karhuja tai muita villieläimiä tai
käyt turvallisesti ampumassa
kiekkoja Arolan Jeren opastamana. Porotilalla Hossan Poropuistossa pääset kapulalossilla
tutustumaan siperialaiseen jarangaan, ajelet poronpulkassa
tai silität toukokuisia vasoja.
Uit puhtaissa ja kirkkaissa
vesistöissä, teet kanoottiretkiä, veneilet, ongit tai pilkit
– vesistöjä on Suomussalmella
10% pinta-alasta. Maaseudun
rauha, sopivat aktiviteetit ja
aito kainuulaisuus ovat lomasi

Hiljaisen Kansan

NIITTYKAHVILA ja
NIITTYTUPA
30 km Suomussalmelta 5-tietä pohjoiseen

kohokohtia!  
Retkikohteita on lukuisia.
Opastetuilla retkillä Talvisodan
maisemiin, Raatteen tielle, Kuivajärvelle tai Ilmari Kiannon
Turjanlinnaan kuulet maamme
historian käännekohdista. Soiva Metsä, Pesiönlinna, Hiljainen Kansa, Vanhan Kurimon
kulttuuripolku, kirkonkylässä
sijaitsevat kotiseutumuseo ja
Vanha Kaleva ovat lapsillekin
sopivia retkikohteita. Oilola,
Jalonniemitalo, Domnan Pirtti,
kirjaston Ilmari Kianto -näyttely ja galleria Kieppi tarjoavat
uutta katsottavaa, kainuulaisia
tuotteita ja historiatietoa. Kiannon Kuohuissa vietät leppoisan
kylpyläpäivän – oheisohjelmana golfia simulaattorilla
tai Kunnoksin hyvää tekeviä
hoitoja! Hossan Suomi 100
-juhlavuoden kansallispuisto
ja lukuisat luontopolut esim.
Säynäjäsuolla, Saarikylässä ja
Pesiökylällä avaavat kulkijalle
kainuulaisen luonnon karua
kauneutta. Oppaan retkillesi
voi varata matkailutoimistosta
Jalonniemitalosta.
Ira Määränen

NOKIPANNUKAHVIT ja
NUOTIOLETUT

Ryhmille maittava
lounas Niittytuvassa!
Kysy tarjous!
Avoinna 2018:
4.6. – 17.6. klo 10-17
18.6. – 12.8. klo 9-18
13.8. – 31.8. klo 10-17
syyskuussa 23.9.
saakka:
to-su
klo 10-17
Muulloin tilauksesta
puh. 050 362 0609
email:ritva.huttunen@
kuutamokeikat.fi

https://
fi-fi.facebook.com/
fbHiljainenKansa

!
Ter vetuloa

www.kuutamokeikat.fi

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 MATKAT
KYLPYLÄMATKAT
MONTENEGRON MATKAT
ÄMMÄN HOTELLI
ALVELU!
VIISUMIP
TILAUSAJOT

TILAUSMATKAT OY
puh. (08) 713 370, 017 26 333 23
toimisto@tilausmatkat.info
www.tilausmatkat.info

Tapahtumakalenteri

Elämys luonnosta

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

karhusafarit ja karhukuvaus

24.3.
Hallan Hiihto
-laturetki
www.hallanhiihto.fi

Arolan Maatila- ja
Erälomat

11.3. – 8.4.
Teatteri Retikka
GABRIEL, TULE TAKAISIN!
Katso tarkemmat tiedot
www.teatteriretikka.net
26.5.
Raatteen marssi
www.raatteenmarssi.fi
6.6.
Hiljaisen kansan
kesävaatteiden vaihto
www.kuutamokeikat.fi
8.6. – 10.6.
Raate 2018 -tapahtuma
Keskustelua historiasta ja
yhteiskunnasta. 		
www.suomussalmi.fi/raate
15.7. – 12.8.
Kesäteatteri
NAVETTAMAISTERI
Katso tarkemmat tiedot
www.teatteriretikka.net
11.7. – 14.7.
Suomussalmi rock
http://suomussalmirock.
suntuubi.com/
25.8.
Raatteen maraton
www.raatteenmaraton.fi
1.9.
Marjastuksen
MM-kisat
www.arktisetaromit.fi/

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

050 518 9775, info@arolabear.fi
www.arolabear.fi

Hossan Karhut

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

martinselkonen 040 0251 278, 040 8434 645
(08) 736 160
info@martinselkonen.fi
markku.matero@suomussalmi.net
www.martinselkonen.fi
www.raatteenpetobongaus.fi

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
Elokuvien ohjelmisto
www.teatteriretikka.net/
ohjelmistossanyt.html

www.kunnoks.com

Tervetuloa!

Kiantalaivalla
Turjanlinnaan
25.6.-12.8.2018
päivittäin klo 11.00 ja 15.00,
muulloin tilauksesta
Lähdöt Suomussalmen
keskustan laivalaiturista
(väh. 5 hlöä)

Hinnat:
15 €
aikuiset
7€
lapset 4-12 v.
Ryhmät (yli 20 hlöä) -10%
Varaukset:
Suomussalmen
Matkailutoimisto
puh. (08) 6155 5545
Kiantalinjat Oy
puh. 0400 386 265

Tilaa opas
Suomussalmen Matkailutoimisto
Puh. (08) 615 555 45
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Rovaniemi

Suomen pisimmän jokemme, Kemijoen jää tarjoaa talven liikkujalle aurinkoisia hetkiä ja tilaa liikkua. Merkittyjä reittejä on kelkkailijoille, hiihtäjille ja kävelijöille.

Rovaniemi, muutakin kuin markkinat
– vaikka suurin suomalainen vapaaehtoisin voimin toteutettava tapahtuma
on Rovaniemen Wanhat Markkinat elokuussa.
Parasta aikaa kaupungilla pörisee, jarrut vinkuvat ja pakokaasu tuoksuu. On menossa Tunturiralli, jonne kokoontuu rallikansaa niin kotimaasta kuin
ulkomailtakin. Tunturiralli tuo
tammikuussa aivan toisenlaiset
vieraat kaupunkiimme joulun
aikaisten matkailijoiden jälkeen. Jouluvieraat odottavat
tapaamista joulupukin kanssa
ja pistävät sormensa ristiin nähdäkseen revontulet. Kaukaa
tulleita vierailijoita kiinnostaa
myös Arktikum, jossa pääsee

syventymään alueeseen ja historiaamme syvemmin.
Rovaniemen teatteri valmistaa kevätkaudelle Myrskyluodon Maija- musikaalin
ja sisällissotaa rovaniemeläisittäin kuvaavan Veljet keskenään - näytelmän, joka myös
kiertää maakunnassa. Lapsille
on loppukeväässä Pate aarresaaella. Korundia kotinaan
pitävä Lapin kamariorkesteri
konsertoi kotikaupungissaan
kymmenen kertaa kevätkauden
aikana. Rovaniemen taide-

museossa on korkeatasoisia
näyttelyitä jatkuvasti samoin
kuin muissakin kaupunkimme
taidegallerioissa.
Tulevana kesänä Rovaniemellä kuullaan myös hevosmoottoreita kun Kuninkuusravit ovat täällä heinäkuun
lopussa. Ravikansaa odotetaan
tänne kymmenin tuhansin nauttimaan ravien tunnelmista ja
komeista maisemista Rovaniemen raviradalla. Raveihin
liittyy oleellisesti Rovaniemen
kotiseutumuseossa Pöykkö-

lässä Kirppunäyttely. Kirppu
oli siis hevonen, aikansa ravikuningas.
Kesän aikana urheillaan
myös paljon, on maratonikisoja
sekä Kultavaskooli -lentopallo turnaus. Rops pelaa jalkapalloa uudistetulla keskuskentällä,
jonne on rakennettu harjoittelualue jokanaiselle ja - miehelle.
Mikäli tämä uusi alue vaikuttaa
liian vaikealta niin sitten voi
mennä hyppimään ja tasapainoilemaan Angry Birds- puistoon lasten kanssa.

Elokuun puolessa välissä
sitten on vihdoin Rovaniemen
wanhat markkinat vanhan
torin ympäristössä ja Lainaan
rannassa. Rovaniemen wanhat
markkinat on kolmipäiväinen
karnevaali, joka noudattaa
vanhojen syysmarkkinoiden
(Mikkelinmarkkinoiden) henkeä. Nämä markkinat pystytetään vapaaehtoisin voimin.
Myyntituotteiksi hyväksytään
ainoastaan aitoja tuotteita, ei
mitään muovikrääsää. Markkinoilla on myös taidenäyt-

tely ja monenlaista ohjelmaa
tuuritansseista näytelmiin ja
runonlausuntaan. Suosittuja
ovat myös pienet paikalliset
ravintolat ja arvonnat. Kaikki tulot lahjoitetaan johonkin
hyväntekeväisyyskohteeseen,
joka viime vuonna oli Lapin
keskussairaalan pitkäaikaissairaiden lasten osasto.
Marjanna

Rovaniemen Matkailuoppaiden ROIMA 2018
-palkinto Pöykkölän kotiseutumuseolle
KUTILAN LIIKENNE

- luotettavaa liikennöintiä pohjoisen teillä
Rovaniemeläinen Kutilan Liikenne toteuttaa tilausajot lähelle ja kauas. Ammattitaitoinen henkilökuntamme, asiakaslähtöinen palvelu ja korkealuokkainen varustelutaso
takaavat onnistuneen ja turvallisen matkan.
Tutustu tarkemmin
palveluihimme!

Kutilan Liikenne Oy
info@kutilan.fi  p. 016 364 300
www.kutilan.fi

Rovaniemen M atkailuopaiden ROIMA -tunnustus
myönnetään vuonna 2018
Rovaniemen kotiseutumuseolle Pöykkölässä. Rovaniemen kotiseutumuseo on yksi
harvoista sodalta säilyneistä
tyypillisistä Kemijokivarren
kantataloista. Museon päärakennus, puovi ja kaksi aittaa
kuuluivat Pöykkölän tilaan,
jonka Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry osti vuonna
1957. Kotiseutumuseo vietti
viime kesänä 60 -vuotisjuhlaa
yhdessä 100 -vuotiaan Suomen kanssa. Juhlavuoden
päähanke on ollut kotiseutu-

museon päärakennuksen maalaushanke, joka toteutettiin
pieteetillä useiden ammattilaisten voimin.
Kotiseutumuseo on loistava
paikka vuosittain järjestettäville erilaisille tapahtumille.
Perinteisiä tapahtumia ovat
olleet juhannusaatton juhla
lipunnostoineen, heinäkuun
kolmantena sunnuntaina on
Marjetanjuhla varraslohenpaistoineen, heinäkuun lopussa virsiseurat ja marraskuun
alussa perinneateria Römppäpuolinen. Lisäksi joulukuussa
järjestetään ”Hyvä Tuomas
joulun tuopi” - Tuomaan päi-

Arctic Circle Information

• 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

vän puurojuhla 21.12. Näiden
lisäksi museolla on järjestetty
tunnelmallisia musiikkitapahtumia sekä ruokakulttuuriin
liittyviä tapahtumia.
Rovaniemellä järjestetään Kuninkuusravit 28.29.7.2018. Historian tapahtumat kietovat yhteen ravikilpailut ja kotiseutumuseon,
sillä rovaniemeläisessä Pöykkölän talossa syntyi keväällä
1879 orivarsa, jolla oli otsassa
valkea tähti-piirto ja vasemmassa takajalassa vuohissukka. Varsa sai nimekseen
Kirppu. Tästä nuoresta orista
sukeutuikin oman aikansa

ravikuningas sekä myös laajan
suomenhevossuvun kantaisä.
Tulevana kesänä kotiseutumuseolla on Kirpun vaiheista
kertova näyttely. Myös vauhdikkaat Kirppu -lähdöt ajetaan
tulevan kesän raveissa.
ROIMA -tunnustuksen saaja julkistetaan Kansainvälisenä matkailuoppaiden päivänä
21. helmikuuuta. Rovaniemen
matkailuoppaat myöntävät
tunnustuksen vuosittain kohteelle tai ilmiölle, jota he voivat iloisina ja ylpeinä esitellä.
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Käsityömatkailu tarjoaa
tekemistä, näkemistä ja kokemista
Käsillä tekeminen ja käsityö
liittyvät läheisesti matkailuun.
Matkailijat haluavat usein ostaa jotain alueelle tyypillisiä
tuotteita matkamuistoiksi sen
lisäksi että varsinainen käsityökulttuuri kiinnostaa. Matkailun
trenditutkimukset Euroopassa
osoittavat matkojen teemoittaisen kiinnostuksen lisääntyvän
ja myös Visit Finlandin kulttuurimatkailun kehittämisstrategiassa käden taidot nousevat
esille yhtenä luovan talouden
nousevana sektorina. Käsityömatkailussa on potentiaalia
sen moniulotteisuuden vuoksi.
Se ei ole vain matkamuistojen
ostamista vaan matkailija voi
tutustua paikallisiin käsityöperinteisiin museoissa ja näyttelyissä, seurata käsityöläisten
taidonnäytteitä työpajoissa ja
osallistua itse käsityön tekemiseen. Käsityöstä löytyykin
matkailijalle alueen omasta
kulttuurista ja vahvuuksista
kumpuavaa tekemistä, näkemistä, tuntemista, sekä erityisesti kokemista ja oppimista.
Taito Lappi ry:n tehtävänä on
käsityökulttuurin edistäminen
taitona ja elinkeinona sekä käsityöpalveluiden tuottaminen
ja kehittäminen. Yhdistyksellä
on toimipisteet Rovaniemellä
ja Pellossa palvellen käsityön
ammattilaisia ja harrastajia
sekä kaikkia, joita käsityö kiinnostaa.
Käsityömatkailun kehittämi-

Ikkuna saamelaiseen
kulttuuriin ja
pohjoiseen luontoon
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Saamelaismuseo & Luontokeskus

1998 •2018

puh. 0400 898 212, 99870 Inari, siida.fi

seksi Taito Lappi ry on tehnyt
yhteistyötä Matkailualan Tutkimus- ja Koulutusinstituutin
kanssa. Yhteistyössä on ollut
mukana opiskelijoita, opettajia, tutkija sekä potentiaalisia
käsityömatkailuverkoston yhteistyökumppaneita. Yhteistyö
on tuottanut ideoita erilaisista
käsityökulttuuria ja -perinteitä
hyödyntävistä tuotteista. Kasvava kiinnostus käsityömatkailua kohtaan tarjoaakin mielenkiintoisia näkymiä käsityöalan
toimijoille.
Päivi Kuvaja

Rovaniemen Matkailuoppaat ry 2018
Opastavat oppaat
Opastuskielet
Rovaniemi 		
Aarrevaara Aija
eng su
Ervast Marja-Leena
eng su
Hernesniemi Tiina
eng su
Hyvönen Marja
eng su
Jalkanen Marja
ra eng ru (esp) su
Jokela Mari
eng su
Jung Sun Kim
korea
Juutilainen Yoh
jpn
Kuusela Vuokko
su eng
Kina Masakazu
jpn
Pasuri Marita
su eng ven
Nivala Kati
sa eng ru su
Sälevä Kaija
ru eng su

Local food with love
Tervetuloa ainutlaatuiseen tunnelmaan, takkatulen loisteeseen
metsämaisemassa. Meille on vaivatonta poiketa suoraan nelostieltä.
Runsaasti pysäköintitilaa myös linja-autoille. Herkulliset lounaat ja
à la carte myös isommille ryhmille.
Samalla SantaParkiin! Olemme aivan Joulupukin kotiluolan vieressä.
SantaPark avoinna kesäkaudella 25.6.–11.8. ja talvikaudella 17.11.–12.1.

Avoinna joka päivä
Tarvantie 3, 96930 napapiiri, Rovaniemi
 050 517 6909 | rakas@rakasrestaurant.com
www.rakasrestaurant.com

Puhelin

0400 893 002
040 751 0293
040 726 9023
040 581 3893
0400 654 159
040 558 5252
040 936 8737
050 351 0007
040 550 4836
0400 942 529
040 170 2120
040 716 1097
040 756 9042

Talbi Abderkader
arab eng ra
Urata Aika
jpn
Inari		
Jefremoff Irja
su
Tolonen Kaija
su
Yamamoto Kimiyo
jpn

040 569 3714
040 579 2250
040 774 1048
0500 405 496
0404 110 633

OPASVÄLITYS:
ARCTIC CIRCLE INFORMATION
Puh. / fax +358(0)16 - 356 2096
info@arcticcircle.information.fi
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Kuusamo

Kuva: Visit Finland

Armon vuonna 1868 pidettiin Kuusamon viimeinen
pitäjänkokous. Samalla syntyi uusi Kuusamon kunta.
Kuusamon 150-vuotisjuhlia vietetään pitkin vuotta 2018.
Kuusamon kaupunki kutsuu kaikki kuntalaiset ja vieraat,
vauvasta vaariin mukaan juhlavuoden tapahtumiin.
Tehdään yhdessä ja juhlitaan porukalla

www.kuusamo.fi

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

+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

Kolmen ruokalajin maittava kotiruokalounas
buffet-pöydästä arkisin klo 10.30 - 14.00
Toteutamme catering-palvelut kaikkiin tilaisuuksiin
Soita ja kysy lisää. Lämpimästi tervetuloa!
Joukamontie 30 (vesitornin vieressä), 93600 Kuusamo
p. 050 304 8239, lnfo@talonpoyta.fi www.talonpoyta.fi

Kuusamon Visenttipuisto

Ervastin Lomat

ukset
Tiedustelut ja vara sti
Erva
o
in
He
ri
oo
ht
pe
0400 294754
Poistu arjen aherruksesta ja melusaasteesta, tule
rentoutumaan keskelle pohjoisen puhdasta ja rauhallista luontoa! Ervastin Lomat tarjoaa maaseutumaista
majoitusta Kuusamossa, Muojärven rannalla.
Maatilan pihapiirissä sijaitsevat majoituskohteet Pirtti
ja Kammari. Visenttipuisto tarjoaa eksoottisia eläimiä.
Kesällä KOTIELÄINPIHA kutsuu lapsiperheitä
Ranta- ja savusauna sijaitsee upean, lapsiystävällisen hiekkarannan tuntumassa ja vieressä on tilava
kota illanistujaisiin tai saunan vilvoittelupaikaksi.

Kun vuonna 1865 annettiin
asetus kunnallisesta itsehallinnosta maaseudulla, vanha
pitäjänhallinto lopetettiin ja
seurakunnan ja maallisen hallinnon asiat erotettiin toisistaan. Kirkkoherrat vapautettiin
pitäjän hallintotehtävien hoidosta. Ylin päättävä elin oli
nyt kuntakokous, johon saivat
osallistua kaikki kuntalaiset,
mutta äänioikeus oli vain maata
omistavilla isännillä.
Uuteen hallintoon Kuusamossa siirryttiin vuonna 1868,
150 vuotta sitten, mutta uutuuteen suhtauduttiin perin epäluuloisesti ja päätettiin ottaa
”koetteeksi kolmeksi vuodeksi,
jonka perästä uusi tuuma oli
otettava”. Ja niin tehtiin. Kun
hallintoa sitten ryhdyttiin järjestelemään, kuusamolaiset
sovelsivat annettuja ohjeita
oman päänsä mukaan valitsemalla kunnallislautakuntaan 16
jäsentä seitsemän sijaan. Järjesteltiin hallintoa ja valittiin
virkamiehiä hoitamaan asioita.
Edessä oli monia vaikeita hoitamatta jääneitä tehtäviä, joihin
oli tartuttava.
Reilu 100 vuotta sitten Kuusamossa oli noin 10 000 asukasta, jotka pieninä ryppäinä
levittäytyivät ympäri pitäjää.
Kirkonkylä oli samanlainen
maalaiskylä siinä missä muutkin, mutta sen keskustaa kutsuttiin maalikyläksi. Siellä oli
kirkko, pappila, sairaala, koulu,
kunnanpirtti, kansanopisto ja
joukko kauppiastaloja. Kaupoilla kuljettiin Vienan Karjalassa, viljeltiin maata ja hankittiin koneitakin. Kirkkoherra oli
monessa mukana kehittämässä
kuntaa, jopa siinä määrin, että
tuomiokapituli kyseli, missä
välissä hän mahtaa ehtiä hoitaa
papin virkaansa.
Kirkolla asui sekä suomenettä ruotsinkielistä herrasvä-

Kuusamo 150 vuotta

Kuusamolaista elämän
sykettä parhaimmillaan

Vanhaa Kuusamoa sotia edeltävältä ajalta 1930 -luvulla. Kunnantalon pihalla liehuu Suomen lippu.
Kuva kirkonkylän pienoismallista, kuvannut Riitta Virolainen.

keä. Oli apteekkari ja lääkäri,
sairaanhoitaja ja kätilö. Lääkärit tuohonkin aikaan olivat
enemmän tai vähemmän käypäläisiä. Täällä oli useiden
puutavarayhtiöiden päällystöä,
koska sahoja oli Vienanlahden
Koudassa. Eräästä virkavaltaisesta nimismiehestä kuusamolaiset eivät pitäneet ja niinpä
hänet painostettiin täältä lähtemään. Pitäjässä oli yksi aatelismies, eräs metsänhoitaja,
josta ei ollut kuusamolaisille
haittaa. Katekeetta Ilo Eklöf,
myöhemmin Tammi, entisen
Hailuodon vallesmannin poika,
lukkari-urkuri, oli hyväksytty
herrasväen joukkoon, vaikka
taloudellisen asemansa vuoksi
hän siihen ei olisi kuulunut.
Hän oli selkävaivansa vuoksi
joutunut eläkkeelle ja ryhtynyt sitten asioitsijaksi. Hän oli
hyvä seuramies, ja siksi hänelle löytyi paikka ”herskapin”
joukosta.
Suomenkielistä herrasväkeä
edustivat kansanedustaja, kunnan kirjuri ja taloudenhoitaja
sekä muutamat kauppiaat. Oma
paikkansa oli rajan takaa tänne

asettuneilla kauppiailla. Kiviharjussa ja muuallakin kylän
liepeillä asui mäkitupalaisia ja
muuta vähäväkisempää väkeä.
Kansakoulu maalikylään oli
perustettu vuonna 1876 yksityisenä kouluna, joka 1910-luvulla otettiin kunnan kouluksi.
Osattiin sitä tuolloinkin kiistellä kouluasioista. Vuoden
1917 tietämissä opettajana oli
Limingassa syntynyt Jaakko
Saviola, ”Savipaapa”. Hänellä
oli hieno rouva, Armiida nimeltään, joka hoiteli ajoittain
postitoimistoa tai oikeastaan
hoidatti sitä miehellään opettajan toimen ohella. Saviola
riitaantui koulun johtokunnan
kanssa. Riita vietiin kouluhallitukseen saakka, jonne kirjoittamassaan kirjeessä opettaja
nimitti osaa johtokunnan jäsenistä ”kelvottomiksi koulun vihollisiksi”. Koko koulujärjestelmä meinasi hajota, kun tuo
”kelvoton” joukko otti lapsensa
pois ”Savipaapan ” koulusta
ja perusti oman Aliina-neidin
koulun. Riita lopulta kuivui
kokoon, ja Saviola sai pitää
paikkansa, vaikka erikoinen

opettaja olikin.
Nuorisoseura ja raittiusseura
oli perustettu 1900-luvun alkupuolella, samoin työväenyhdistys, mutta toiminta ei ollut järin
vilkasta. Suojeluskunta perustettiin heti itsenäistymisen jälkeen. Poliittiselta kannaltaan
herrasväki oli vanhasuomalaista, mutta ruotsinkielinen
herrasväki ei juuri näyttänyt
poliittista kantaansa. Maalaisliiton aate levisi vähitellen syrjäkyliin.
Itärajan umpeutuessa lopullisesti 1920-luvun alussa Kuusamo menetti paljon. Kauppa
itään hiljeni, tukkityöt loppuivat ja herrasväki muutti vähitellen pois. Meni vuosikymmeniä,
että elämä vireytyi ja löydettiin
uusia toimeentulon mahdollisuuksia. Itäraja on kuusamolaisille ollut niin mahdollisuus
kuin ajoittain hankaluuskin.
Kaupunki juhlii tänä vuonna erilaisin menoin ja tavoin
150-vuotista taivaltaan.
Helena Palosaari
Kuusamon Matkailuoppaat

Kuusamon matkailuoppaat palveluksessanne
kaikkina vuodenaikoina

Opastetut kiertoajelut ja retket vuonna 2018 asiakkaan bussilla.
Opasvaraukset ja lisätietoja www.kuusamonmatkailuoppaat.fi, email: kuusamonmatkailuoppaat@gmail.com
1. Kaupunkikierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri
vuoden. Hinta 80 e. Kuusamo
eilen ja tänään. Kierros kaupungin keskustassa ja lähialueilla.
Käyntikohteet (2-3/kierros)
asiakkaan valinnan mukaan:
Matkailu- ja luontokeskus Karhuntassu, Pyhän Ristin kirkko,
Kuusamon Uistimen tehtaanmyymälä, Bjarmia, Porkkatörmän näyttelytilan pienoismalli
sotia edeltävästä Kuusamosta,
Kuusamotalo, Riipisen riistaja matkamuistomyymälä, jossa
ilmainen pienoismallinäyttely
Kuusamon matkailukohteista
ja Kuusamon Juuston Paimenpoika tehtaanmyymälä.
2. Rukan kierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri
vuoden. Hinta 80 e. Tutustuminen Rukan ympärivuotiseen
matkailukeskukseen. Ruka on
60 vuodessa kasvanut kansainväliseksi kesä- ja talvimatkailun sekä talviurheilulajien
keskukseksi.
3. Oulanka ja Kiutaköngäs
Kesto 4 h. Toteutus 1.6.30.9. Hinta 140 e. Retki Rukan

matkailukeskuksen ja Käylän
kautta Oulangan kansallispuistoon ja luontokeskukseen.
Patikointi Kiutakönkään putoukselle, jonne on matkaa luontokeskuksesta noin kilometri
Karhunkierrokseen kuuluvaa
polkua pitkin.
4. Juuman koski- ja kanjonikierros
Kesto 6 h. Toteutus 1.6.- 30.9.
Hinta 200 e. Retki PohjoisKuusamon Juumaan. Patikointi
Karhunkierrosta Jyrävälle ja
takaisin. Kävelymatkaa yhteensä 6 - 7 kilometriä. Reitillä
on riippusilta ja neljä koskea:
Niskakoski, Myllykoski, jossa
entisöity mylly, Aallokkokoski
ja Jyrävä.
5. Visenttipuisto ja Ervastin Lomat
Kesto 4h. Toteutus 10.6.30.9. Hinta 140 e. Muojärven
rannalla Kuusamon Kylmälässä tutustutaan Ervastin Lomat
-matkailuyrityksen Visenttipuiston visentteihin, euroopanbiisoneihin. Eläimet on tuotu
Ruotsista Kuusamon ystävyyskunnan Avestan visenttipuis-

tosta. Visentti on uhanalainen,
suurin Euroopassa elävä maaeläin. Pääsymaksu 8 e/aik. 4 e/
lapsi. Bussiryhmät 6 e/3 e, väh.
20 henkilöä.
6. Korouoman rotkolaakso, Taidekeskus Pentik Timisjärvi ja Korpihilla Posiolla
Kesto 8 h. Toteutus 1.6.31.9. Hinta 260 e. Korouoman
rotkolaakso ja korkeat kalliojyrkänteet muodostavat jylhän
kanjonin, syvimmillään 130
metriä. Taidekeskus Pentik Timisjärvi sijaitsee Peräposiolla.
Pentik-mäen kulttuurikeskuksessa on keramiikkatehtaan
myymälän lisäksi mm. kansainvälinen kahvikuppimuseo,
Muistoja maalta-näyttely ja
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.
7. Salpalinja ja Lahtelan Vanttajan Salpapolku
Kesto 3 h. Toteutus 1.6.
-30.9. Hinta 110 e. Alueella on

jälkiä 1920 -luvulla toimineesta tukinsiirtojärjestelmästä ja
sota-ajan 1941 - 1944 muistoja,
saksalaisten rakentaman kenttäradan historiaa ja Salpalinjan puolustusasemia, joita on
entisöity tarkasti sota-aikaisen
linnoitusohjesäännön mukaan.
Sotahistoriallisen luontopolun
pituus on 4,5 km.
8. Historiapolun ja Kirkkosaaren kävelykierros
Kesto 2 h. Toteutus 1.6.30.9. Hinta 80 e. 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.
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Visentit eli euroopanbiisonit
nähtävillä Kuusamon kauniissa
luonnossa Ervastin Lomilla

Avoinna:

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

Puh. (08) 852 2111

eläintarhoissa kasvatettujen
yksilöiden ansiosta. Nykyään tarhauksen avulla laji on
saatu säilytettyä ja visenttejä
on palautettu alkuperäisille
asuinalueilleen.
Tehtaanmyymälästä
Tehtaanmyymälästä
Visentit saapuivat
Kuusamoon syyskuussa
2017.
ottivieheet
kalareissuille!
ottivieheet
kalareissuille!
Visentit saapuivat Ruotsin
Avestan visenttipuistosta,
jolla on pitkät perinteet visenttien hoidosta.
Uutuuksia,
Kemijärventie
44-46 44-46
Kemijärventie
Professori
Räsäsentie 1-2
Uutuuksia,
klassikoita
ja ja
Eläimet ovat
kotiutuneet
Uutuuksia,
klassikoita
9360093600
KUUSAMO
KUUSAMO
93600
KUUSAMO
P.
08-8603450
klassikoita,
II-laatua
P. 08-8603450
hyvin Kuusamon ankaraan
ilpoistotuotteita
P. (08) 860 3466
www.kuusamonuistin.fi
poistotuotteita
www.kuusamonuistin.fi
mastoon. Kuusamon Visenttiwww.kuusamonuistin.fi
ja poistotuotteita
puisto on Euroopan pohjoisin
puisto. Puisto kuuluu Ervastin Lomien maaseutumatkailutoimintaan. Ervastin Lomat
tarjoaa maaseutumaista majoitusta, kokous- ja juhlatiloja ja savusaunan vuokrausta
kalaisan Muojärven rannalla.
Aukioloajoista ilmoitamme Facebook -sivuillamme
ja muissa medioissa.
Tervetuloa moikkaamaan
karvakamuja!
èLisätietoja: Facebookissa: Kuusamon Visenttipuisto,
Ervastin Lomat, www.ervastinlomat.fi, Pehtoori Heino
Ervasti 0400 294 754

Riista- ja
matkamuistomyymälät
Wild game products and souvenirs

Kuusamon
Matkailuoppaat 2018

LuonnoLLista

Kuusamon Prismassa

www.kuusamonapteekki.fi

Kuusamon Visenttipuistossa
asustaa neljä euroopanbiisonia, johtajanaaras Julia, sonni
Eerik ja kaksi nuorempaa naarasta Tulppaani ja Brymma.
Visentti on amerikkalaisen biisonin lähisukulainen
ja Euroopan suurin maanisäkäs. Visentin pituus on 2,5 - 3
metriä, säkäkorkeus 1,8 - 2
metriä, naaraiden paino 600 700 kiloa, urosten paino 800
- 1300 kiloa. Visentit liikkuvat laumoina lehtimetsissä ja
metsäniityillä ruohokasveja
ja puiden lehtiä syöden.
Lajia uhkasi sukupuuttoon
kuoleminen 1900 -luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tuolloin sekä Kaukasuksella että Puolassa elävät viimeiset visentit hävisivät luonnosta. Laji kuitenkin säilyi

Nimi
Puhelin
opastuskielet
Alavuotunki Maija
045 671 0819 suomi, saksa, englanti, ruotsi
Kemppainen Elja
0440 328 084 suomi
Kemppainen Harri
040 773 0120 suomi
Mäkinen Seppo
044 360 1077 suomi, saksa, ranska, espanja
Palosaari Helena pj.
040 527 8164 suomi
Palosaari Toini
045 639 4678 suomi, englanti
Virolainen Riitta siht. 040 567 6308 suomi
Posion oppaat:				
Pätsi Anni
040 821 2306 suomi
Erä- ja luonto-opas
Eeva-Liisa Kanniainen 044 070 7605 suomi, englanti

Kuusamon I apteekki

Lapin herkkuja H Matkamuistoja H Upeat valikoimat
puukkoja ja kuksia H Poron- ja lampaantaljat
Kuusamossa maksuton 90m2 pienoisnäyttely

Kalevala
Korun
Kuusamon
Kirves

Elämyksellinen käyntikohde
myös bussiryhmille!

Tarjoamme MUNKKIKAHVIT
Kuusamon matkailuoppaiden
järjestämille retkille!
Järvenpääntie 1, Kuusamo

Munkkikahvit
Kuusamossa
0,99 eur

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.

Lähijuomaa

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

www.kuusamonevo.fi

Ota opas - nautit enemmän.

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

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 K a n t i e 2 , 0 2 0 0 3 0 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
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Posio

Kärpäntalossa on kesäkahvila sekä näyttely- ja majoitustilaa.
Törmäsen talossa on
kesägalleria.

Taidekeskus Pentik Timisjärvi
Timisjärven porokartanon tarina jatkuu
Posio Tehtaanmyymälä | Kuusamo Outlet | Ruka
Rovaniemi | Pello Outlet | Kemi
Tornio Outlet | pentik.com

WWW.POSIOLAPLAND.COM

WWW.POSIOSHOP.COM

KOROCAFE

Kahvila Saukkovaarassa Korouoman reunalla.
Tarjolla tuoreita
LEIVONNAISIA, VIRVOKKEITA, JÄÄTELÖÄ ym.
Maukkaat vastapaistetut LÄTYT ja KAHVIT.
Avoinna 23.6.- 5.8.2018 klo 12-16 säävarauksella.
Syyskuussa la-su klo 12-16
Keittolounas tilauksesta ryhmille.
puh. 040 5656 095, 040 8269 803
sähköposti: cafekoro@gmail.com

Ryhmille räätälöityjä retkiä
Posiolle asiakkaan bussilla.
Retken kesto ja kohteet sopimuksen mukaan:
Korouoman rotkolaakso, Taidekeskus Pentik
Timisjärvi, Pentik -mäen kulttuurikeskus,
Riisitunturi ja Korpihilla.
kuusamonmatkailuoppaat@gmail.com

Palvelu pelaa
MUIKUSSA
ma–pe 7-21
la
7–21
su 10-21

Peräposiolle Timisjärven rannalle avattiin vuonna 2015
Taidekeskus Pentik Timisjärvi. Lähes 50 vuotta sitten keramiikkatuotannon Posiolla
aloittaneet Anu ja Topi Pentikäinen ostivat vuonna 2012
vanhan Timisjärven porotilan,
jonka tilakeskuksen nykyiset
vanhat rakennukset ovat jo itsessään taideteos. 30 vuotta
asumattomana ollut, vuonna
1862 valmistunut alkuperäinen hirsirakennus on edelleen
paikallaan perusteellisesti kunnostettuna päätalona, ja lisäksi
paikalle on tuotu kaksi vanhaa
hirsirakennusta Kuusamosta,
Kärpäntalo ja Törmäsen talo.
Taidekeskus toimii taidekotina, vierasateljeena sekä näyttely- ja tapahtumapaikkana.
Omistajapariskunnan mukaan

sätiloissa on teoksia useilta taiteilijoilta sekä vaihtuvia näyttelyitä. Päärakennuksen taiteilijaresidenssissä on ateljee,
jossa vierailevat kutsutaiteilijat
pääsevät työskentelemään.

Timisjärven pirtissä on yli 150 vuotta vanhat hirsiseinät.

Ensi kesänä Timisjärven
kartanolle on tulossa uutta toimintaa. Kartanolla järjestetään
viikonloppukursseja, joilla voi
tutustua villiyrtteihin ja valmistaa villiruokaa, saada hyvinvointia tukevaa perinnetietoa
ja uusia reseptejä. Kukkien
sidontakursseilla tehdään luovia kukka-asetelmia. Pentikin
tehtaalla järjestetään keramiikan maalauskurssi.
Taidekeskus Pentik Timisjärvi sijaitsee noin 20 kilometriä Posion keskustasta Rovaniemen suuntaan.
Avoinna kesäisin joka päivä
20.6.- 8.8. klo 11-17.
èwww.pentik.com
Riitta Virolainen
Kuusamon Matkailuoppaat

Korouoman kesässä tuoksuu tuomi
Korouoman rotkolaakso on
vastakohtaisuuksien paikka:
kanjonin korkeat, karut seinämät vaihtuvat laakson pohjalla
rehevään lehtokasvillisuuteen,
jonka halki kiemurtelee Korojoki kohti Kemijokea. Kuljettaessa kohti laakson eteläosia
kanjonin jylhyys ja lehtoalueet
sulavat kumpuilevaksi pienten
järvien ja lampien kirjomaksi
mäntykankaaksi. Retkeilijälle
Korouoman vastakohdat tarjoavat mielenkiintoisen retkeilypaikan sekä kesällä että
talvella.
Korouoman kesä käynnistyy hiljalleen kesäkuun alkupuolella, kun talven muhkeat

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Posiontie 26, 97900 POSIO
Puh. 010 235 1612
tero.micklin@k-market.com

MUIKKU

Timisjärvestä tuli upea kokonaisvaltainen taideteos, joka
säilyy seuraaville sukupolville.
Taidekeskuksessa esitellään
keramiikkataidetta ja Pentikin
kokoelmia, pihapiirissä ja si-

jääputoukset sulavat. Laaksonpohjan lehtojen kerätessä
lämpöä tuomi aloittelee kukintaansa samaan aikaan, kun
kanjonin kalliopahdoilla saattaa olla vielä viimeisiä lumi- ja
jäälaikkuja. Jää ei kuitenkaan
katoa kokonaan kesälläkään
Koruomasta, vaan putousten
alapuolelle rapautuneiden kalliolohkareiden alle jää piiloon
ikijäätä. Parisen vuotta sitten
avattu ympyräreitti Koronjää
(5 km) on houkutellut Korouomaan yhä enemmän kävijöitä
läpi vuoden eikä syyttä: reitillä
kulkiessaan kulkee läpi alueen
sekä geologisen että ihmisen
historian. Talvella reitti johdattaa kulkijan suosituimpien
jääputousten juurelle, kesällä
jylhien kallioseinämien ohi ja
lehtoalueiden läpi. Reitin varrella on näköalapaikka, josta
on helppo todeta rotkolaakson
valtavat mittasuhteet ja Kanjonilaavuilla voi pitää tauon
tulilla. Koronjää-reitti kulkee
osin vanhaa hevostietä pitkin
ja reitin varrelle on sijoitettu
infotauluja, joissa kerrotaan
hevostien historiasta ja Korouoman entisaikojen savotoista. Savotan jälkiä näkyy
myös muualla Korouomassa.
Esimerkiksi pohjoisosan komea Koivuköngäs on saanut
alkunsa savotalla sattuneesta
epäonnisesta torkahduksesta.
Geologisesti Korouoman
historia yltää satojen miljoonien vuosien päähän. Maanjäristykset ruhjoivat keskelle tasamaata luode-kaakkosuuntaisen ruhjevyöhykkeen,
jota eroosio ja jääkaudet ovat
sittemmin kuluttaneet. Ruhjevyöhyke on laaja ja ulottuu

Rovaniemeltä Kemijokilaaksoa seuraten Auttiin ja Auttikönkäälle ja siitä Korouoman
kautta Kuusamoon. Nykyiseen
muotoonsa Korouoman ruhjelaakso muovaantui viimeisimmän jääkauden lopulla, kun
Sallan jääjärven valtavat vesimassat purkautuivat Korouoman laakson kautta Itämeren
altaaseen. Koronjää-reitti kulkee ruhjelaakson keskiosassa
sijaitsevalla kanjoniosuudella,
jossa reitti polveilee kanjonin
reunoilta laakson pohjalle asti.
Reitin kiertoon kannattaa varata hieman enemmän aikaa,
koska reitillä on korkeuseroja.
Nykyisin Korouoman talvikautta leimaa vahvasti jääkiipeily. Laji on kasvattanut
suosiotaan viime vuosina ja

onpahan yksi kiipeilyseura
todennut Korouoman olevan
yksi Suomen hienoimmista
jääkiipeilykohteista. Kesällä
alueella on tarjolla retkeilijöille
Koronjää-päiväreitin lisäksi
myös pitkä, koko Korouoman
päästä päähän kulkeva vaellusreitti (25 km) ja lukuisia
laavuja ja tulipaikkoja, autiotupa, päivätupa ja useampi
vuokrakämppä. Korocafén
kahvilassa, Koronjää-reitin
Saukkovaaran lähtöpisteellä
voi nauttia lähtö- ja paluukahvit ja pientä purtavaa.
è Lisätietoja Korouomasta:
www.luontoon.fi/korouoma
Teksti: Metsähallitus /
Susanna Kolehmainen

Näkymä Korouoman laaksoon. Kuvaaja: Metsähallitus/ Pekka Veteläinen
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Kajaani

KAJAANIN MATKAILUOPPAAT TARJOAVAT
OPASTUKSIA YMPÄRI VUODEN
TILAA OPAS – KOET ENEMMÄN

Kuva: Reijo Haukia

Kajaanin matkailuoppaat
palveluksessanne
Kajaanissa on 16 auktorisoitua
matkailuopasta. Opastuskielet
ovat suomi, englanti ja venäjä.
Voimme tarjota suurellekin
joukolle opastuksen vaikkapa
teatterimatkan, kokouksen tai
seminaarin yhteydessä ammattitaitoisesti mutta edullisesti.
Opastoiminta alkoi Kajaanissa
yli 40 vuotta sitten, ja se jatkuu
nyt entistäkin virkeämpänä.

Kreivi ja rouva
Brahe uudessa
loistossa
Kreivi Pietari ja kreivitär Kristina Brahe saivat viime kesänä
uudet rooliasut, jotka maksettiin kaupunginavustuksella.
Eeva Ipatin suunnittelemissa
ja valmistamissa puvuissa on
silkkiä, samettia, pitsiä, villaa
ja monenlaisia nyörikoristelu-

Kiertoajelu

Yhden tunnin kierroksella tutustumme kaupungin
keskustaan. Kahden tunnin kierroksella tutustumme
lisäksi Paltaniemen kylään, jossa käyntikohteina
ovat vuonna 1726 rakennettu Kuvakirkko,
Keisarintalli ja Eino Leino -perinnetalo.

ja. Upeat barokkityyliset asut
ovat hillityn arvokkaan väriset. Asujen kaavat Ipatti löysi
lontoolaisen Victoria ja Albert
-museon kaavakirjasta. Puvut
on suunniteltu monikäyttöisiksi ja useammalle henkilölle
sopiviksi.
Kreivi vieraili perustamassaan kaupungissa muutamia
kertoja. Nyt hän on saanut mukaansa puolisonsa, jolla riittääkin ihmettelemistä kaikessa
siinä, mitä hän kaupungissa
näkee ja mitä kreivi on saanut
aikaan.

Kulttuurikävely

Kävelykierros kaupungin keskustassa, Rantapuistossa
tai pidemmällä Kajaaninjoen rantamaisemissa on
suosittu tapa tutustua Kajaaniin. Oppaan johdolla
voi tutustua Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskukseen, Vesiliikuntakeskus Kaukaveteen, keskustan
kirkkoihin, linnanraunioihin, tervankuljetukseen tai
kaupungin keskustan muistomerkkeihin.

Tuokiokuvia Kajaanin historiasta

Matkailuoppaiden rooliesityksiä voi tilata opastuksen
sekä kahvi- tai ruokailuhetken yhteyteen. Yhden roolihenkilön esitys maksaa 57 euroa kerralta.
Kesto noin 15 min.

Valmiit retkiohjelmat

Monenlaisia
roolihenkilöitä
Kajaanin matkailuoppailla on
kreivin ja kreivittären lisäksi
muitakin historiaan perustuvia
roolihenkilöitä. Kansannaisia

Kuva: Reijo Haukia

edustavat torimyyjät Serafina
Heikkinen, Caisa Moilanen ja
Vanni Karjalainen. He kauppasivat turkiksia, juureksia tai
pottuja kukin eri aikakausina
joko Raatihuoneentorilla tai
Kauppatorilla. Torilla kuuli
ja näki paljon, ja torimyyjät
kertovat mielellään kaiken
eteenpäin.
Maria Lönnrot, Elias Lönnrotin vaimo muistelee elämäänsä Kajaanissa Marian ja Eliaksen ensitapaamisesta alkaen.
Posti-Stiina kuljetti postia Kajaanista Paltaniemelle yli 25
vuotta. Virka-asuun kuuluu
myös revolveri ja tikari.
Ensi kesänä linnassa esiintyy
uusi roolihenkilö, Kajaanin
linnan kuuluisin vanki Johannes Messenius. Oppinut mies
kertoo elämästään ja raskaasta
vankeusajastaan Kajaanissa.

Yhteistyötä

Kuva: Reijo Haukia

Kajaanin kaupungin vammaisneuvoston ja Kapova ry:n sekä
Kajaanin kaupungin kanssa
yhteistyössä tarjoamme tänäkin kesänä vammaisjärjestöjen jäsenille mahdollisuuden
tutustua kiertoajelulla oman
kaupungin historiaan.
Perinteisesti oppaat teke
vät tiivistä yhteistyötä Kajaa-

Kajaanin Matkailuoppaat ry järjestää yhteistyössä
Kaukametsän opiston kanssa Suomen Opasliiton vaatimusten mukaisen matkailuoppaan peruskurssin. Kurssi alkaa Kajaanissa syyskuussa
2018. Kurssille toivotaan hakijoita, jotka pystyvät
opastamaan sekä suomeksi että muilla kielillä.
Ryhmä aloittaa opiskelunsa 6.9. ja kokoontuu Kaukametsän opiston auditoriossa torstai-iltaisin klo
18.00 - 20.30. Opinnot kestävät kevääseen 2019,
jolloin on mahdollisuus suorittaa suullinen opastusnäyte.

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.

KAIKILLE AVOIMET ILMAISET
KESÄKIERROKSET
Hautausmaakävelyt Vanhalla hautausmaalla
ke 13.6., ke 11.7., su 29.7., ke 15.8. ja ke 29.8.
Maanantai-illan kävelykierrokset 25.6. - 30.7.
klo 18.00 alkavat
Kauppatorilta Pietari Brahen muistomerkiltä.
Tiistai-illan kiertoajelut 26.6. - 31.7. klo 18.00
teatteritalon, Kauppakatu 14, kiertoajelupysäkiltä. Poikkeuksena on 6.7.
Eino Leinon lapsuusmaisemat -kierros,
joka alkaa klo 16.00.
Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. Kauppatorilla.
nin kaupungin ja seurakunnan
kanssa. Suosittuja teemallisia
hautausmaakävelyjä on viisi. Kajaanin seurakuntalehti,
Kotiseurakuntani, ilmestyy
12 kertaa vuodessa. Lehden
Hautausmaalla-palstalla matkailuoppaat kertovat Vanhalle
hautausmaalle haudatuista kajaanilaisista.

Suositut lasten linnan kierrokset alkavat
Rauniolinnan edestä
to 14.6. klo 18.00, ke 4.7. klo 13.00
ja ke 8.8. klo 18.00.
Runoviikon kulttuurikävelyt 4. - 8.7. Runovartin jälkeen noin klo 12.15 Rantapuistosta Eino
Leinon muistomerkiltä.
Tervavenekanavan soutunäytökset
sunnuntaisin 1.7. - 29.7. klo 18.00.

Raija Elsinen, sihteeri
Kajaanin Matkailuoppaat ry

MATKAILUOPPAAN PERUSKURSSI ALKAA SYKSYLLÄ 2018
Haluatko olla mukana opastamassa Kajaaniin saapuvia
matkailijoita bussikierroksilla
ja kävelykierroksilla? Oletko
tiedonhaluinen ja utelias,
seurallinen ja oppivainen?
Mikäli vastaat kyllä, olet
tervetullut matkailuoppaan
peruskurssille.

Kajaanin matkailuoppaiden kierrokset ja valmiit
teemaretket ovat vaivaton ja edullinen tapa tutustua
Kajaaniin. Voit ehdottaa myös omat reitti- ja kohdetoiveesi, me toteutamme ne. Kajaanin matkailuoppaat laskuttaa ryhmää opastuksesta sivukuluineen
(1 tunti 57 euroa, 2 tuntia 87 euroa ja 3 tuntia 117
euroa). Ryhmä maksaa muut varatut palvelut suoraan
ruokailupaikkoihin ja käyntikohteisiin.

Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti voit liittyä
Suomen Opasliiton ja Kajaanin Matkailuoppaat
ry:n jäseneksi ja saat oikeuden toimia auktorisoituna matkailuoppaana Kajaanin seudulla.
Lisätietoja yhdistyksestä ja Kajaanissa opastamisesta kertovat
Puheenjohtaja Ritva Kemppainen,
puh. 044 500 4471,
Sihteeri Raija Elsinen, puh. 044 500 5276,
sähköposti: kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com

Tiedustelut ja opastusvaraukset:
puheenjohtaja Ritva Kemppainen,
puh. 044 500 4471
sihteeri Raija Elsinen, puh. 044 500 5276 tai
sähköposti: kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com
www.kajaani.fi/matkailuoppaat
LÖYDÄT KAJAANIN MATKAILUOPPAAT
MYÖS FACEBOOKISTA.

Ota yhteyttä, laadimme sinun ryhmällesi
sopivan retken Kajaaniin ja Kainuuseen!
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Kainuun Opisto,
keskellä kauneinta Kainuuta!
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!

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

13,60€

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

Sissilinnan Olga sekä muita Kajaanin
kummituksia, myyttejä ja kummajaisia
En liiku omin lihoini, liikun
luojani lihoilla. En väiky omin
väkini, väikyn väellä kaikkivallan.
Kajaaninjoen yllä leijaileva
sumu, Sotkamon suunnalta puhaltava viima, korpin huuto ja
pohjoisen taivaan aavemainen
täysikuu saattelevat Kalevalan yhdeksännen runon sanoin
kuulijat matkaan. Linnun höyhenet, hopealusikka ja siroteltava suola varjelevat kulkijoita.
On römppäviikko ja mikkelinpäivä. Väkeä virtaa Kajaanin markkinoille. Piirilääkäri
Elias Lönnrotilla riittää töitä
niin tartuntatautien kuin Kruununvankilan tappelujen uhreja
parannellessa.
Teemakierroksella kuljetaan
1600-luvulta alkavalla aikamatkalla Kajaanin kujilla ja
kuullaan savolaisen hevosvarkaan lesken Saima Tolosen loitsuja ja tarinoita. Fritz Remmle-

rin mystinen eläintarha, Impilinna ja Kainuun ainut kartano
Karolineburg kummituksineen
tulevat tutuiksi.
Matkalla kuullaan tarinat Paltamon Kiehimänjoen Koikeron
tapahtumista 1769 ja Kajaanin
linnaan teljetystä mieleltään
järkkyneestä vangista. Linnan
komendantin kauniin tyttären
Anna Greta Trolinin elämäntarina pysäyttää Brahenkadun
ja linnan väliseen rinteeseen.
Anna vei mennessään tuhoon
lapsensa ja neljä isäehdokasta. Herkempi sieluinen saattaa
kuulla korvissaan oudon kolkkeen. Mukulakadulla etenevät
hautausurakoitsijan hevoskärryt mustan koppalakkisen miehen ohjastamana.
Aleksanterinkadun päätä ja
Puustin peltoa eli seminaaria
lähestyttäessä pysähdytään
muistelemaan seminaarin keittiöapulaisen Hanna Hynysen

unissasaarnaamista ja elämän
tarinaa. Vuonna 1904 rakennetun seminaarin vanhimman
talon liepeillä liikkuu nykyisin
jatkuvasti valkea auto. Alue
on ottanut vastaan tulevia kansankynttilöitä, siirtolaisia, lentopommeja sekä sotasairaalan
potilaita. Pakkastalven tulipalostakin on selvitty.
Kierroksen lopulla hiljennytään mestauskalliolle, ruumishuoneen ja vanhan sairaalan
läheisyyteen. Saiman johtama
kierros päättyy Kruununvankilan paikalle Linnankadulle.
Vankila oli kokoamispaikka,
jonka kautta eri seuduilta tulleet vangit kulkivat kihlakunnan käräjille ja raastuvanoikeuteen.
Toivoen hyvät tulvat, peljäten pahat kulkevat.
Heli Luhtaniemi
Kajaanin Matkailuoppaat ry

Kuva: Reijo Haukia

Kajaanin Ase- ja Varusmuseo
Museo on yksityisin varoin
ylläpidettävä näyttely, jossa
on aseita, univormuja ja muuta
esineistöä Suomen puolustusvoimien alkuajoilta lähtien.
Museo haluaa tarjota kävijöille mielenkiintoisen retken
sotilasaseiden ja -varusteiden

maailmaan. Museon pääpaino on 2. maailmansodan esineistössä. Kokoelmassa on yli
2000 esinettä ja aihetta käsittelevää kirjallisuuttakin museosta löytyy yli 3000 nidettä.
Kaikkea ei ole ollut mahdollista saada esille kerralla, joten

joka kesäksi on luvassa jotain
uutta sekä teemanäyttelyitä.
Tervetuloa tutustumaan Suomen sotahistoriaan ja osoittamaan hiljaista kunnioitusta
sotiemme veteraaneille. Museon aukioloajat kesälle 2018
vahvistuvat myöhemmin.

Museo on auki ryhmille ti
lauksesta ympäri vuoden.
Pasi Kilpeläinen
Kajaanin Ase- ja Varusmuseo
Lönnrotinkatu 1b, 87100
Kajaani, 050 414 4166,
www.asemuseo.fi.

Sinun
Sinun
terveyteSi
terveyteSi
tukena
tukena
Monipuolisia
Monipuolisialääkäripalveluita
lääkäripalveluita
yli 100 vuoden kokemuksella.

yli 100 vuoden kokemuksella.

Kajaani, Rajakatu 3 I mehilainen.fi

Kajaani, Rajakatu 3 I mehilainen.fi

Tervetuloa asioimaan, meillä
toimii myös verkkoapteekki
sekä noutopiste!

Tervetuloa asioimaan, olemme avanneet myös verkkoapteekin!

Veturitie 1 (Prisma), puh. 08-879 0300
Ma-pe 8-20, la 9-17, su sulj. www.veturiapteekki.fi

Kaupunkilehti
kaikille

Kainuun Tilausliikenne
P. Jääskeläinen Ky
puh. 044 569 8217
pertti.jaaskelainen@kajaani.net www.kainuuntilausliikenne.fi

Ota yhteyttä!

www.koti-kajaani.fi,
p. 010 665 7202 tai 040 746 7475

KAJAANIN TILA-AUTOT OY

on kainuulainen linja-auto- ja taksialan yritys,
asemapaikkanaan Kajaani. Taksi- ja linjaliikenteen
lisäksi tilausliikenne on kasvanut voimakkaasti.
Tilausliikenteessä bussimme ovat uudenaikaisia ja hyvin varusteltuja aina 17-paikkaisesta 54-paikkaiseen.
Tilausryhmien lisäksi tuotamme myös omia matkoja, mm:
25.-26.6.2018 Jättiläispandat Ähtärin Eläinpuistossa
Bussikuljetus, pääsylippu Ähtärin Eläinpuistoon ja Pandataloon, majoitus Hotelli Mesikämmen yksi yö aamiaisella,
lisäksi tulopäivänä buffetlounas. Hinta alk. 190 €/hlö.
28.-29.7.2018 Kuninkuusraveihin Rovaniemelle
Bussikuljetus matkaohjelman mukaan, majoitus hotelli
Mestarinkievari yksi yö aamiaisella. Hinta alk. 110 €/hlö.
23.-29.9.2018 (7 pv) Kylpylämatka Pärnuun
Hotellivaihtoehtoina Emmi, Viiking ja Tervis.
Kaikki vaihtoehdot sis. kylpylähoidot.
Hotelli Emmi, täysihoito, 12 hoitoa + lääkärintarkastus,
hinta alk. 450 €/hlö. Kysy myös muiden hotellien hinnat.

Matkamyynti 040 355 6107
OT sekä
TILAUSAJ LUT
E
Tilausajot/Jouni Haataja
LV
s.
TAKSIPA
u
dä tarjo
yy
p
0500 543 432
,
lle
ia
k
kaik

SCANDIC KAJANUS
KYLPYLÄHOTELLI
Yövy kauniin Kajaaninjoen varrella
sijaitsevassa Scandic Kajanuksessa, lähellä
keskustaa. Vesiliikuntakeskus Kaukaveden
monipuoliset palvelut ovat käytettävissäsi
tunneliyhteyden päässä. Lähellä sijaitsevat
myös Kaukametsän kokouskeskus
ja Kajaanin Kaupunginteatteri. Tervetuloa!
Koskikatu 3 | 87200 Kajaani
puh. 08 61641

scandichotels.fi/kajanus
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan osaaminen karttuu
käytännön läheisesti Kainuun ammattiopistossa

Marata-ala on nyt osa YritysAmista
Kainuun ammattiopiston
(KAO) matkailu-, ravitsemisja talousala (marata-ala) valmentaa tulevaisuuden osaajia
hotelli- ja ravintola-alalle,
matkailualalle, puhdistuspalvelualalle sekä kotityöpalveluihin. Palvelualojen opiskelu kannattaa – aina. Palvelua
tuotetaan Kainuussa ihmisiä
varten, eikä paikallista aitoa
palvelua ja osaamista voida
siirtää toiseen maahan.
KAO:lla alan opetus on
aina ollut käytännönläheistä,
ja todellisia asiakkaan kohtaamistilanteita on arjessa
päivittäin. Iso askel vielä työelämälähtöisempää ja käytännönläheisempää koulutusta
kohti otettiin syksyllä 2017.
Siitä asti marata-ala on ollut
mukana YritysAmiksessa,
jossa opiskelussa tärkeintä on tekemällä oppiminen.
Tulevaisuuden ammattilaiset
hankkivat osaamisensa tekemällä, kokemalla, harjoittelemalla ja joskus erehtymälläkin. Töitä tehdään palvellen
ihan oikeita asiakkaita omien
NY (=Nuori Yrittäjyys) -yritysten kautta. Alojen toiminta
lähtee asiakkaan tarpeista,
asiakaslähtöisestä toiminnasta. Kansainvälisyys, uusien trendien seuraaminen,
omatoimisuus ja joustavuus
sekä yritysten kanssa tehtävä
yhteistyö ovat toiminnan perusasioita.

Ravintola Kisälli
Trendikäs ja tunnelmallinen
harjoitusravintola Kisälli tar
joaa opiskelijoille asianmukaiset olosuhteet kartuttaa
osaamista asiakaspalvelussa
sekä ruoanvalmistuksen ja
tarjoilun eri vaiheissa. Kisälli tarjoaa asiakkaille keittolounaan, kotiruokalounaan tai
vaihtoehtoisesti lounaan à la
carte -listalta. Ravintola Kisällissä on 80 asiakaspaikkaa ja
lisäksi varattavissa on Kisälli
Kabinetti esimerkiksi pieniä
perhejuhlia, palavereita tai
kokouksia varten. Kajaanista
Opintie 3:ssa, rakennus Oppi
4:ssä sijaitsevasta ravintolasta
on mahdollista ostaa mukaan
erilaisia leivonnaisia ja kotiruokaa. Kisällistä tai NY -yrityksiltä on mahdollista tilata
tarjoilut juhliin, niin täytekakut
kuin muutkin herkut.

Ammatillisen
koulutuksen reformi
osaksi arkea
Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut yksi hallituksen
kärkihankkeista. Reformissa uudistetaan ammatillisen
koulutuksen ohjausta, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta
peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
on yhdistetty uudeksi laiksi,
jossa keskeisenä lähtökohta-

Pellavavaatteita
Kokki-opiskelijat Piia Hoffrén (oikealla) ja Minna Suomalainen
laittavat Ravintola Kisällin linjastoa valmiiksi lounasasiakkaille.
Kuva: Samuli Rosenberg

na on osaamisperusteisuus ja
asiakaslähtöisyys. Nykyään
ammatteja syntyy ja katoaa
nopeasti työelämän tarpeita
vastaamaan. Enää ei riitä se,
että kerran opiskelee ammatin,
jossa on ns. koko loppuelämän,
vaan omaa osaamista on uudistettava läpi koko työuran. Nämä
ammatillisessa koulutuksessa
puhaltavat uudet tuulet ovat
näkyneet myös KAO:n marataalalla vuoden 2018 alusta. Työ-

paikoilla tapahtuvaa oppimista
on opiskelijoilla entistä enemmän ja opettajatkin jalkautuvat
alan yrityksiin. Opiskelijoille
rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja, jotka näkyvät arjessa niin, että koulutuksen voi
aloittaa ja valmistua voi yhä
joustavammalla aikataululla.
Maija Vuorinen
Matkailualan opettaja
Kainuun ammattiopisto

EBBA-mallisto

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

Tervetuloa
n!
herkuttelemaa

Taukopaikka
Nuottijärvi

Jo vuodesta 1995!

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

Eino Leinon juhlavuosi
Kajaanissa ja Paltaniemellä voi
kulkea Eino Leinon jalanjäljissä
ja kokea samoja tuntoja ja tunnelmia, joita runoilijakin tunsi
lapsuus- ja nuoruusvuosinaan.
Eino Leino -talossa, perinnetalossa, jossa yksi kuistinpylväs
on alkuperäisestä Hövelöstä,
on kuvanäyttely runoilijan elämästä ja hänen lähipiirinsä tärkeistä ihmisistä. Kaupungissa
Rantapuistossa on Alpo ja Nina
Sailon veistämä runoilijapatsas.
Eino Leinon laajan tuotannon
ensipainoksia on koottu Eino
Leino -taloon. Kaupunginkirjaston Caiania-kokoelmassa
Eino Leinon tuotantoa on runsaasti kirjastosta lainattavien
teosten lisäksi. Viimeisellä Kajaanin matkallaan muistelee
Eino Leino suunnitelleensa loppuelämänsä runoilijamökkiä
kaupungin keskustan lähelle,
Vimpelinlammen rannalle.
Runoilija puhuttelee lukijoitaan teostensa välityksellä
nykyäänkin, 140 vuotta syntymänsä jälkeen. Lyhyen ja kiihkeän elämänsä aikana hän ehti
kirjoittaa liki neljäkymmentä
runoteosta, yli kaksikymmentä
proosateosta, yhdeksän näy-

telmää, asiaproosaa, suomentaa lukuisia teoksia, sekä olla
toimittaja. Säveltäjät löytävät
hänen runonsa eri vuosikymmeninä. Teoksia on käännetty
monille kielille. Eino Leinosta
julkaistaan uusia elämäkertoja.
Armas Einar Leopold syntyi 6.7.1878 Emilia ja Antti
Lönnbohmin kymmenentenä
lapsena Paltaniemen Hövelössä. Runoilijanimen Eino Leino
hän sai Kasimir-veljeltään ensimmäisen julkaistun runonsa
– Kajaanin linna – jälkeen.
Tulevan runoilijan lapsuusja nuoruusympäristön ”koko
ilmakehä oli tarua ja todellisuutta täysi”, Eino Leino kuvaa
teoksessaan Elämäni kuvakirja.
Kajaanin linna, valtakunnan rajan läheisyys, laukkukauppiaat,
Simo Hurtasta kertovat tarut,
peltoon vainolaisilta kätketty
kirkonkello, järveen vyöryvä
hautausmaa, Pikkusaaresta
löydetyt luurangot, saareen
sarkapakat piilottaneet karjalaiset kauppiaat, tervansoutajat,
jotka odottivat Hövelönlahdessa Oulujärven myrskyjen
tyyntymistä tarinoita kertoen
– poika kuunteli. Eino Leinon

tuotannossa näkyy paljon jälkiä
Kainuun tarinaperinteestä.
Kotiseudun luonto, erikoisesti Oulujärvi, oli runoilijalle ehtymätön aiheiden antaja.
Hövelönlahdelta Eino lähti
vähän yli kymmenvuotiaana
vanhemmilta veljiltä perityllä
purjeveneellä retkille Ouluja Paltajärvelle. Perheen retkien kohde oli lahden suussa
sijaitseva Pikkusaari, monien
tarinoiden paikka. Nocturnerunonkin maisema on kielikuviltaan Paltaniemeä, vaikka itse
runo on kirjoitettu Puulaveden
maisemissa.
Eino Leino kuoli 47-vuotiaana 10.1.1926 Hyvinkään Nuppulinnassa, nykyisessä Tuusulassa, Riitahuhdan talossa.
Hänet on haudattu Helsinkiin.
Paltaniemellä Vainajien varvikossa on Eino Leinon vanhempien ja kolmen siskon hauta, jonne Kainuun Eino Leino
Seura vie kukkia aina 6.7. Samana päivänä Kajaanin matkailuoppaat tekevät Eino Leinon
lapsuusmaisemat -kiertoajelun.
Anja Hongisto
Kajaanin Matkailuoppaat ry

Eino Leino 140 vuotta,
Eino Leino -talo 40 vuotta
Eino Leino -talon kesä:
Kesäkahvila ja talo auki 6.6.-12.8.2018
Kesän ohjelmaa: Elias Lönnrotista ja Eino Leinosta
-näyttelyt, Lystinurmessa Reijo Haukian valokuvia, Heli Jauhiaisen maalauksia.
Heinäkuussa Paltaniemen teatteri, Eino Leino -talon kirjapäivät 14.-15.7.2018.
Osoite: Sutelantie 28, 87850 Paltaniemi, puh. 045-8849350
Seuraa ohjelmia: www.kainuuneinoleinoseura.fi, www.einoleinotalo.fi
Facebook: Eino Leino -talo, Paltaniemen teatteri. Viestit: einoleinotalo@gmail.com

www.kainuu.fi

Opiskele matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle
Nuorille ja aikuisille

monipuolinen perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkintotarjonta
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan
ammatteihin.

Yhteishaku 20.2.-13.3.2018
www.opintopolku.fi
Jatkuva haku 1.1.2018 alkaen
www.kao.fi

Ammatilliseen koulutukseen on nyt
jatkuva haku. Osa koulutuksista
ei edellytä paikkakunnalle muuttoa.
Lisätiedot ja
hakeminen
www.kao.fi
Innostu ja hae nyt.

Tervetuloa viihtymään
ja nauttimaan lounasta
Opetusravintola Kisälliin.
Avoinna ma-pe klo 11-13.
Tutustu lounaslistaan
www.kao.fi/kisalli
Järjestämme sopimuksen mukaan myös juhla-,
ilta- ja kokoustilauksia.
Kisälli-kabinetti kokoustilavarusteineen 20 henkilölle.

Tiedustelut

p. 044 715 7400
kisalli@kao.fi
Opintie 3, Oppi 4, Kajaani
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VUOLIJOEN KIRKKO
Kivikirkontie 3
Avoinna 9.6.–31.8.
päivittäin klo 9–15
erillisestä varauksesta
(p. 044 085 2382 tai
044 098 6700).

KAJAANIN KIRKKO
Kirkkokatu 19
Avoinna 9.6.–19.8.
päivittäin klo 10–18.

Tervetuloa Kaukametsään
Kaukametsä on rakennettu toimimaan osana suurta
juhlaa, mutta myös aktiivista
arkipäivää. Kaukametsän
alue on kokonaisuus, jossa
eri osat täydentävät toisiaan.
Vesiliikuntakeskus Kaukavesi, Hotelli Kajanus, Kaukametsän salit ja auditorio,
joen takana avautuva tori,
uimaranta ja luonto.

Kaukametsä on
monipuolinen
Kaukametsän alueen rakentuminen alkoi vuonna 1986,
jolloin valmistui hotelli ja heti
seuraavana vuonna Kaukametsän opisto. Kaukametsän
kulttuuri- ja kongressikeskus valmistui vuonna 1988.
Se täytti ystävänpäivänä 30
vuotta. Kongressikeskuksen
laajennukseksi tehtiin vuonna
1998 Kainuun musiikkiopisto.
Alue täydentyi marraskuussa
2013, kun vesiliikuntakeskus
Kaukavesi avasi ovensa. Kaukametsän rakennukset ovat

suunnitelleet arkkitehdit Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen.
Kaukametsä on palkittu Rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun
valtionpalkinnolla. Kaukaveden on suunnitellut oululainen
arkkitehti Paavo Karjalainen ja
hotellin niin ikään oululainen
Risto Harju.
Kaukametsässä on vuosittain
noin 400 tilaisuutta, joissa on
käyntejä keskimäärin 55 000.
Vuodet eivät ole veljeksiä, joten
käyntimäärät vaihtelevat vuosittain. Suurimmat tilaisuudet,
jotka toistuvat vuosittain ovat
Kajaani Dance -festival, Kajaanin Runoviikko sekä Kajaanin
Kevät -musiikkifestivaali.

Kulttuurin
kohtaamispaikka
Kajaani Dance -festival oli alkujaan paikallinen tapahtuma,
josta se pian kasvoi valtakunnalliseksi ja tätä nykyä kansainvälistyväksi tanssitapahtumaksi monialaisessa yhteistyössä.
Yhteistyössä on voimaa. Kun

on tahtoa toimia, asioita ja
kehitystä tapahtuu. Vastaavaa
monen yhteistyötahon tanssitapahtumaa ei ole muualla Suomessa. Koreografiakatselmus
on viime vuosina kansainvälistynyt, vierailijoita on ollut mm.
Sveitsistä, Belgiasta, Unkarista,
Venäjältä, Kroatiasta, Hollannista ja Virosta. Tänä vuonna
tanssitapahtumaa vietettiin 27.
kerran.
Riku Niemen luotsaama
Kajaanin Kevät -rytmifestivaali ajoittuu kevään korvalle
toukokuun toiselle viikolle jo
neljännen kerran.
Kajaanin Runoviikko on
vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti merkittävänä jokavuotisena kaupunkifestivaalina. Se on onnistunut saamaan
lisää tunnettavuutta kansallisesti merkittävänä tapahtumana.
Kajaanilainen kulttuuriosaaminen mahdollistaa monipuolisen ja yleisöä houkuttelevan
tapahtumatuotannon kaupunkiin. Tapahtumilla on positiivinen vaikutus muun elin-

keinoelämän virkistämiselle.
Kajaanin Runoviikon taiteellisena johtajana toimii näyttelijä
Taisto Reimaluoto jo kahdeksatta vuotta.
Kuusipäiväiset Musiikkiopiston balettioppilaiden ja
Kajaani Dancen tanssikoulun
näytökset keväällä ja jouluna
keräävät runsaasti yleisöä samoin kuin musiikkioppilaiden
sekä kansalaisopiston oppilaiden konsertit ja näyttelyt.

Kaukametsä
kutsuu koolle
Kaukametsä on mainio ko
kouspaikka. Se tarjoaa hyvät
tilat niin isoihin kuin pieniinkin
kokouksiin. Kaukametsässä
toimii Mamselli-tilausravintola, joka tarjoaa asiakkaille
ravintola- ja kahvilapalvelut
asiakkaan toivomusten mukaan. Halutessaan kokousjärjestäjä saa tilaisuuteen musiikki- ja tanssiesityksiä, luentoja
sekä opastettuja bussi- tai kävelyretkiä.

Kaukametsä
on lähellä
Kaukametsä sijaitsee keskellä
kaupunkia, historiallisen Kajaaninjoen rannalla. Kajaaniin
on hyvät bussi- ja junayhteydet.
Lentokoneella Helsingistä Kajaaniin pääsee reilussa tunnissa.
èhttp://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressija-kulttuurikeskus-kaukametsa

Kainuun Museo

kauppa.kaisanet.fi

Perusnäyttelyn lisäksi
17.1.-18.3.

Kainuun Sanomat 100 v.

Valitse helppous – Tee ostoksia verkkokaupassamme
kätevästi vaikka kotisohvalta käsin.

Koko perheen suunnistusja lomaviikko Kajaanissa
WWW.RASTIVIIKKO.FI
#rastiviikko

28.3.-31.5.

Suomenpeura
17.6.-16.9.

Matkustan ympäri maailmaa

Yhdessä eteenpäin Finland i fokus

30.9.-6.1.

Flora ja Fauna

- symboleja luonnosta
Galleriahuoneessa pienoisnäyttelyitä
Avoinna
ma, ti, to, pe, su 12-16, ke 12-19
Asemakatu 4, p. 044 7100 494
www.kainuunmuseo.fi

Original Sokos Hotel Valjus

UUDISTUI!

Taidemuseo
11.2.-6.5.

Näkyväksi neulottu
- Nykytaide kohtaa käsityön
24.5.-26.8.

Vexi Salmen kokoelma
Avoinna su-ti, to 10-17, ke 12-20
Linnankatu 14
kajaani.fi/taidemuseo

Kajaanin
Kaupunginteatteri
Anneli Toijala - Hanna Ojala
Punainen maa, valkea meri

4.-8.7.
Musiikkia, lausuntaa ja teatteria
keskellä kesäistä Kajaania.
Suven Runoilija on Harri Nordell.
Koko ohjelma: www.runoviikko.fi

Paltamon seurakunta
Paltaniemen kuvakirkko
Avoinna 28.5. - 12.8.
päivittäin klo 10 - 18
www.paltamonseurakunta.fi

Otto Dix: Eteläinen matruusi, 1923

Liisa Hietanen: Weijo, 2016

Tuula Tikkanen
Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö

Liput
Kajaani Info

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

Fjodor Dostojevski
sovitus ja ohjaus Jussi Sorjanen
Karamazovin veljekset
Parkkinen - Niemi - Vainikainen
Mehiläiskoodi
kajaaninteatteri.fi

Muita tapahtumia

Pietari Brahen markkinat 11.-12.5. • 12.5 Skeittiparkin avajaiset
Street Run 18.5. Kajaani Päivät 4.-24.6. • Lasten linnakierrokset 14.6., 4.7., 8.8.
Raatihuoneen lauluillat ke 20.6.-25.7. • Kävelykierrokset ma 25.6.-30.7.
Kaupunkikiertoajelut ti 26.6.-31.7. • Pietarin päivä 29.6.
Paltaniemeltä vesille 30.6. • Rastiviikko 1.-6.7.
7.-8.7 Riihipihan kesäpäivät • Tervakanavan soutunäytökset su 1.-29.7.
Markkinakatu 4.-7.7. • Kauppatorin torisoitot la 16.7.-18.8.
Paltaniemen kuvakirkko ja kesäteatterit • Lue lisää: menoinfo.fi

Lue lisää: www.kajaani.fi
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