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Kajaani

KAJAANIN MATKAILUOPPAAT TARJOAVAT
OPASTUKSIA YMPÄRI VUODEN
TILAA OPAS – KOET ENEMMÄN
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 65 €, 2 tuntia 95 € ja 3 tuntia 125 €).
Ryhmä maksaa muut varatut palvelut suoraan
ruokailupaikkoihin ja käyntikohteisiin.
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.
Kulttuurikävely
Kävelykierros kaupungin keskustassa, Rantapuistossa tai pidemmällä Kajaaninjoen rantamaisemissa on suosittu tapa tutustua Kajaaniin.
Oppaan johdolla voi tutustua Kaukametsän
kongressi- ja kulttuurikeskukseen, Vesiliikuntakeskus Kaukaveteen, museoihin, kirkkoihin,
linnanraunioihin, tervankuljetukseen tai
kaupungin keskustan muistomerkkeihin.
Kummituksia ja muita kummajaisia -kierroksella
kävellään Kajaanin varjoisilla kujilla.
Tuokiokuvia Kajaanin historiasta
Matkailuoppaiden rooliesityksiä voi tilata opastuksen sekä kahvi- tai ruokailuhetken yhteyteen. Yhden roolihenkilön esitys maksaa 65 €
kerralta. Kesto noin 15 min.
Valmiit retkiohjelmat
Eino Leinon lapsuusmaisemat, Kajaanin linna,
Kultaisen 60-luvun Kajaani, Kalevalainen Kajaani, Päiväretki Vuolijoelle, Herman Renforsin Kajaania, Koululaisretki Kajaaniin, Sinisiä ajatuksia
Sotkamossa ja Vanhan ajan Paltamoa.

KAIKILLE AVOIMET ILMAISET
KESÄKIERROKSET
Hautausmaakävelyt Vanhalla hautausmaalla
keskiviikkoisin 12.6., 10.7., 31.7., 21.8. ja
28.8. klo 18.00.
Vuolijoen hautausmaan kävely
24.7. klo 18.00.
Maanantai-illan kävelykierrokset
24.6. - 29.7. klo 18.00 alkavat
Kauppatorilta Pietari Brahen muistomerkiltä.
Tiistai-illan kiertoajelut 25.6. - 30.7. klo 18.00
teatteritalon, Kauppakatu 14, kiertoajelupysäkiltä. Poikkeuksena on 3.7.
Eino Leino lapsuusmaisemat -kierros,
joka alkaa klo 16.30.
Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. Kauppatorilla.
Suositut lasten linnan kierrokset alkavat
Rauniolinnan edestä la 6.7. klo 15.00,
to 25.7. klo 18.00 ja la 3.8. klo 14.00.
Runoviikon kulttuurikävelyt 3. - 7.7. Runovartin jälkeen noin klo 12.15 Rantapuistosta
Eino Leinon muistomerkiltä.
Tervavenekanavan soutunäytökset
lauantaisin 6.7. klo 14.00,
13.7. - 3.8. klo 12.00.

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

Kuvassa vasemmalta seisomassa Auli Halonen, Satu Pyykkönen, Sirpa Heikkinen, Aira Väyrynen-Larentzos ja Anitta Heinä. Istumassa
vasemmalta Kerttu Härkönen, Salli Mikkonen ja Katie Halonen.

Kajaaniin valmistuu
uusia oppaita keväällä
Kajaanin Matkailuoppaat ry
järjestää yhteistyössä Kaukametsän opiston kanssa toiminta-aikansa 10. matkailuoppaan
peruskurssin, sillä yhdistys
tarvitsee uusia oppaita riveihinsä. Kurssi alkoi syyskuussa
2018 ja opinnot kestävät toukokuun alkuun, jolloin pidetään kaksiosainen opastuskoe:
suullinen opastuskoe ja siihen
liittyvä palautetilaisuus.
Kurssilla opiskelee yhteensä yhdeksän opastyöstä kiinnostunutta henkilöä. Koulutusohjelma koostuu asiantuntijoiden luennoista, tutustumiskäynneistä, harjoituksista,
itsenäisestä työskentelystä,
kirjallisista kokeista ja kurssityöstä. Paikallistuntemuksen
osio koostuu 15 luentokerrasta
sekä seitsemästä kohdekäynnistä muun muassa Kajaanin
teatterilla ja kaupungintalolla
sekä kirkoissa ja rauniolinnalla. Ohjelma on laadittu
Suomen Opasliiton vaatimus-

ten mukaisesti. Kouluttajina
toimivat niin opastoiminnan
kuin opastettavien kohteiden
parhaat asiantuntijat.
Lisäksi kurssilaiset saavat
kirjallisuusluettelon, jossa
on vinkkejä matkailualan
yleistietouteen kuin Kainuun
maakuntaan ja paikkakuntaan
liittyvää kirjallisuutta.
Kurssilaiset saavat yhdistyksen aktiivi- tai kannattajajäsenistä tuutorit, jotka ovat
tukena ja antavat vinkkejä oppaan työhön. Keväällä opiskelijat harjoittelevat opastamista yhdessä tuutorien kanssa
sekä ryhmänä bussissa.
Peruskurssilaiset pitävät
kurssia ja sen laajaa paikallista sisältöä mielenkiintoisena. Auli Halonen kertoi, että
historian opettajalle syventyminen oman kotikaupungin
asioihin on tuonut paljon uutta
ja kiinnostavaa tietoa. “Kajaani sijaitsee idän ja lännen sekä
pohjoisen ja etelän välissä.

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

On kiva pohtia, mitä tämä
eri kulttuurien sulatusuuni
voisi tarjota matkailijoille”,
Auli sanoi luennon tauolla.
“Lisäksi tästä saa mukavaa
tekemistä opettajan pitkille
kesälomille”.
Salli Mikkonen työskentelee Kainuun liitossa johdon
assistenttina ja sanoi matkailuoppaan työn kiinnostaneen
jo pitempään. “Voin myös
hyödyntää kurssilta saamaani
oppia suoraan työssä, jossa
järjestän tilaisuuksia ja tapah
tumia”, Salli kertoi tyytyväisenä.
Aira Väyrynen-Larent‑
zos on paluumuuttaja Kajaanin Vuolijoelle, ja hän lähti
mukaan peruskurssille täydentämään paikallistietämystään. “Kurssin sisältö on laaja,
mutta samalla erittäin mielenkiintoinen. Kurssin vierailukohteet tuovat mukavasti
vaihtelua luentoihin”, summasi Aira kurssin syyskautta.

Vuosi 2019 on
opasyhdistyksen
43. toimintakausi
Kajaanin kaupungin vammaisneuvoston ja Kapova ry:n kanssa yhteistyössä tarjoamme jo
kolmantena kesänä peräkkäin
vammaisjärjestöjen jäsenille mahdollisuuden tutustua
esteettömillä kiertoajeluilla
kotikaupunkiin.
Hyvä yhteistyö myös Kajaanin seurakunnan kanssa jatkuu.
Suosittuja teemallisia Vanhan
hautausmaan kävelyjä on viisi,
uutuutena Vuolijoen hautausmaan kävely.
Tarjoamme teemallisia retkiä, kiertoajeluja, kävelykierroksia, kohdeopastuksia sekä
Kajaanin historiaan liittyviä
rooliesityksiä Kajaanissa ja sen
ympäristössä ympäri vuoden.
Tervetuloa!
Päivi Dahl
Kajaanin Matkailuoppaat ry

KYLPYLÄLOMALLE
SCANDICIIN
Rauhallinen yöuni, maittava ruoka ja
Kaukaveden Vesiliikuntakeskuksen palvelut
saman katon alla.
Varaa oma lomasi heti!

Scandic Kajanus Koskikatu 3 | 87200 Kajaani | 08 61641

LÖYDÄT KAJAANIN MATKAILUOPPAAT
MYÖS FACEBOOKISTA.

Ota yhteyttä, laadimme sinun ryhmällesi
sopivan retken Kajaaniin ja Kainuuseen!

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

scandichotels.fi/kajanus

KAJANUS
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Cajanus Jättiläisooppera Kajaanin kesässä
Cajanus näkyy ja kuuluu Kajaanin kesässä laajemminkin.
Kajaanin taidemuseossa avautuu kesäkuussa Heidi Kilpeläisen näyttely Suuri Tuntematon. Näyttelyssä Kilpeläinen
käsittelee Cajanuksen kautta
muun muassa maahanmuuton
teemoja. Näyttely puhuu rajattoman vieraanvaraisuuden,
huomaavaisuuden ja välittämisen puolesta. Ooppera laajentuu oheisohjelman kautta
Cajanus-aiheiseksi viikoksi,
jonka aikana on hyvä tutustua
myös Paltaniemen kulttuurimaisemaan, kuvakirkkoon ja
Eino Leino -taloon.

Kajaanin Paltaniemellä,
Eino Leino -talon pih apiirissä, voi heinäkuussa
kokea suuria elämyk
siä, kun Cajanus Jätti
läisooppera saa Suomen
ensi-iltansa 24.7.2019.
Alun perin hollantilainen
ooppera on yhteistyö, jossa on mukana yli sata
kainuulaista ja hollantilaista tekijää. Aiheena
Daniel Cajanus on paikallinen molemmissa
maissa.
Euroopan hoveissa ja kansan karnevaaleissa esiintyi
1700-luvulla suomalainen
kuuluisuus - Daniel Cajanus.
Kainuun jätti syntyi 1704 Paltamossa pappisperheeseen,
mutta matkusti nuorena miehenä maailmalle. Siellä hän
ansaitsi elantonsa huomiota
herättävällä ulkomuodollaan.
Miehen kerrotaan olleen yli
2,5 metriä pitkä, mutta arviot
hänen pituudestaan vaihtelevat suuresti. Cajanus esitteli
itsensä käyttämällä lempinimiä
”elävä kolossi”, ”ihmeellinen
jättiläinen” ja ”kristitty Goljat”.
Daniel Cajanus työskenteli
elämänsä aikana sirkuksen vetonaulana sekä henkivartijana
ja sotilaana. Mies oli tunnettu
myös Ranskassa ja Englannissa, ja lopulta hän päätyi
Amsterdamiin, jossa esittäytyi
yhtenä eläintarhan eksoottisista
nähtävyyksistä. Poistuttuaan
näyttämöltä Cajanus vietti viimeiset vuotensa Haarlemin
kaupungissa Hollannissa.
Yleisön huomio seurasi
Cajanusta kuolemaan saakka.
Hautajaispäivänä kadut täyttyivät saattoväestä, joka hämmästeli jättiläismäisen arkun
kulkua kaupungin halki Sankt
Bavon kirkkoon. Tuossa samassa kirkossa Cajanuksen
tarina heräsi henkiin vuonna
2017, kun hollantilainen Zangstudio Haarlem esitti ilmiöksi
nousseen modernin oopperan
Cajanus - de gigantische opera.
Heinäkuussa, 270 vuotta kuolemansa jälkeen, Daniel Cajanus palaa synnyinseuduilleen Paltaniemelle.
Suurmiehen vaikuttavaan
elämäntarinaan tuo oman merkityksellisen lisänsä oopperan
esityspaikka vain muutaman
kilometrin päässä miehen synnyinkodista. Egon Krachtin ja

Eino Leino -talo

Talossa kesäkahvila, Lönnrot ja Leino -näyttelyt, Lystinurmessa Helena Föhrin taidenäyttely. Eino Leino -talon kirjapäivät 13.-14.7.19,
Cajanus Jättiläisooppera Eino Leino –talon
pihapiirissä 24.-28.7.19.
Varaa vierailu, esittely, kahvittelu, häät, muut
perhejuhlat tai tule vain patiollemme nauttimaan Oulujärven upeista maisemista.
Kainuun Eino Leino -seura: Sutelantie 28, 87850
Paltaniemi, 040-538 8043, 045-884 9350,
einoleinotalo@gmail.com, www.kainuuneinoleinoseura.fi

Petra Karvonen
Cajanus Jättiläisooppera
Eino Leino -talon pihapiirissä 24. - 28.7. klo 19.00.
Kesto 1 h 45 min, ei väliaikaa. Esitystä suositellaan
yli 8-vuotiaille.
Esityskielet hollanti ja
suomi. Tekstitys suomeksi
ja englanniksi.
Liput 25 € ja 18 €. Lippuja
saa www.lippu.fi -myyntipaikoista.
Pääjärjestäjä: Tuotanto
Vaara-kollektiivi ja Zangstudio Haarlem
Daniel Cajanuksen muotokuva on kesällä nähtävissä Kajaanin
taidemuseossa. Kuva: Enoch Seeman, nuorempi / Kansallismuseo.

Hetty Heytingsin luoma teos
on suomalais-hollantilainen
yhteistuotanto. Hollantilainen orkesteri ja solistit, noin

80 kuorolaista Hollannista ja
Suomesta sekä Kajaani Dancen
tanssijat herättävät eloon Cajanuksen uskomattoman tarinan.

KUVA Pekka Agarth

Heidi Kilpeläisen näyttely
Suuri Tuntematon Kajaanin
taidemuseossa 6.6. - 25.8.

8 Lisätiedot: www.cajanus.fi

Matkailu avartaa!
Kainuun ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden matkailualalla tarvittavan osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen.
• Matkailualan perustutkinto
• Matkailupalvelujen ammattitutkinto
• Opastuspalvelujen ammattitutkinto
Tutkintoihin on jatkuva haku. Tutkintoihin sisältyvät lähijaksot toteutetaan Kajaanissa. Opetusta ja ohjausta toteutetaan myös työpaikoilla
henkilökohtaistamisen mukaan.
Lisätietoa: Maija Vuorinen, p. 044 797 4524 | maija.vuorinen@kao.fi
www.kao.fi | www.opintopolku.fi

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

13,60€

kainuunammattiopisto
kaoinstag

Ota opas – koet enemmän!
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Aleksanteri I:n matka Kainuuseen ja Kajaaniin

VUOLIJOEN KIRKKO

KAJAANIN KIRKKO

Kivikirkontie 3
Avoinna 8.6.–31.8.
päivittäin klo 9–15
erillisestä varauksesta
(puh. 044 085 2382 tai
044 098 6700).

Kirkkokatu 19
Avoinna 8.6.–18.8.
päivittäin klo 10–18.

Paltaniemen kuvakirkko
Avoinna 3.6. - 18.8.
päivittäin klo 12 - 18

www.paltamonseurakunta.fi

Kainuun Opisto,
Kainuuta!
LÄÄKkeskellä
ÄRIINkauneinta
NOPEA
STI
KAINUUN
OPISTO,
Kainuun Opisto tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjesta
JA
JO
US
TAVAkeskelle
STIKainuuta, Paltamon
ja tulla
virkistäytymään
KESKELLÄ
KAUNEINTA
Mieslahteen. Pistäydy vaikka ohikulkumatkalla!
KAINUUTA!
Kainuun Opiston päärakennuksessa voi majoittua

Kainuun Opisto
tarjoaa
mukavasti
1 jamahdolli2 hengen huoneissa ja nauttia keittiösuuden irtaantua
arjestamaittavista
ja tulla
henkilökunnan
aterioista aamupalasta
iltapalaan
saakka.
virkistäytymään
keskelle
Kainuuta, Paltamon Mieslahteen. PisMeitäydy
ltä löyvaikka
dät yleohikulkumatkalla!
is-ja erikoislääkäripalvelut.
Kainuun Opiston päärakennuksesmajoittua
1 ja
Valisa
tsevoi
om
a asianmukavasti
tuntijasi ja
va2raa aiTahvintie
ka 010 44,1488380
00 ta
i
Mieslahti
huoneissa
ja nauttia keittiö- Puh. 044 299 0826
mehengen
hilainen
.ﬁ.
henkilökunnan maittavista aterioista sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi
www.kainuunopisto.fi
aamupalasta iltapalaan saakka.
LÄÄKÄ
RIIN NOPEASTI
Majoitusvaraukset myös booking.com!

JA JOUSTAVASTI
LÄÄKÄRIIN NOPEASTI

JAÄ
JO
STÄ
AVR
ASITIIN NOPEASTI
L
ÄUK
JA JOUSTAVASTI
M
eiltä löydät yleis-ja erikoislääkäripalvelut.
Meiltä löydät yleis-ja erikoislääkäripalvelut.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi
200 vuotta siitä, kun Venäjän
keisari, Suomen suuriruhtinas
teki oman sanomisen mukaisesti hauskan matkan Kainuuseen ja Kajaaniin.
Oli lauantaiaamu 28.8.1819,
kun keisarillinen seurue söi
talliaamiaisen Vuolijoen Haapalankankaalla. Hovimestari
Müller oli valmistanut aterian
uudistalon savupirtissä. Talon
melkein uusi hevostalli siivottiin, seinät ja pilttuut verhoiltiin
koivuilla. Talosta saatiin pöytä
ja lankuista tehtiin penkki. Talliaamiaisella keisarin kanssa
olivat ruhtinas Volkonsky, kapteeni Gripenberg, henkilääkäri
Wylie ja vänrikki Martinau.
Ruokailun jälkeen keisarin
seurue lähti matkaa varten Oulusta tuoduilla kahdella purjeveneellä Oulujärveä pitkin
Kajaaniin. Matka kävi vaaralliseksi, kun Oulujärvellä nousi
kova myrsky ja aallot kastelivat veneessä olijat. Myrskyssä
katkesi peräsimen varsi, mutta
onneksi kapteeni Junelius oli
varannut toisen varren ja vaihtoi sen katkenneen tilalle.
Kajaaniin saavuttiin puolenpäivän jälkeen. Keisaria varten oli rakennettu laituri Ämmäkosken alapuolelle, virran
pohjoisrannalle. Täällä keisaria
olivat toivottamassa tervetulleeksi porvaristo pormestari
Flanderin johdolla, papisto
kirkkoherra Aejmelaeuksen
mukana sekä suuri joukko kansaa. Pidettiin puheita ja huudettiin eläköötä.
Komea, 42-vuotias, hienosti

Meiltä löydät yleis-ja erikoislääkäripalvelut.

Kajaani
Rajakatu 3
mehilainen.ﬁ

Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa
0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.

Kainuun
Tilausliikenne

Ota yhteyttä!

Keisarintalli
Paltaniemellä
Matkaa valmistellut ja seurueessa mukana ollut kapteeni Sebastian Gripenberg teki
vuonna 1826 saman matkan
pietarilaisen taiteilija Bolmsin
kanssa. Bolms teki piirrosluonnokset ja pariisilaiset taiteilijat
valmistivat matkasta kertovat
litografiat, jotka ovat nähtävissä keisarintallissa. Matkasta
ilmestyi kuvitettu kirja vuonna
1828 venäjäksi, saksaksi, rans-

kaksi ja ruotsiksi sekä suomeksi vuonna 1892.
Gripenberg hankki tallin
Haapalankankaalta ja luovutti
sen jälkipolville säilytettäväksi.
Vuonna 1827 talli siirrettiin
Paltaniemelle kuvakirkon lähelle. Tallissa on pöytä, johon
on polttokirjoitettu ruokailijoiden nimet. Tallissa on matkaan
liittyvät sänky, vene ja kärry.
Juhlimme tätä merkillistä ja
merkityksellistä valtiovierailua
ensi elokuussa.
Rauha Roiha,
Kajaanin Matkailuoppaat ry

The world’s only tar canal still in use

In Kajaani, you can find the
only still-functioning tar boat
canal in the world. The canal
Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika 010 414 00 tai
tells you the fascinating story of
mehilain
en.ﬁ.
Kajaani,
Rajakatu 3 mehilainen.fi
the beginning and end of massSoitto kiinteän verkon liittymäsSoitto
tä sekä
matkavverkon
iestinvliittymästä
erkon liittysekä
mästmatkaviestinä maksaa
kiinteän
scale tar production in Kainuu
0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
verkon liittymästä maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
region. The main period of tar
production in Kainuu was in the
19th century, and in 1840’s two
Kajaani
tar canals were constructed to
Rajakatu 3
mehilainen.ﬁ
facilitate the transportation of
Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaatar on waterways from the wil0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
derness near the Russian border
Kajaani
Rajakatu 3
Haluatko uuden harrastuksen?
Kiinnostaako vapaaehtoistyö?
to the export harbor of Oulu.
mehilainen.ﬁ
Tule mukaan SPR:n Kajaanin osaston vapaaehtoisten
The canals were opened on
tto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa
iloiseen joukkoon. MeiltäSoilöydät
monipuolista
toimintaa ja
0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
2 September 1846. During the
hyvää seuraa.
ceremonies 25 local dignitaries
Kajaanin SPR, Kauppakatu 44, puh.040 749 8264
rode in the first boat through
rednet.punainenristi.fi/kajaani
the canals followed by thirty
young maidens. After that 18
tar boats were allowed through
for free. There were big parties,
both for the gentry with a ball
and champagne, and for the
ordinary people with burning
tar pots and dancing on the new
bridge. When you visit the tar
canal, you may try to imagine
the event there!
They had reason to celebrate because the large rapids of
the River Kajaaninjoki were
the worst obstacles for the
oarsmen rowing tar barrels to
Oulu. In the first years nearly
10,000 barrels per year were
transported through the canals.
The numbers increased graduP. Jääskeläinen Ky
ally and in their peak, in the
turn of the 20th century, around
24,000 barrels were shipped
through the canals annually to
✆ 044 569 8217, taxi 010 3385 700
be sold e.g. to the British Royal
Navy.
pertti.jaaskelainen@kajaani.net www.kainuuntilausliikenne.fi

Kajaani
Rajakatu 3
mehilainen.ﬁ

jaaniin ja raatihuone vuonna
1831.

A top attraction in Kajaani:

Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika 010 414 00 tai
mehilainen.ﬁ.

Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika 010 414 00 tai
mehilainen.ﬁ.

pukeutunut keisari lähti tutustumaan kaupunkiin. Linnanraunioille oli rakennettu portaat
ja koroke, jolla seisten keisari
sai ihailla jokimaisemaa. Kaupungissa hän kävi kirkossa,
huonokuntoisessa raatihuoneessa ja pappilassa, silloisella
Alakadulla. Keisarilla ei ollut
ruokahalua myrskyisen Oulujärven matkan jälkeen. Hän joi
vain teetä.
Paluumatkalle ei uskallettu
lähteä vesiteitse, vaan ratsain
ja kävellen pitkospuita pitkin.
Vierailu hyödytti Kajaania,
sillä lähinnä keisarin varoin
saatiin maantie Iisalmesta Ka-

Tar – the first
industrial product of
Kainuu
Tar was the first export product
in Kainuu area produced semiindustrially. Tar comes from
pine trees and is burned in a
tar pit – there are still plenty of
remnants of tar pits especially
near the Russian border. The
biggest ones may have been 20
meters in diameter.
The production process took
several years in its entirety.
First, the pines were partly barked and left to create pitch.
After a few years the trees were
felled and the wood was chopped to smaller bits and stacked
to a tar pit dug out in the ground
and covered with watertight

bottom with a hole in the lowest
part to collect the tar. The wood
bits were covered with peat and
earth and set on fire. A big tar
pit could burn for two weeks
during which the natural rot
preservatives were distilled out
of the wood.
The barrels and all other
utensils needed were home
made, and all members of the
family participated in the tar
production process. The final
part of the process was the transportation of tar barrels via
Kajaani to Oulu, which took
about three weeks.
But, in the beginning of the
20th century, the tar trade decreased because of growing importance of iron and steel boats
instead of wooden ones which

needed tar as a preservative.
Once the railway reached Kajaani in 1904 the tar trade was
transferred to rails the locks
being eventually closed on 1
January 1915. The Koivukoski
lock was dismantled but Ämmänkoski lock was only filled
up with soil. It was re-opened
in 1984.
In the summer, on Saturdays,
you can still enjoy tar rowing
shows (for free). The exhibitions are:
Sat 6th July 2 p.m.
Sat 13th July – Sat 3rd
August 12 noon
Eeva Mäntymäki
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Tervetuloa uudistuneeseen
Kajaanin taidemuseoon!
Vuonna 2019 esittelemme nykytaidetta
esteettömissä tiloissa
dollisuuksia ihmisten ja kuvataiteen kohtaamiselle, toimia
niin kaupunkilaisten kuin Kajaanissa vierailevien matkailijoiden olohuoneena. Vapaa
sisäänpääsy mahdollistaa sen,
että ydinkeskustassa sijaitsevaan museoon on helppo tulla
piipahtamaan.
Taidemuseon ote on aktiivinen, innostava ja innostunut.
Vuosittain tarjotaan tasokas
kattaus niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti ja paikallisestikin kiinnostavaa taidetta.
Yleisöä ei jätetä yksin, vaan taiteen kiehtovaan maailmaan ohjataan monipuolisen yleisötyön
kautta. On työpajoja, opastuksia, tanssi- ja teatteriesityksiä,
luentoja, taiteilijatapaamisia ja
keskustelutilaisuuksia.
Kajaanin taidemuseon vuosi 2018 oli menestyksekäs.
Museon kävijämäärä kasvoi,
vaikka museo oli suljettuna
yleisöltä remontin vuoksi kolme kuukautta: vuoden 2018
näyttelyihin tutustui yli 12000
kävijää, kun sama luku oli edellisenä vuonna noin 9000.
Vuoden 2019 näyttelyohjelmassa esitellään yhdeksän
suomalaista nykytaiteilijaa.
Uusi vuosi käynnistyy näyttävästi kolmen kuvanveistäjän
Jasmin Anoschkinin, Emma
Helteen ja Tommi Toijan en-

simmäisellä yhteisnäyttelyllä
Kylpijät. Näyttelyssä kosketellaan kehon, puhdistumisen ja
nautinnon teemoja. Taiteilijoiden veistokset, piirustukset ja
videoteokset asettuvat vuoropuheluun, ja kokonaisuudessa
on mukana myös taiteilijoiden
yhteisteoksia.
Kesänäyttelyllä Kajaanin
taidemuseo osallistuu Kajaanin Daniel Cajanus -kesään.
Suuri tuntematon -näyttelyssä Cajanus jatkaa elämäänsä
Lontoossa asuvan taiteilijan
Heidi Kilpeläisen näyttelyn
keskeisenä teemana.
Loppuvuoden näyttelyitä
yhdistää leikkisyys sekä kierrätys- ja arkiesineiden hyödyntäminen.
Materiaalirunoutta-näyttelyssä Mauri Korhosen ja Kalle
Turakka Purhosen teosten materiaaleina toimivat yllättävät
asiat, kuten hylätyt esineet ja
jopa roskat. Näyttelyvuoden
päättää kainuulaisten Kaarina
Kuusisto-Lukkarin ja Hannele
Pussisen sekä oululaisen Heidi Stålnacken yhteisnäyttely
Leikin varjolla. Heidän teoksiaan yhdistää humoristisuus
ja arkisten esineiden hyödyntäminen.

Aukioloajat
Ma 10.30 - 14.00
Ti 10.30 - 21.00
Ke 10.30 - 21.00
To 10.30 - 21.00

Pe 10.30 - 23.00
La 12.00 - 23.00
Su Suljettu

Ruokaravintola Ranch
Kauppakatu 26
87100
KAJAANI
Puh. 08 636 696
asiakaspalvelu@ranch.fi
www.ranch.fi

TOMMI TOIJA: Kärpästen
herra, 2014, maalattu keramiikka, muovikärpäset.
Kuva: Stella Ojala

RiihipihanRiihipihan
museoalue

Kajaanin taidemuseon
vuoden 2019 näyttelyohjelma:
21.2.–12.5. 		
Jasmin Anoschkin, Emma
Helle ja Tommi Toija: Kylpijät
6.6.–25.8. 		
Heidi Kilpeläinen: Suuri
tuntematon
15.9.–24.11. 		
Mauri Korhonen ja Kalle
Turakka Purhonen: Materiaalirunoutta
12.12.2019–2.2.2020
Kaarina Kuusisto-Lukkari,
Hannele Pussinen ja Heidi
Stålnacke: Leikin varjolla

museoalue

Kuusirannantie 67, 88270 Vuolijoki
Kuusirannantie 67, 88270 Vuolijoki
Museo
ja kesäkahvila
Museo
ja kesäkahvila
AVOINNA
AVOINNA
15.6.-11.8.2019
15.6.-11.8.2019
ke-suke-su
kloklo
11-17
11-17

Pääsymaksu
5 € yli 12-vuotiailta
Pääsymaksu 5€ yli 12-vuotiailta

Kesäpäivät 6.-7.7.2019 klo 10-16
Kesäpäivät 6.-7.7.2019 klo 10-16
www.riihipiha.fi
www.riihipiha.fi

Luonnollisesti – opas,
Naturligtvis – guide.
Mobilismi

Teos: Jasmin Anoschkin

Kajaanin taidemuseo toimii
vuonna 1936 valmistuneessa, arkkitehti Eino Pitkäsen
poliisilaitokseksi suunnittelemassa kulttuurihistoriallisesti
ja arkkitehtonisesti merkittävässä funkkis-rakennuksessa.
Rakennus oli poliisilaitoksena
aina 1980-luvulle saakka, kunnes se saneerattiin taidehallin
käyttöön vuonna 1985. Taidemuseo on toiminut entisessä
poliisitalossa vuodesta 1993
lähtien.
Taidemuseossa toteutettiin
viime syksynä remontti, jossa
museorakennukseen asennettiin hissi. Samassa yhteydessä
parannettiin museon esteetöntä
sisäänkäyntiä. Museon näyttelytilat sijoittuvat kahteen
kerrokseen. Suurin haaste esteettömälle ja saavutettavalle
näyttelytoiminnalle on ollut
se, että rakennuksessa ei ole
ollut hissiä.
Remontin jälkeen liikuntaesteisillä tai -rajoitteisilla henkilöillä on mahdollisuus tutustua näyttelyihin myös toisessa
kerroksessa. Museossa pääsee
liikkumaan lähes esteettömästi.
Saavutettavuuteen kiinnitetään taidemuseon toiminnassa
erityistä huomiota ja sen kehittämiseksi museolla on saavutettavuussuunnitelma.
Tavoitteena on luoda mah-

Ranch keskellä Kajaania

Kajaanin
taidemuseo
21.2.-12.5.

Kylpijät
Jasmin Anoschkin, Emma Helle,
Tommi Toija

Perusnäyttelyn lisäksi
17.3. asti

Jokapäiväinen paperimme
27.3.-22.5.

Saanko luvan
5.6.-15.9.

6.6.-25.8.

Suuri tuntematon
Heidi Kilpeläinen
Avoinna su-ti, to 10-17, ke 12-20
Linnankatu 14
www.kajaani.ﬁ/taidemuseo

KAINUUN VOIMA OY

Kainuun Museo

9.-11.5. Kaukametsän sali

Kajaanin Kevät 2019 -festivaali
Riku Niemi Orchestra, Anne Mattila,
Amadeus Lundberg, Iiro Rantala

Mobilismi
– liikuttava harrastus
Lisäksi pienoisnäyttelyitä.
Avoinna ma, ti, to, pe, su 12-16,
ke 12-19. Asemakatu 4
www.kainuunmuseo.ﬁ

Kajaanin
kaupunginteatteri
Pässi

Rakastetun näytelmäkirjailijan
Sirkku Peltolan uusin näytelmä.
Ensi-ilta 26.1.2019
ALK.

55,50€
/HLÖ/VRK/2HH

Liput
Kajaani Info

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

Laila
musikaali suositun laulajalegendan
Laila Kinnusen elämästä.
Ensi-ilta 21.9.2019
www.kajaaninteatteri.ﬁ

Muita tapahtumia 2019

Pietari Brahen markkinat 10.-11.5. • Lasten linnakierrokset 6.7., 25.7., 3.8.
Kauppatorin torisoitot la 15.6.-17.8. (pe 21.6.) • Raatihuoneentorin lauluillat ke 19.6.-31.7.
Kävelykierrokset 24.6.-29.7. • Esteettömät kierrokset 25.6., 3.7. ja 9.7.
Kaupunkikiertoajelut 25.6.-30.7. Pietarin päivä 29.6. • Paltaniemeltä vesille 29.6.
Oulujärven rock-risteily 29.6.• Markkinakatu 3.-6.7.• Tervakanavan soutunäytökset la 6.7.-3.8. (17.8.)
Riihipihan kesäpäivät 6.-7.7. • Kajaani Fest Lammen Loiskeet 5.-6.7. • Paltaniemi-päivät 13.-14.7.
Cajanus-jättiläisooppera 24.-28.7. • Ärjän taidefestivaali 2.-4.8. • Linnanvirta-tapahtuma 16.-18.8.
Paltaniemen kuvakirkko ja kesäteatterit kts. www.visitkajaani.ﬁ

Tervetuloa tutustumaan Original Sokos Hotel Valjuksen

UUSIIN HUONEISIIN
Sisältää majoituksen, aamiaisen ja asukassaunan.

VARAUKSET

3.-7.7.
Musiikkia, lausuntaa ja teatteria.
Taiteellinen johtaja Kati Outinen.
Suven Runoilija on Eeva Kilpi.
Koko ohjelma: www.runoviikko.ﬁ

MU UT OK SE

SI
T MA HD OL LI

A!

www.visitkajaani.ﬁ

www.kajaani.ﬁ

JO VUODESTA 1651
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Suomussalmi

Palvelut saman katon alla!
Osoitteessa Jalonkatu 1, Suomussalmi

Virkistyskylpylä
Kiannon Kuohut
- golfsimulaattori
puh. 044 777 3185
kylpyla@suomussalmi.fi

Suomussalmi ja Hidden
Treasures, kätketyt aarteet

Kylpylähotelli
Kiannon Kuohut
puh. 08 710 770
hotelli@kiannonkuohut.fi
www.kiannonkuohut.fi

TEATTERI
www.teatteriretikka.net

www.kunnoks.com

Värikallio.

www.teatteriretikka.net/
ohjelmistossanyt.html

Tervetuloa!

Ota opas,
koe enemmän
– Ilolla opastamme

Aloitin täällä Suomussalmella
matkailupäällikkönä juhannuksen jälkeen viime vuonna.
Sain ensin kokea lämpimän kesän ja sen muuntumisen värikkääseen syksyyn. Nyt eletään
talvikautta ja ihaillen seuraan
upeaa Winter Wonderlandia,
joka on syntynyt ympärille.
Vielä on uutena ajankohtana
tulossa kevät, jota katselen
sitten aikanaan ensimmäistä
kertaa näillä korkeuksilla. On
siinä Saimaan rannan kasvatilla ihmettelemistä, vaarojen
keskellä Kiantajärven rannalla.
Työni täällä Suomussalmella
on melko laaja. Matkailupäällikön tehtävänä on johtaa ja
koordinoida matkailutoimialan kehittämistä sekä siihen
liittyvien toimintojen uudistamista ja matkailuhankkeiden
valmistelua. Olenkin alusta
lähtien tehnyt asioita eteenpäin.
En kerta rykäyksellä kaikkea
uudistaen vaan vanhojakin toimintamalleja ja markkinointivälineitä tarkastellen ja uusia
asioita pala kerrallaan mukaan
ottaen. Ensimmäinen työni oli
tehdä kansainvälinen hanke
Suomussalmen osalta osaksi
Gateway to Land of National
Parks hanketta. Miettiä mitä
ulkomaan markkina-alueita
lähdemme valloittamaan ja
millä toimenpiteillä. Kohde
markkinoiksi valikoitu Japani, USA ja Intia, kukin omine
perusteineen. Koko hankkeen
tavoitteena on Kuusamon
lentokentän vaikutusalueen
matkailun kehittäminen ja ympärivuotisen kansainvälisen
matkailun vahvistaminen.
Suomussalmi on mukana
myös Visit Finlandin Lakeland
yhteistyössä jota parhaillaan
Kainuussa valmistellaan. Siinä osaksi suurta Järvialuetta otetaan mukaan pohjoinen
ulottuvuus, Kainuu. Yhteisiä
toimenpiteitä on suunniteltu
suunnattavaksi Kiinaan, KeskiEurooppaan, Benelux maihin
ja Ranskaan. Arctic Lakeland
haluaa oman osansa kansainvälisistä matkailijoista.
Suomussalmen onni onkin

se, että voimme tehdä yhteistyötä niin pohjoiseen, Kuusamon suuntaan kuin etelään,
Kajaanin suuntaan, lähialueella Kuhmon kanssa ja etenkin
Kainuussa kaikkien kanssa.
Yhteistyöllä olemme enemmän, joka nähtiin MATKA
2019 messuilla Helsingissä,
kun Kainuu oli siellä yhteisellä
osastolla. Messujen teemana
oli Hidden Treasures ja osallistuimmekin kilpailuun, jossa
messuasiakkaita laitettiin etsimään näitä kätkettyjä aarteita.
Hossa ja Raate olivat upeasti mukana ja saivat kilpailun
kautta aivan uusia kuluttajia
käymään tiskillään.
Uusia kuluttajia lähdetään
metsästämään myös uuden
ryhmämatkailuesitteen voimalla. Opastettujen kierrosten
kysyntä kasvoi 25 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen
2017, näin kertoi Lassi With,
Suomussalmen matkailuoppaiden puheenjohtaja. Osa syynä oli ehdottomasti Kainuun
Kulttuurirahaston koululaisille tarjoamat Hossa ja Raate
opastuskierrokset. Pienryhmien liikkuminen alueella ja
ryhmien parempi tiedon saanti
mielessä, päätettiin tehdä esite,

joka kertoo Suomussalmelle
tuleville ryhmille sopivasta
tarjonnasta. Uudessa esitteessä
on esitelty 10 ryhmämatkakohdetta, ne myydyimmät kohteet,
joita ryhmät vuodesta toiseen
kysyvät. Lisäksi esitteessä
esitellään erilaisia opastettuja
kierroksia valmiina ehdotuksina. Kierroksissa on uutuuksina
mm. Talvi- ja jatkosotaristeily
Kiantajärvellä, Kurimo ja Vanhan Kurimon kulttuuripolku,
Pohjois-Suomussalmen kierros
sekä Runon ja rajan kierros.
Uutena tuotteena nostetaan
esille Julma-Ölkyn veneretki.
Suomussalmen Oppaille iso
kiitos luovuudesta ja uuden
tekemisen innosta. Esite on löydettävissä sähköisesti https://
www.suomussalmi.fi/matkailu/ryhmät. Esitettä tullaan kevään aikana jakamaan JärviSuomen ryhmämyyntipäivillä
Kuopiossa sekä Suoma kiertueella Oulussa ja Kuopiossa.
Lisäksi tehdään suorapostitusta
ryhmäasiakkaille.
Työtä tehdään voimakkaasti
myös sosiaalisen median maailmassa. Marraskuussa 2018
avattiin Facebookissa Visit
Suomussalmi -sivut ja siellä
on jo toteutettu talvikampanjaa.

Purasjoen puolustusasema, juoksuhautoja. Kuva Matti Kolho

Talven alussa siellä kysyttiin
mikä sinusta on parasta Suomussalmen talvessa. Kahden
viikon aikana tavoitettiin kyselyllä 10 194 henkilöä, sivuun
sitoutumisia saatiin 1 969,
kommentteja 311 ja jakoja
tehtiin 17. Ykkösenä oli tietenkin Hossa, joka sai 142 ääntä.
Hiihtoladut saivat 80 ääntä ja
kolmantena oli joku muu, jossa
äänet hajosivat luonto, raate,
rauha, maisemat, retikka jne.
kesken. Tällä hetkellä siellä
pyörii Talviloma mainos, joka
on kolmen viikon aikana tavoittanut 50 000 kuluttajaa ja
saanut 1 000 kilkkausta www
sivuille talvilomatarjouksiin.
Tämä on hyvä alku ja vahvistaa käsitystä, että sosiaalisen
median käyttöä markkinointityökaluna tulee jatkaa.
Tervetuloa Suomussalmelle
löytämään oma tunnelmasi,
oma kätketty aarteesi.
Aija Laukkanen
Matkailupäällikkö
gsm +358 44 777 3170
aija.laukkanen@suomussalmi.fi
PL 40, 89601 Suomussalmi
8 www.suomussalmi.fi
Facebook Visit Suomussalmi
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www.suomussalmenmuseo.fi

Talvisota alkoi 80 vuotta sitten

Raatteen Portti - talvisotamuseo
Portista. Karhujen näkeminen
turvallisesta mökistä on todellinen elämys. Suosittelemme
kaikille.
Paljon on siis uutta ja mielenkinntoista asiaa ja tapahtumaa talvisotamuseo Raatteen
Portissa.
Raatteen Portin henkilökunta toivottaa teidät lämpimästi
tervetulleiksi!

sodasta 1941-44 kertova näyttely. Uutta näkökulmaa Raatteentiestä ja Kanttiini Päämaja
jatkaa maukkaiden tuotteiden
tarjontaa.
Raatteen Portin ympäristöön
tehdään enemmän nähtävää ja
koettavaa joihin matkailija voi
vapaasti tutustua.
Raatteen Portti on kesäkauden lisäksi auki myös hiihto- ja
syyslomaviikot.
Villikarhujen katselut voit
myös tilata kätevästi Raatteen

2019 tulee talvisodan alkamisesta kuluneeksi 80 vuotta.
Valtavat vihollismassat vyöryivät rajan takaa kohti Suomussalmea ja Raatteentie oli yksi
puna-armeijan pääväylistä.
Suomalaisten puolustus rakoili
mutta kesti. Syntyi talvisodan
ihme ja talvisodan henki, legenda josta koko maailma kirjoitti.
Raatteen Portin yrittäjyys
vaihtui 1.1.2019 uudelle yrittäjällä. Talvisotamuseon yhteyteen siirrettiin myös jatko-

8 www.raatteenportti.fi

www.niittykahvila.fi/

14.6.2019
Vanhojen kuorma-autojen
ajoneuvo-näyttely Jätkänpuistossa.
29.6.2019
Raate-rokki Raatteen Portti
14.7.–11.8.2019
Kesäteatteri VESI KIELELLÄ

4.4.–21.4.2019
Teatteri Retikka
ADALMIINAN HELMI
Katso tarkemmat tiedot

�������----

Tule tutustumaan
1800 - 1900 -lukujen kainuulaiseen
elämäntapaan.
Menneen ajan maailmaan voit
kurkistaa toiminnallisten

Palvelemme kesällä
2019
23.6.–18.8.
ti-su klo 10-18
ma suljettu

6.6.2019
Hiljaisen kansan kesävaatteiden vaihto

www.hallanhiihto.fi

SUOMUSSALMEN
KOTISEUTUMUSEO

tehtäväratojen avulla.

Tapahtumakalenteri
23.3.2019
Hossan talvirieha 2019
Hossan kansallispuisto.
Facebook.com/Hossan Talvirieha 2019
30.3.2019
Hallan hiihto -laturetki

--�������

Kirkkotie 35, 89800 Suomussalmi p. 044 777 3184

24.6.-11.8.2019

www.teatteriretikka.net

www.teatteriretikka.net

10.–13.7.2019
Suomussalmi Rock

25.5.2019
Raatteen marssi

www.suomussalmirock.suntuubi.com

www.raatteenmarssi.fi
5.6.2019 kello 14-17
Kulttuuria ja villiruokaa
Vanhassa Kurimossa.
www.kultainenkukko.fi, www.vanhakurimo.
fi, www.arktisetaromit.fi/hankkeet KALKE

24.8.2019
Raatteen maraton

www.raatteenmaraton.fi
14.9.2019
Marjastuksen mm-kisat

www.arktisetaromit.fi

Ajankohtaiset tiedot Suomussalmen tapahtumista löydät osoitteesta

www.suomussalmi.fi/tapahtumat

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

Suomussalmen
Matkailuoppaat ry.
Oppaiden välitys
Suomussalmen Matkailutoimisto
Puh. 044 777 3250

ONDITORIA
HE
A-K
VIL

r

unas

T uo

eet

UUSTA *
KUS
RK

Ryhmille
tilauksesta
myös muina
aikoina.

* LOUNASK
AH

JOKA PÄIVÄ
klo 11 – 15

leiv o n n ais e t ja l

o

Lounasravintola ja kahvila

HERKKUSUU

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

p. (08) 711 153
kahvila@ammanherkkusuu.fi

Teboil
Turjanhovi
Tarjous voimassa

Jalonkaarre 3-5, Suomussalmi

040 163 2525
040 139 6607
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

Tervetuloa
hyvän ruuan
ja palvelun
Turjanhoviin!

Maukas ja monipuolinen
kotiruokalounas sisätää
runsaan kainuulaisen
leipäpöydän, ruokajuomat, salaattipöydän
ja jälkiruokapöydän.

KEITTOLOUNAS
JA NOUTOPÖYTÄ

040 821 2866

rilaisravin
tol
m pu
a
Ha

Autohuolto

Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 050 430 5545

Rakkaudesta hyvään ruokaan!

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

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

ÄMMÄN HOTELLI

Kurimontie 2, Suomussalmi

www.tilausmatkat.info/amman-hotelli

Sauna- ja kokoustilat myös vuokrattavana!
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Rovaniemen
Matkailuoppaat
Korundi on Lapin kamariorkesterin
ja Rovaniemen taidemuseon koti

Pohjoinen
Pintaa
Syvemmältä
NÄYTTELYITÄ, KONSERTTEJA,
TAPAHTUMIA, KORUNDI SHOP
JA CAFÉ
lapinkävijäntie 4,
Rovaniemi
www.korundi.fi

Rovaniemen
Matkailuoppaat ry 2019
Opastavat oppaat Opastuskielet
Puhelin
Rovaniemi 		
Aarrevaara Aija
eng su
040 089 3002
Ervast Marja-Leena eng su
040 751 0293
Hernesniemi Tiina eng su
040 726 9023
ra eng ru (esp) su
040 065 4159
Jalkanen Marja
Jung Sun Kim
korea
040 936 8737
Juutilainen Yoh
jpn	 050 351 0007
Kuusela Vuokko
eng su
040 550 4836
Kina Masakazu
jpn
040 0942 529
sa eng su
040 716 1097
Nivala Kati
Pasuri Marita
eng ven su
040 170 2120
Rätti Essi
engl su
050 567 1854
Sälevä Kaija
eng su
040 756 9042
ra engl arab
040 569 3714
Talbi Abderkader
Inari		
Tolonen Kaija
su
050 040 5496
Kittilä/Tunturi-Lappi
Harjanne Elina
ra sa ital engl ru esp su 050 5623 084
Jokela Mari
engl su
040 5585 252
Laapotti Jukka
engl su
045 1742 748
Telén-Mylläri Tarja sa su
040 0927 793
Toivonen Jaspis
ru engl su
040 0918 369

OPASVÄLITYS:
ARCTIC CIRCLE INFORMATION
Puh. / fax +358(0)16 - 3562096
info@arcticcircleinfo.fi

Rovaniemi

Kittilän Kaukosen kylästä löytyvä kuvataiteilija ja taiteilijaprofessori Reidar Särestöniemen (1925–1981) koti- ja taidemuseo on ainutlaatuinen vierailukohde keskellä kauneinta
luontoa Ounasjoen varrella.
Rauhallinen, luonnonläheinen
miljöö ja Särestöniemen monipuolinen taide tarjoavat kaikenikäisille kävijöille unohtumattoman elämyksen.
Museoalueelta löytyvän Reidarin lapsuusajan kodin, Vanhan Särestön vanhimmat rakennukset edustavat 1870-luvun
peräpohjolaista rakennuskantaa. Uransa alkuvaiheessa Reidarin ensimmäinen
työskentelytila oli kotitilansa
pirtti, josta hän suurensi ikkunat. Myöhemmin taiteilija
rakennutti lapsuudenkotinsa
viereen ateljeen, Honkapirtin,
joka tuhoutui dramaattisessa
tulipalossa 1977.
Reidar Särestöniemi oli
aikansa tunnetuin taiteilija,
suoranainen julkkis. Töiden
esittelyä ja alati kasvavaa vierailujoukkoa varten Särestön
pihapiiriin kohosi vuonna 1972
Galleria, jonka arkkitehtuuri
ja erityisesti yläkerrasta löytyvä syvänvihreä uima-allas
on mieleenpainuva. Uusi Ateljee nousi koti- ja työskente-

Rovaniemellä Lapin metsämuseossa ja Rovaniemen kotiseutumuseossa on meneillään yhteishanke, jonka tarkoituksena
on uudistaa museo-opastusta
pulmatehtävien avulla. Perinnepulmien ratkaisu -toimintamalli museo- opastukseenhanke sai rahoituksen Museovirastolta eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden
2018 merkeissä.
Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Lapin Muistiyh-

Rovaniemen Matkailuoppaiden perinteinen ROIMA-palkinto myönnetään tänä vuonna
Arctic Light -hotellin toimitusjohtalle Mikael Gröhnille
hänen Taidekatu-ideastaan.
Taidekadun tavoitteena on saa-

Kittilässä Kaukosen kylässä • Särestöntie 880 • 99110 Kittilä

LIPUT
12 € / 10 €
OPASTUS 40 € / ryhmä + pääsymaksu
puh. +358 (0) 16 654 480
info@sarestoniemenmuseo.fi
www.sarestoniemimuseo.com
MEILLÄ KÄY MUSEOKORTTI!

naisen pihapiirin kattava Vanha Särestö kertoo elämästä
pohjoisessa sekä valottaa Särestöniemen suvun tarinaa.
Särestöstä löytyy myös museokauppa, jossa on myynnissä
valikoima laadukkaita, museolle varta vasten suunniteltuja
tuotteita. Särestön kahvilassa
voit nauttia kotipullaa tai etukäteistilauksesta lounasta. Kahvilassa järjestetään myös vaihtuvia näyttelyitä ja museolla

järjestetään sekä konsertteja
että muita kulttuuritapahtumia
ympäri vuoden. Katso ajankohtaiset tapahtumat museon
nettisivuilta ja facebookista!
Tervetuloa nauttimaan Särestön ainutlaatuisesta tunnelmasta ympäri vuoden!
Museonjohtaja
Tuija Alariesto

distys, Lapin Kuntoutus, Rovaniemen Steinerkoulu, Ounasrinteen koulu ja Rovaniemen
matkailuoppaat.
Museo-opastuksen uudistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on osallistaa yhteistyökumppaneita ja edistää eri
sukupolvien kohtaamista.
Hankkeen aikana yhteistyökumppanit ovat pitäneet useita
suunnittelupalavereita.
Yhdessä on pohdittu aiheita,
joita on muokattu ja testattu

pulmatehtävinä museoympäristössä.
Lapin metsämuseon pulmatehtäväksi valikoitui ”Klapin
tarina” ja ja kotiseutumuseolla ”Maton tarina”. Yhteistyökumppaneiden avulla saatiin
arvokasta perinnetietoa kyseisistä aiheista. Pulmatehtäviä
testattiin yhdessä yhteistyökoulujen oppilaiden kanssa.
Hankkeen päätapahtuma järjestettiin molemmissa museoissa 18.11.2018, jolloin yleisö

sai kuulla, nähdä, pohtia ja kokeilla, mitä kaikkea polttopuiden ja mattojen valmistaminen
vaatii.
Hanke jatkuu toukokuun
2019 loppuun. Kevään aikana
Rovaniemen matkailuoppaat
tuottavat lisää käsikirjoituksia
uusiin pulmatehtäviin yhteistyökumppaneiden suunnitelmien pohjalta.

Rovaniemen Matkailuoppaiden ROIMA 2019 -palkinto

KULTTUURIA • TAIDETTA • HISTORIAA • ARKKITEHTUURIA

Pyhäpäivisin suljettu

lytilaksi hieman kauemmaksi pihapiiristä vuonna 1978.
Siellä Reidar vietti viimeiset
elinvuotensa maalaten. Gallerian ja Ateljeen ovat suunnitelleet arkkitehtipariskunta Raili
ja Reima Pietilä.
Galleriassa on aina esillä
Särestöniemen värikylläistä
taidetta ja päänäyttely vaihtuu
kerran vuodessa. Ateljeessa
nähdään kolmesta neljään uutta näyttelyä vuodessa, ja koko-

Paikallismuseoiden opastus uudistumassa

SÄRESTÖ

Avoinna ympäri vuoden ti—la 12—18

Särestö on todellinen
Lapin matkailijan löytö

da sekä rovaniemeläisiä että
kaupunkiin saapuvia vieraita
pysähtymään, hymyilemään ja
nauttimaan hetkestä.
Valtakadulle sijoittuvan
Taidekadun suunnittelu alkoi
vuonna 2017. Mukaan idean
toteuttamiseen tuli useita lähiyrityksiä, Kulttuuritalo Korundi, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Rovaniemen
kaupunki. Tapahtuma saikin
ansioistaan Rovaniemen kaupungin Vuoden kulttuuriteko
2017 -palkinnon.
Nyt vuosittain muuntuva
Taidekatu on jo pysyvä osa
Rovaniemen keskustan kesäilmettä.
Kesällä 2018 Taidekadun
ylle ripustettiin kymmenittäin
iloisen värisiä sateenvarjoja.
Kadulla oli myös koko kesän
kestävä arktinen taidetapahtuma ja taidenäyttely. Kesäksi
2019 on luvassa taas jotain
uutta ja tarkoitus on myös jatkaa tapahtumaa valoteoksilla
sen jälkeen, kun yöttömän yön
aika on ohi ja illat pimenevät.
ROIMA-palkinnon saaja
julkistetaan Kansainvälisenä
Matkailuoppaiden päivänä 21.

helmikuuta.
Rovaniemen Matkailuoppaat myöntävät tunnustuksen

vuosittain kohteelle tai ilmiölle, jota he voivat iloisina ja
ylpeinä esitellä.
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Joulu joka päivä
Joulupukin Kammari on paikka, jossa Joulupukin voi tavata vuoden jokaisena päivänä.
Minä olen Vanilja-tonttu ja autan Joulupukkia täällä hänen
vieraidensa kanssa. Vieraita
tulee ympäri maailmaa; osa ensimmäistä kertaa, osa jo toistamiseen. Monet vieraat kysyvät
usein, millaista on olla vuoden
ympäri tällaisessa paikassa,

jossa on joulu joka päivä. Minun vastaukseni on, että vallan
helposti!
Täällä Joulupukin Kammarilla meidän tavoitteenamme
on levittää joulutunnelmaa
ja hyvää oloa kaikille ympäri vuoden. Lapin neljä hyvin
erilaista vuodenaikaa pitävät
kuitenkin huolen siitä, ettemme
esimerkiksi keskellä heinäkuun

yötöntä yötä luule, että nyt on
joulu. Päivissä saatamme mennä Joulupukin kanssa välillä
sekaisin, mutta joulun tunnistamme vaikka unissamme. Joulupukin Kammarillakin eron
voi huomata, nimittäin jouluna
ilmassa on vielä ekstra-annos
odotusta ja jännitystä!

Saamelaismuseo ja
Luontokeskus Siida uudistuu
Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida on Pohjois-Lapin
suosituimpia käyntikohteita.
Siida sijaitsee Inarin kylässä, Suomen saamelaisalueen
keskellä. Siidan toiminnasta
vastaavat Saamelaismuseo ja
Ylä-Lapin luontokeskus. Näyttelymme ja tapahtumamme
toimivat pohjoisen tiennäyttäjinä: opastamme vieraamme
ikiaikaiseen ja elävään saamelaiskulttuuriin ja arktiseen
luontoon.
Saamelaismuseo on Suomen
saamelaisten kansallismuseo
ja valtakunnallinen erikoismuseo, jonka tärkeä tehtävä
on vaalia ja tallentaa saamelaiskulttuuria. Ylä-Lapin
Luontokeskus välittää tietoa
alueen luonnosta sekä suojeluja retkeilyalueista ja tarjoaa
asiakkaille Metsähallituksen
monipuolisia palveluita.
Museo- ja luontokauppa
Siida Shop täydentää näyttelyvierailusi antia saamelaiskulttuuriin ja Lapin luontoon
liittyvillä tuotteilla. Lisäksi Ravintola Sarrit ja Inarin kunnan

Kuva Kaija Sälevä.

matkailuneuvonta palvelevat
sinua Siidassa.
Tulevaisuudessa häämöttää
Siida-rakennuksen peruskorjaus ja ravintolasiiven rakentaminen sekä näyttelyjen uudistaminen. Siidan taakse rakennetaan
uusi kokoelmayksikkö. Tällä
hetkellä elämme suunnitteluvaihetta. Laajennusosan työt
alkavat vuoden päästä. Siidan
toiminta jatkuu kuten ennenkin
vuoden 2020 loppuun tai 2021

alkuvuoteen asti.
Kun nykyistä Siida-rakennusta kunnostetaan ja näyttelyitä uudistetaan vuonna 2021,
luonamme voi edelleenkin
vierailla! Ulkomuseo rikastettuine tarjontoineen toimii
näyttelykeskuksenamme väistötilavaiheessa. Poikkeusajan
palveluistamme tiedotamme
tarkemmin myöhemmin. Tavoitteenamme on saada uusi,
uljas Siida avatuksi 6.2.2022.

Ikkuna saamelaiseen kulttuuriin
ja pohjoiseen luontoon
SAAMELAISMUSEO | LUONTOKESKUS AVOINNA 1.10.–31.5. ti–su 10–17 |

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

1.6.–31.8. ma–su 9–19 | 1.–30.9. ma–su 9–18

RAVINTOLA SARRIT puh. 040 700 6485 | INARIN MATKAILUINFO puh. 040 168 9668

Local food with love
Tervetuloa ainutlaatuiseen tunnelmaan, takkatulen loisteeseen

Local food with love

metsämaisemassa. Meille on vaivatonta poiketa suoraan nelostieltä.
Runsaasti pysäköintitilaa myös linja-autoille. Herkulliset lounaat ja
Tervetuloa ainutlaatuiseen
tunnelmaan,
takkatulen loisteeseen
à la carte myös
isommille ryhmille.
metsämaisemassa. Meille on vaivatonta poiketa suoraan nelostieltä.
Samalla SantaParkiin! Olemme aivan Joulupukin kotiluolan vieressä.
Runsaasti pysäköintitilaa myös linja-autoille. Herkulliset lounaat ja
SantaPark avoinna kesäkaudella 25.6.–11.8. ja talvikaudella 17.11.–12.1.
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
Avoinna joka päivä
www.rakasrestaurant.com
Tarvantie 3, 96930 napapiiri, Rovaniemi
 050 517 6909 | rakas@rakasrestaurant.com
www.rakasrestaurant.com

Reittiliikenne ja tilausajot 25-66- paikkaisilla busseilla.
Katso aikataulujamme www.eskelisen.fi
Tiedustelut ja tarjoukset numerosta (016)3422160,fax (016)344152, sähköpostilla
info@eskelisen.fi
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Muhos
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Oulu
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Tyrnävä
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Utajärvi

l

Vaala

l

Oulu
Villa Hannala valloittaa
koko perheen
Maankuulua lohikeittoa ja muita
herkkuja, tapahtumia ja vanhan
pitsihuvilan ihana tunnelma!
Kesäkahvila on avoinna
Toppilansaaressa päivittäin
keväästä syksyyn. Tervetuloa!
Kahvelitie 1, 90500 Oulu
www.villahannala.fi

Oulun seudun oppaat ry
– vuoden 2018 opasyhdistys
Suomen Opasliitto ry:n hallitus
valitsi vuoden 2018 opasyhdistykseksi Oulun seudun oppaat
ry:n. Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin liiton syyskokouksen yhteydessä Tampereella.
Perusteluissa mainittiin mm.
yhdistyksen jäsenten tekemä
yhteistyö muiden opasyhdistysten kanssa, heidän innovatiivisuutensa ja oppaan työn
jatkuva kehittäminen. Näin on
voitu luoda työtilaisuuksia oppaille. ”Koulutus takaa laadukkaat opastukset”, totesi raati.
Oppaat tekevät yhteistyötä

matkailutoimijoiden kanssa ja
rakentavat näin omalta osaltaan Oulun seudun matkailuelinkeinoa ja parantavat Oulun
ja lähiseudun tunnettuutta ja
imagoa matkailijoiden keskuudessa. Samalla paikallisten
arvostus ja tietämys omasta
kotiseudustaan lisääntyy. Erityisesti hautausmaakierrokset
eri teemoilla sekä Kummituksia ja kummallisia kohtaloita
-kävelykierrokset ovat jo vuosien ajan innostaneet oululaiset
kesäaikaan liikkeelle suurin
joukoin.

Oulun seudun oppaat ry. otti Tampereella vastaan tittelin ”Vuoden 2018 opasyhdistys” puheenjohtaja Kaarina Kokon johdolla.

Matkailuoppaan
peruskurssilla
koulutettiin iso
joukko uusia oppaita
Ohjelmapalveluyritys Go
Arctic! järjesti yhdessä opasyhdistyksen kanssa matkailuoppaan peruskurssin sekä
jatkokurssin vanhoille oppaille viime vuoden keväällä.
Peruskurssilta valmistui 23
hyvin erilaisen ammattitaustan omaavaa opasta, joiden
joukossa oli suomenkielisten
lisäksi äidinkielenään kiinaa,
japania, venäjää, liettuaa ja
unkaria puhuvia. Heidän kulttuuriosaamisensa tulee hyödyttämään matkailijoita monella tavalla.
Opastuskielivalikoimamme laajeni myös niin, että nyt
voimme tarjota opastuksia 12
kielellä. Saimme joukkoomme
nuoria, osaavia ja opastuksesta
innostuneita tekijöitä. Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi
noin viiteenkymmeneen.

Ouluun ja seutuun
tutustumaan oppaan
kanssa!

tettuja kävelykierroksia eri
teemoilla lähes joka arkipäivä
yhteistyössä Oulun kaupungin
kanssa. Kummitusten lisäksi
kerromme tarinoita niin ”wanahasta” Oulusta kuin lähisaarilta patsastelua unohtamatta.
Ulkomaalaisille matkailijoille
tarjoamme englanninkielisiä
kierroksia kaksi kertaa viikossa. Hautausmaalla opastamme
kesällä viikoittain yhteistyössä
Oulun evankelisluterilaisten
seurakuntien kanssa.
Aikataulut ja teemat voit
tarkistaa Oulun kaupungin
matkailuneuvonnasta, Torikatu 18, sekä Go Arcticin ja
Oulun seudun oppaiden nettisivuilta, www.goarctic.fi ja
www.oulunseudunoppaat.
fi. Voit myös tilata Go Arctic!
-opasvälityksen kautta erikokoisille ryhmille sekä kävely-,
pyöräily- että bussikierroksia,
joita on kolmisenkymmentä
erilaista ja tietysti osa onnistuu
myös ryhmälle räätälöitynä ja
eri kielillä. Tervetuloa oppaan
ohjaamille seikkailuille!
Kaarina Kokko
ja Päivi Rintamäki

Kesäisin järjestämme opas-

Pyörällä pääsee

Tervetuloa palvelevaan sähköliikkeeseen

Valaisimet lamput
sähkötarvikkeet
sähkösennukset
kodinkonehuolto
varaosat
Sähkötalo Limingantulli, Ilmarinkatu 7
www.hammarinsahko.fi

Pyöräilykaupunki Oulu, jossa
ajellaan hyvää pyörätieverkostoa pitkin ahkerasti ympäri vuoden, on saamassa lisää
poljettavia kulkupelejä liikenteeseen. Oulun kaupunki on
päättänyt ottaa käyttöön 600
kappaletta vuokrattavia kaupunkipyöriä.
Pyörille rakennetaan 60
asemaa eri puolille kaupunkia
painottaen keskikaupunkia ja
Linnanmaan yliopistoaluetta.
Sopimuskumppaniksi on valikoitunut puolalainen NextBike Polska SA -yhtiö, joka on
toimittanut vastaavia pyöriä
esimerkiksi Turkuun.
Pyörät ovat kolmivaihteisia
ja niissä on sekä jalka- että käsijarru. Pyöriin tulee mainoksia,
joiden avulla hankintahintaa on
saatu alemmaksi. Näillä menopeleillä pitäisi päästä huristelemaan jo toukokuussa 2019.
Tämmöisen kulkuneuvon
saa alleen maksamalla käyttömaksun joko päiväksi, viikoksi
tai koko kaudeksi toukokuun
alusta lokakuun loppuun.
Talvipyöräilyyn vuokrapyöriä ei oteta, koska niiden
latausjärjestelmä ei toimisi
kovilla pakkasilla. Pyörissä
on dynamo akun lataamiseen
ja akun virralla toimivat sekä
valot että ajotietokone ja kortinlukijalaite.
Hintoja ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta päivähinta lienee
viiden euron tienoilla, viikko
kympin paikkeilla ja koko kau-

Oulun seudun oppaiden pyöräkierroksilla Oulujoen suisto ja rannat tulevat tutuiksi pyöräillen.
Marjut-opas asiakkaineen tarinatauolla.

si noin 30 euroa. Halvemmallakin onnistuu, koska puoli tuntia
voi ajella ilman kustannuksia ja
käyttämällä pyörää asemassa
voi ottaa sen uudelleen ilmaiseen puolen tunnin kruisailuun.
Pyörän käyttäjän täytyy rekisteröityä pankki- tai luottokorttitiedoilla tai käyttämällä
joukkoliikenteen Waltti-korttia. Jos pyörää ei palauteta
tietyn ajan kuluessa, kortilta
peritään sakkomaksu, joka voi
olla todella tuntuva, jopa tuhat
euroa.
Reitistöä myös paranne-

taan. Keskustan ja Linnanmaan välille on rakentumassa
komea pyöräilybaana, jonka
ensimmäinen osa avattiin viime elokuussa. Reitti kulkee
valmistuttuaan torinrannasta
Linnansaaren, Raatin, Kuusisaaren ja Toivoniemen kautta
Tuiraan ja siitä Alppilan kautta
kohti Linnanmaata.
Baana on levennetty 5,6
metriä leveäksi väyläksi sekä
jalankulkijoille että pyöräilijöille. Baanalla kulkevilla
on etuajo-oikeus risteävään
liikenteeseen verrattuna, mi-

käli liikennevalot tai -merkit
eivät toisin säätele. Pyörätie on
merkitty punaisella asfaltilla,
kun taas jalankulkijoiden puoli
on musta. Haasteeksi onkin
osoittautunut väylän jakaminen suunnitellulla tavalla, koska alkuvaiheessa kulkijat ovat
vaihdelleet punaisen ja mustan
välillä aika villisti. Toivottavasti kulkeminen rauhoittuu
ajan mittaan, vaikka polkupyöriä entisajan Oulussa villivaunuiksi kutsuttiinkin.
Leena Kontiokari
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Kiertoajelut ja Tilausajot
ammattitaidolla!
Tutustu Ouluun mielenkiintoisella tavalla. Tilaa
opastettu kiertoajelu kaupunkijuna PotnaPekalla tai
kaksikerrosbussi Kaarlella.
Meiltä myös tilausajot laadukkaalla turistikalustolla.
Kerro toiveesi, me rakennamme kokonaispaketin
joka takaa elämyksen.

Ota yhteyttä
tilaus@otptravel.fi tai
soita 050 420 4082.

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

Pilvenpiirtäjä puiston laidalla
Olet varmaan huomannut Oulun keskustassa Otto Karhin
puiston laidalla vaaleanpunaisen jugendtalon, joka koreudessaan tuo mieleen sokerihattaran. Puistolan talo rakennettiin Oulun lääninarkkitehtinä
toimineen Harald Andersinin
suunnitelmien mukaan vuosina
1911–12. Alun perin rakennus
oli väriltään persikankeltainen.
Talon valmistuttua sitä kutsuttiin pilvenpiirtäjäksi matalassa puutalokaupungissa.
Talvisodassa talo kärsi pahoja
vaurioita Oulun ensimmäisessä
lentopommituksessa 1.1.1940.
Aikojen saatossa talon ulkomuoto on muuttunut remonteissa: 1989–90 taloon palautettiin alkuperäisen malliset
ristikkoikkunat.

Talossa on asunut monia
merkittäviä oululaisia henkilöitä ja toiminut kampaamoita,
kultasepänliikkeitä, optikkoja,
valokuvaamoja ja lääkärien
vastaanottoja.
Pakkahuoneenkadun puolella sijaitsi vuoteen 1929 elokuvateatteri Urania, jossa eläviä
kuvia katseltiin pianomusiikin
säestyksellä. Samalla puolella
toimi myöhemmin 40 vuoden
ajan elegantti Ellen Jääskeläisen leninkiliike, josta oululaiset
daamit löysivät pukimia niin
arkeen kuin juhlaan.
Kamarineuvos, toimittaja
ja kirjailija Atte Kalajoki asui
talossa koko elämänsä ja hänen
luotsaamansa, Puistolassa perustetun kulttuurilehti Kaltion
toimitus oli myös talossa pit-

kään. Toinen tunnettu kirjailija,
Tatu Vaaskivi aloitti kirjailijauransa asuessaan Puistolassa
1920-luvun lopulla.
Vuonna 2009 talossa aloitti Ravintola Puistola, johon
kuuluu viihtyisä kahvila ja á
la carte -ravintola katutasossa
sekä kellarikerroksessa oma
kivijalkaleipomo ja uudelleen
avattu pizzerioiden klassikko
Cantina.
Ravintolan omistaja SariHelena Forsman kertoo,
että tilojen nimeämisessä on
hyödynnetty talon historiaa.
Niinpä kellarissa on Junneliuksen kabinetti taloyhtiön
perustajajäsenen ja pitkäaikaisen isännöitsijän mukaan.
Menukokonaisuuksia on myös
nimetty ammentamalla talon

historiasta kuten Menu Urania
ja cocktailit Herra Andersin
sekä herra ja rouva Junnelius.
Ruuanvalmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia tuotteita,
mikä on tulosta yhteistyöstä
paikallisten tuottajien, muun
muassa Viskaalin ja Sovisalon
tilan sekä Myllymäen Karitsan,
kanssa. Tulevatpa kananmunatkin aamiaisomelettiin Katan
Kanalasta Haapajärveltä. Ruisleipä leivotaan kerran viikossa
tyrnäväläiseen yli satavuotiaaseen ruisjuureen. Nykypäivänä
hyvin suosittua brunssia tarjoillaan myös Puistolassa, Oulun
keskustan kaunottaressa.
Leena Kontiokari
ja Päivi Rintamäki

set 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

YHDESSÄOLOA
JA HERKUTTELUA

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

Meillä ja voilla
leivottu

OPASVÄLITYS puh. 08 415 277 75

www.goarctic.fi

Herkullisia makuja uniikissa miljöössä.
Tule nauttimaan suussasulavasta ruoasta,
upeasta tunnelmasta ja hyvästä seurasta!

PAKKAHUONEENKATU 15 OULU /
P. 020 792 8210

/RavintolaPuistola

Kirkko auki ja opas paikalla päivittäin
27.5.–1.9.2019 klo 10–20.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.

Oulu Cathedral

Oulu Cathedral is open every day
between 27.5.–1.9.2019,
from 10 am to 8 pm,
guide present.

Kirkkokatu
(käynti Isokadun puolelta)
90100 Oulu

www.oulunseurakunnat.ﬁ
Evangelical Lutheran Parishes in Oulu

Oulun tuomiokirkko avoinna
päivittäin 27.5.–1.9.2019
klo 10–20, opas paikalla.
Kahvilan aukioloajat:
3.6.–9.8. ma-to klo 10–19 ja
pe klo 10–15.

Damn
good
pizzas
CANTINA.FI

/CantinaPizzeria

Oman leipomomme tuoksut leijuvat ilmassa
astuessasi kahvilaamme. Loihdimme herkut
niin arkeen kuin vuoden kohokohtiinkin.

Aitoon taikinajuureen leivottuja pizzoja
tuoreilla tarkkaan valituilla täytteillä.
Loppusilauksen tuo pizzauunin lempeät liekit.

puistola
kahvila & leipomo

The original pizzeria.

PAKKAHUONEENKATU 15 OULU /

KAHVILA 020 792 8211 / LEIPOMO 040 194 9049

opastukset@goarctic. fi

Oulun tuomiokirkko

since 1979

RAVINTOLAPUISTOLA.FI

TULE KÄYMÄÄN
TAI JUTUTA
chatissa!
visitoulu.fi

Sunday Service and
Communion at 10 am.

Cafe Krypta kutsuu kahville Oulun tuomiokirkon sydämeen
Oulun tuomiokirkon alttarin
alla sijaitsevaan Cafe Kryptaan
voi poiketa kesällä kahville ja
käsityöostoksille. Kesäkahvila
on avoinna 3.6.–9.8. maanantaista torstaihin kello 10–19 ja
perjantaisin kello 10–15. Kahvilassa on tarjolla edulliseen
hintaan kahvia, teetä ja tuoreita
leivonnaisia. Makeat ja suolai-

Ota opas
koet
enemmän.

PAKKAHUONEENKATU 15 OULU /
P. 020 792 8212

Pannu porisee
lounaasta
illalliseen
RAVINTOLAPANNU.FI

/RavintolaPannu

Pizzaa, burgereita, salaatteja ja puuhiiligrillin
herkkuja – mutkatonta ruokaa pieneen ja
suureen nälkään kaiken ikäisille.

KAUPPURIENKATU 12 OULU /
P. 020 792 8200
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@degamlashotel

Tarina, tyyliä ja tunnelmaa
degamlashotel.fi
Kirkkokatu 54, Oulu

Rohkeasti
parempaan päin!
Tällä kupongilla
kaikki normaalihintaiset

tuotteet - 15 %
Luomuruokaa, superfoodeja, terveystuotteita ja luonnonkosmetiikkaa.
Ruohonjuuri palvelee Sinua isolla ilolla!
Kauppurienkatu 12
90100 Oulu

Palvelemme ilomielin:
MA-PE: 10-20, LA: 10-18, SU: 12-18

De Gamlas Hem –
jugendtalon hurmaava
hotelli ja ravintola
Upea, puinen, 120-vuotias jugendrakennus on
avattu vuodenvaihteessa
uuteen käyttöön: viihtyisäksi ravintolaksi ja
hotelliksi. Oulun seudun
oppaat saivat vierailla
De Gamlas Hemissä ja
tutustua sen toimintaan.

Talolla kiinnostava
tarina
De Gamlas Hem valmistui Oulun Heinäpäähän ruotsinkielisten, turvattomien, sivistyneiden ja kunniakkaiden naisten
vanhainkodiksi vuonna 1906.
Rakennuksen suunnitteli jugendtyyliin arkkitehti Victor
J. Sucksdorff. Taloon tehtiin
asukkaille omat pienet huoneet,
yhteisiksi tiloiksi ruokasali ja
sisääntuloaula sekä keittiö ja
saniteettitilat. Ainoa mies, talonmies, huolehti rakennuksen
puulämmityksestä.
Kaunis puurakennus ei enää
1980-luvulla täyttänyt vanhainkodille asetettuja vaatimuksia, joten säätiö päätti että
se muuttaa uudisrakennukseen.
Tyhjäksi jääneen jugendtalon
kohtalo oli vaakalaudalla, joten
Oulun kaupunki hankki sen
omistukseensa. Rakennus kunnostettiin ja suojeltiin. Se oli
vuoteen 2014 asti kaupungin
omina suunnittelu- ja toimistotiloina sekä kansainvälisen
toimintakeskuksen, Villa Victorin, monikulttuurisena kohtaamispaikkana.

17 huoneen
boutique-hotelli
De Gamlas Hem sai uudet
omistajat tammikuussa 2018,
kun kaupunki möi tyhjilleen
jääneen talon. Toimitusjohtaja Veli-Pekka Pohjola kertoo, kuinka kolmen perheen
asunnoiksi kaavailtu rakennus
sopikin parhaiten hotelli- ja
ravintolakäyttöön.
Taloon tuli 17 hotellihuonetta, tunnelmallinen ravintolasali
ja yläkertaan kolme tilavaa kokous- ja juhlatilaa. Uudistaminen tehtiin vanhaa kunnioitta-

Kuva Hannu Vähämaa

en. Rakennuksessa säilytettiin
jugendtalon tunnelma: listat ja
paneelit tehtiin vanhaan malliin
ja hotellihuoneisiin jätettiin
kakluunit.
Ala-aulassa on vastaanotto,
josta myös tarjoillaan ”kello
viiden tee”. Kaksi erkkeriä toimii kabinetteina. Toinen niistä
on nimetty ruotsalaisen F19lentorykmentin mukaan. Se oli
talvisodan aikana majoitettuna De Gamlas Hemiin, jonka
asukkaat olivat maaseudulla
sotaa paossa.

Charmikas
ravintola
De Gamlas Hemin moderni
keittiö tarjoaa perinneruokia
uudella tavalla. Neljä kertaa

vuodessa vaihtuva ruokalista
koostuu kauden raaka-aineista
valmistetuista lähialueiden
tuotteista. Tarjolla on muun
muassa Miekojärven kuhaa.
Perinneherkuista, kuten rössypotusta ja lappapuurosta, on
myös kehitetty nykyaikainen
versio.
De Gamlas Hemin toiminta
laajenee vielä pihapiiriin, jonne
rakennetaan spa-osasto. Sinne
tulevat saunatilat sekä kauneus- ja hyvinvointipalveluita.
Ravintolasalin jatkeena toimii
kesäisin terassi.
Kaarina Niskala,
Oulun seudun opas

POHJOISEN SUOMEN
TAPAHTUMAT
LÖYDÄT HELPOSTI
Kaleva.fi/tapahtumat

Kuva Hannu Vähämaa
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Designaarteita
aitasta
Ossuuskunta AittaPuttiikki
löytyy idyllisestä ympäristöstä
Oulun Kauppatorin rannassa
sijaitsevista punaisista aitoista. AittaPuttiikki on perustettu syksyllä 2015 paikallisten
käsityöläisten voimin. Meiltä
löytyy laaja valikoima suomalaisten käsityöläisten tuotteita koruista keramiikkaan,
sisustustuotteisiin, kortteihin ja
lastenvaatteisiin. Kaikki AittaPuttiikin tuotteet on valmistettu
käsityönä Suomessa.
Osakkaina ovat tällä hetkellä seuraavat yritykset:
VENKA&VINKA, joka tekee
ekologisia kierrätysmateriaaleista valmistettuja koruja ja
asusteita. PUUJUMALAN käsissä valmistuvat taidokkaasti
puusta sisustustuotteet, kalusteet ja korut. TIIMAdesignin
valikoimasta löytyvät Oulutuotteet, käsinpainetut tekstiilit,
laukut ja korut. ANNA-RIITTA
KIVISTÖN tuotteita ovat värikkäät puu- ja huopahelmikorut ja huovutetut asusteet ja
tekstiilit. Lisäksi osakkaana on
MiiZuka, joka tekee yksilöllisiä, värikkäitä lastenvaatteita
ja asusteita. Osakkaiden tuotteiden lisäksi AittaPuttiikissa
on noin 50 suomalaisen käsityöläisen tuotteita.
Olemme avoinna ympäri
vuoden, kesällä lähes päivittäin. Tervetuloa piipahtamaan!
AittaPuttiikin poppoo

Käsityöliike

AittaPuttiikki
Ossuuskunta

Oulun torin sydämessä, aitta 12
Avoinna kesällä ma-pe 10-17 ja la 10-15

Avoinna ympäri vuoden
Tarkista aukioloajat facebookista

www.facebook.com/AittaPuttiikki

KOE MUHOS!
Muhoksen vappu 1.5.2019
Muhoksen Tähtiareenalla

Muhoksen musiikkipäivät 12.-16.6.2019
Klassista lähelle ihmistä lempeästi

Kesän keskiviikkotorit
Heinäkuun ajan Muhoksen torilla
www.muhos.fi
www.muhoksenvappu.com

Uusiutuvaa sähköä
veden voimasta

KOKOUKSET & KONGRESSIT

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

Tervetuloa
nauttimaan
merellisestä tunnelmasta
Ravintola Nallikariin!

OPASVÄLITYS

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

Ilolla opastaen

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
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Oulusta Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2026?
Keväällä 2018 Oulun kaupungin Oulu2026-valmisteluprojekti tarjosi mahdollisuuden
opintomatkoihin, ja Anna Sachinopoulou, Oulun seudun
oppaat ry:n opas, haki matkaa
ja pääsi Leeuwardeniin, joka
oli vuoden 2018 Euroopan
kulttuuripääkaupunki. Matkan
tavoitteena oli ottaa oppia hakemuksen onnistuneesta valmistelusta ja toteuttamisesta.
Leeuwarden on noin 95 000
asukkaan kaupunki, Alankomaiden pohjoisosassa Frieslandin maakunnassa. Se on
kuuluisan vakoilijan Mata
Harin syntymäpaikka.
Suomalaisille Friesland on
ehkä paremmin tunnettu maratonluistelun takia. Yhdentoista kunnan läpi kanaaleja pitkin
luisteltu Elfstedentocht-kilpailu muutti Suomeen vuonna
1976, kun sen järjestäminen
Hollannissa muuttui epävarmaksi lauhojen talvien takia.
Finse Meren Marathon (Suomen Järvimaraton) -yhdistys
järjesti Suomeen tapahtuman,
jota Hollannissa kutsuttiin nimellä Alternative Elfstedentocht. Vuosina 1976–1983 kilpailu järjestettiin lähes vuorovuosina Lahdessa ja Oulussa.
Matkan ohjelmassa oli tapaamiset Leeuwarden 2018
-projektin järjestäjien ja oppaan Henk Leutscherin kanssa, ja käynnit eri kohteissa.
Tuosta matkasta opittiin
paljon. Leeuwardenissa paikallisten ihmisten osallistuminen ratkaisi ECOC-kisan
voittamisen. Se vei aikaa ja
vaati vaikuttajia omistautumaan asialle, jotta saataisiin
kaupunkilaiset tulemaan mukaan.
Vuosi 2018 toi ison muutoksen matkailuun. Henk kertoi, että vuoden 2018 alusta
opastusten kävijämäärä viisinkertaistui, mikä synnytti
uusia työpaikkoja. Lukuisissa
projekteissa työskenteleminen yhdisti kaupunkilaisia ja
kunnanisiä ja vahvisti alueen
identiteettiä.
Heidän tärkein projektinsa
oli 11 fountains, missä luotiin
uutta kulttuuriperintöä. Jokaiseen Elfstedentocht-kuntaan
rakennettiin uusi suihkulähde
paikkaan, jossa vesielementti
oli lähellä. Leeuwarden 2018
-projektin pääaihe oli Vesi,
mikä viittasi paikalliseen historiaan. Taitelijan piti olla kunnan kansainvälinen asukas.
Kävimme katsomassa
Sneek-kunnan suihkulähdettä, nimeltään De Fontain van
Fortuna, Onnen suihkulähde,
jonka on suunnitellut Stephan
Balkenhol. Siinä mies pitää

Sneekin vesiportti, jonka lähellä suihkulähde sijaitsee. Kuva Anna Sachinopoulou

olkapäällä sarvea, josta tulee
vettä, mikä symboloi vaurautta. Myös se, että hän seisoo
pyörivän kultapallon päällä,
kertoo veden virtauksen tuomasta onnesta. Tämä liittyy
Sneekin historiaan: se oli
tärkeä kauppapaikka vuosina
1450–1550, mutta sitten onni
kääntyi, kun meriyhteys katkesi vesialueen kuivattamisen
myötä ja kaupankäynti hiipui.
Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2026
-hakemuksessa. Meillä on jo
lukuisia järjestöjä, ryhmiä ja
kouluja, jotka järjestävät toimintaa joka päivä osana Oulun
kulttuurielämää. Pitää vaan
löytää kaupungin vahvimmat
ja omimmat teemat – olisivatko perinteiset: terva, lohi,
luonto ja teknologia vai Oulun
hulluus ja innovatiivisuus, joka
näkyy mm. Ilmakitaransoiton
MM-kilpailuissa ja mieskuoro
Huutajissa? – sekä saada lähialueen kunnat mukaan. Näin
voisimme valmistaa sellaisen
tapahtumavuoden, joka toisi
meidän alueemme Euroopan
kulttuurin kartalle, niin kuin
tapahtui Leeuwardenissa.

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

Oulu –
European Capital
of Culture 2026?

Sneekin suihkulähde. Kuva Anna Sachinopoulou

Torikatu 9, 90100 Oulu
gsm +358 440 321 123
Välitie 1, 90830 Haukipudas
gsm +358 447 227 971

Tervetuloa palvelevaan
naistenvaateliikkeeseen!

In the spring of 2018, the city
of Oulu offered the opportunity for those who wanted to
travel to various places and
collect knowledge that would
support the bid of Oulu as
European Capital of Culture
(ECOC) for 2026.
Anna Sachinopoulou, an
Oulu guide visited Leeuwarden, the ECOC 2018 and met
key players in the preparation
and implementation of Leeuwarden 2018. One of the most
interesting visits was in Sneek,
one of the 11 municipalities,
which were part of the 11 fountains project.
A new cultural heritage, 11
fountains, was built in historical cities in Friesland as part of
this project. They were created
by local but international artists, and they have symbolic
connections to the main theme
of the ECOC project (Water)
and the local history.
The fountain in Sneek is
called The Fountain of Fortune. It represents a man stand-

ing on a golden ball and having the horn of Fortune on
his shoulder. He revolves in
circles, just as fortunes do and
water streams. Sneek has seen
some revolving fortune during its history as a previously
important market place.
The main message received
in the trip is that Oulu has all
it takes to become a successful
ECOC. Citizens are already
active in associations, groups,
schools and they create part of
Oulu culture every day.
Oulu will have to inspire the
other municipalities in the area
to come together and bring
forward themes that show us
apart, them being the traditional tar, salmon, technology
and nature, or the more innovative Oulu craziness that
can be found in the Air guitar
competition and Shouting Men
quire concepts. Together we
can make 2026 a year to remember and bring Oulu to the
cultural map of Europe.
Anna Sachinopoulou

Kulinarismin ja
kulttuurin keidas
kaupungin kupeessa!
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Meri-Lappi

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

Kemi 150 vuotta
Kemin kaupungin perustamisesta tulee 150 vuotta 5.3.
Kaupunki ja kaupunkilaiset
viettävät juhlavuotta erilaisin
tapahtumin. Moneen muuhun
Suomen kaupunkiin verrattuna Kemin on nuori kaupunki,
mutta historialtaan sitäkin monisanaisempi ja kulttuuririkas.
Venäjän keisarin Aleksanteri
II päätöksestä elvyttää pohjoisen Suomen kaupankäyntiä perustamalla kaupungin Kemijoen tuntumaan käynnisti kaupan
ja teollisuuden keskittymisen
tulevan kaupungin läheisyyteen. Kasvavan ja kehittyvän
kaupan ja teollisuuden myötä
alueelle työn toivossa muutti
asukkaita eri puolilta Suomea
ja ulkomailta. Runsaslukuiset
eri kulttuuri-ilmiöt kohtasivat
ja jäivät alueelle tuoden monimuotoisuutta alueen elämään.
Vuosien saatossa kehittyneen teollisuuden mukana on
kaupunkiin saatu monimuotoista koulutusta, kulttuuritoimintaa ja matkailupalvelua,
joita kannattaa tulla katsomaan
kauempaakin. Kaupungin kiinnostavaa historiaa on oppaana
ilo kertoa nuoremmille kau-

punkilaisille sekä kaupungissa
vieraileville matkailijoille.
Täällä minne Itämeri päättyy, myös luonto tarjoaa ainutlaatuisen elämyksen. Jäätyvä
meri antaa meille kokemuksien
ja mahdollisuuksien aarreaitan
eri vuodenaikoina. Teollisuuden ympäröimässä kaupun-

gissamme avautuu merellinen
urbaaninen ja vihreä asuin- ja
matkailualue, jossa viihtyy
kera vaihtuvien vuodenaikojen.
Juhlavuoden aikana kaupungin historia ja monimuotoisuus
tulee esille eri tapahtumissa ja
me matkailuoppaat olemme

KEMIN
LINKKU

Pizzeria, ravintola,
baari ja kioski
saman katon alla
044 955 8750
niissä mukana omalta osaltamme. Opastetuilla kierroksilla
matkailuoppaat elävöittävät
tarinoillaan historiakirjallisuuden tietoa. Matkailuoppaat
onnittelevat Kemin kaupunkia
ja kaupunkilaisia 150 juhlavuoden johdosta.

asiakaspalvelu@keminlinkku.fi
www.keminlinkku.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 Liikenne Oy

TERVETULOA
TEBOIL KEMINMAAHAN!

Aina kun
tarvitsette
bussikuljetuksia
muistakaa silloin
Kemin Liikenteen
bussit.

l
l

l

Kylpylämatkoja mm. Pärnuun
Hotellipaketteja Tallinnaan
Tilausajoa minne vain haluatte

ja tietysti polttoaineet
+ A- ja D-automaatit

Avustamme Teitä
myös matkoihinne
liittyvissä
suunnitteluissa ja
järjestelyssä,
sekä ennen kaikkea
toteutuksessa.

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

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

Lumilinnankatu, 94100 Kemi FINLAND
www.seadventures.fi
0400 690 277

Design revolved.ch

16

Aikalisää ja kokemusta!

www.swiss-sisu.fi

Meri-Lapin alueen palvelut
monipuolistuvat ja kansainvälistyvät. Lähes kymmenen
vuoden kokemuksen omaava
sveitsiläinen nuori yrittäjä,
Stefanie Kasser, on tuonut palvelunsa Meri-Lapin alueelle
kansainvälisten matkailijoiden lisäksi myös paikkakuntalaisten saavutettavuuteen.
Suuren maailman kiireiden
keskellä hän etsi palveluilleen
sopivampaa paikkaa. MeriLapin alueella vieraillessaan
Stefie ihastui Simon alueen
monipuoliseen luontoon ja
rauhallisuuteen, joissa palvelut ja hoidot kohtaavat tarkoituksensa ja antavat asiakkaille
paremman lopputuloksen.
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntijakoulutuksen ja hoitokokemuksen
lisäksi Stefien erityisosaamiseen kuuluvat kiinalaiset lääkeyrtit, joita molempia hän on
useamman vuoden käyttänyt
asiakkaiden rentoutushoidossa yhdessä luonnon ja koirien
kanssa.
Koirien kasvatus on myös
hänen suuri rakkautensa aihe
ja hän on yhdistänyt molemmat erityisosaamiset antaakseen parhaan mahdollisen
palvelun asiakkaille. Yli 60

Jakutian Laika-koiran tarhassa pidetään huolta jokaisesta
koirasta koko sen elinkaaren
ajan. Nuoremmilla koirilla
järjestetään koiravaljakkoajoja niin talvella kuin kesällä.
Vanhemmat koirat soveltuvat
erinomaisesti terapiakoiriksi
perhetapaamisiin, vanhuksille ja erityisryhmille. Koirien
terapiahoidot yhdistettynä kiinalaiseen perinteiseen hoitoon
rauhallisen hiljaisen luonnon
syleilyssä monipuolistavat
ja tehostavat rentoutumaan
kiireiden keskellä. Myös koiravaljakkoajeluja on mahdollisuus saada erityisryhmille.
Koiravaljakkoyritys SwissSisu sijaitsee ainutlaatuisella
paikalla keskellä Meri-Lapin

luontoa kuitenkin helposti
tavoitettavissa. Koiravaljakkoajelujen ja hoitojen lisäksi
on mahdollista varata myös
ruokailun, saunomisen tai
voi vain pysähtyä nauttimaan
luonnosta, koirista ja hiljaisuudesta.
Koiravaljakkoajeluja ja
koiraterapiaa voi tilata myös
lähemmäs asiakkaita tarpeen
mukaan.
Autolla matkaileva voi
pysähtyä valjakkoajelulle ja
palveluista nauttimaan, mutta
kannattaa sopia etukäteen, että
on vapaata tilaa.
8 Lisätietoja www.swisssisu.fi

Majoitu mukavasti Kylpylähotelli Pohjanrannassa!

MEREN
ÄÄRELLÄ ON
IHMISEN HYVÄ
OLLA.
TERVETULOA
SCANDIC KEMIIN.
Hahtisaarenkatu 3
scandichotels.fi/kemi
p. 016 4654 012

KEMI

Pohjanrannassa toimii
hotelli, kylpylä, tilausravintola, matkailuvaunualue ja tanssikeskus.

Lepoa...
Wanhan Pappilan rantamakasiinit

Varattavissa on myös
tyylikkäitä kokous- ja juhlatiloja pitopalveluineen.

janrantaan
Tervetuloa Poh
016 275 070 info@pohjanranta.com
Pohjantie 23, 94400 Keminmaa

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

Luonnollisesti - opasNaturligvis - guide

!
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KEMIN
TAIDEMUSEO

KEMIN
HISTORIALLINEN
MUSEO

Kierroksella Laitakarissa.

Opastettuja
kierroksia Kemissä
Meri-Lapin matkailuoppaat järjestävät tilauksesta monenlaisia opastuksia
niin Kemissä kuin MeriLapin alueella. Kemin 150
vuosijuhlan aikana myös
joitain yleisökierroksia,
joista tiedotetaan pakallismediassa ja verkkosivuilla sekä tapahtumakalentereissa. Muutamia
suosittuja kierroksia vuosien varrelta, vaikka yritysten ulkoilupäiville tai
muun tapahtuman täydennykseksi.
Sisällissodan tapahtumia
Meri-Lapissa
Noin tunnin kävelykierroksella matkataan oppaan
matkassa noin 100 vuoden takaiseen historiaan ja
katsaukseen sisällissodan
aikakauteen Kemissä ja lähialueilla.
Woimanaisia Kemissä
Kiehtovalla kävelykierroksella kuullaan Kemin kaupungin tarmokkaista Woimanaisista, jotka ovat olleet
rakentamassa ja kehittämässä kaupungin kasvua eri
aikakausina. Kesto n. 1,5 h.
Kolmen kukkulan Kemi
Kävelykierroksella Kemin
kaupungin keskustassa,
Sauvosaaren kolmen kukkulan vaiheilla, kerrotaan
kaupungin perustamisesta
juuri näille sijoille ja miten
keskusta ja kaupunki on
muuttunut 150 vuoden aikana. Kesto n. 1,5 h.
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Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi
+358 (0)16 258 247 www.merilapinmuseot.fi
ti-pe 11-19, la-su 10-15. Vapaa pääsy.

Tervetuloa Ranualle tapaamaan Suomen ainoita jääkarhuja sekä
50 muun arktisen eläinlajin edustajaa pohjoisen metsän keskelle.
Tarjoamme taattuja luontoelämyksiä, mukavaa majoitusta ja
monipuolisia ohjelmapalveluja ympäri vuoden.
Kummituksia vai kummajaisia.

majaisia vai mitä lie. Syysillan hämärän tunnelmassa
kävelykierroksella tarinoita
mystisistä ilmöistä ja kummajaisista sekä kummituksista. Kesto n. 1,5 h
Muita opastustapahtumia
tilattavissa ja suunnitellaan
tapauskohtaisesti. Erä- ja
luonto-, museo- ja kulttuuri-, teema-, meri- ja saaristo- sekä pyöräilyopastukset. Vinksin Vonksin lasten
kierrokset myös tilattavissa.

Koti- ja paikallishistorian
kierrokset, vaikka koululaisille.
Meri-Lapin
Matkailuoppaat ry
Varaukset ja tiedustelut
+358 (0)44 045 1156 tai
+358 (0)44 440 1201
info@merilapinmatkailu
oppaat.fi
www.merilapinmatkailu
oppaat.fi
www.visitmeri-lappi.fi
opastukset ja neuvonta

Työn Kemi kiertoajelu
Linja-auto kierroksella kierretään Kemin keskustaa
ja taajama-alueita kuulen
tarinaa kaupungin kehittymisestä muun muassa herrainkaupungista työläiskaupungiksi. Kierrosta sävyttää
tarinat ”70 vuotta veritorstaista” ja vierailu muistomerkillä. Kesto n. 3 h.
Kummituksia
vai kummajaisia
Onko kaupungissa kummituksia, haamuja tahi kum-

KEMI 150 vuotta
valokuvanäyttely
2.3.-11.8.2019

ELÄINPUISTO ON AVOINNA
1.9.-31.5. JOKA PÄIVÄ KLO 10-16
1.6.-31.8. JOKA PÄIVÄ KLO 9-19

Martimo-aapa vaellus.

Rovaniementie 29,
97700 Ranua
Puh. 040 517 7436
ranuan.zoo@ranua.fi
www.ranuazoo.com
www.wildlifesafaris.fi
www.gulo.fi
arcticfoxigloos.com
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Ylitornion metsästysmatkailukartanon
värikäs historia

ALOITA NYT
Sinun tarpeisiisi sopiva koulutus lähi-,
oppisopimus- tai monimuoto-opiskeluna
Matkailualan perustutkinto
- Matka-asiantuntija
- Matkailupalvelujen tuottaja
- Vastaanottovirkailija
Lyhytkurssit/korttikoulutukset
Kysy: Risto Suomela,
puh. 050 310 9320,
risto.suomela@lappia.fi

www.lappia.fi/jatkuvahaku

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

Ota opas koet enemmän.

Minulle ovat monet ihmetelleet Ylitornion ja Pellon välillä vähän ennen napapiiriä
Ratasvaaran rinteessä matkailunähtävyyden viittaa, joka
osoittaa kohti Everstin piiloa.
Mikä on tämä piilo ja kuka on
ollut eversti?
Eversti oli everstiluutnantti
Ragnar Nordström, joka yöpyi
piilona toimineessa luolassa
paetessaan Ruotsiin Suomen
kommunistijohtoista valtiollista poliisia Valpoa. Nordström
oli lähtenyt pakomatkalleen
luolasta parikymmentä kilometriä itään sijaitsevasta erämaakartanosta Ainolasta, jonka hän oli ostanut kodikseen
vuonna 1939. Hän ennakoi
sodan syttyvän Neuvostoliiton
ja Suomen välille ja varautui
tulevaan myymällä vaimonsa
perintötilan itärajalta Karjalan
Salmista ja siirtämällä koko
maanviljelystoiminnan kotieläimineen ja työväkineen Ylitornion Ainolaan.
Eversti Nordström oli koko
elämänsä ajan merkittävä
poliittinen ja sotilasasioiden
taustavaikuttaja. Sota-aikana
Ainolassa vieraili merkittäviä
henkilöitä, näiden joukossa
Saksan, Suomen ja Ruotsin
korkeita upseereja, mm. Pohjois-Suomen saksalaisten joukkojen komentaja kenraalieversti Eduard Dietl. Urho Kekkonen oli Ainolassa usein nähty
vieras. Valpo oli kiinnostunut
Nordström saksalaisyhteyksistä ja olisi pidättänyt hänet. Hän

Vanha Ainola.

joutui pakenemaan Ruotsiin ja
asumaan siellä vuodesta 1945
vuoteen 1948.
Nordström oli lähtöisin vaatimattomista oloista. Hän hakeutui Saksaan jääkärikoulutukseen ja vuonna 1918 hän
toimi komppanian päällikkönä
sisällissodassa (hän varmaankin käyttäisi nimeä Vapaussota). Hän haavoittui pahoin
oikeaan käteen ja määräsi kätensä amputoivaksi, kun sen
paraneminen oli muuten liian
hidasta.
Epäonnistuneen Aunuksen
sotaretken jälkeen hän otti päämääräkseen rikastua, jotta voisi
edistää isänmaan asiaa paremmin. Tätä varten hän aloitti
laivanvarustustoiminnan.
Rikastuminen olikin edistynyt niin hyvin, että talvisodan
alkuvaiheessa hän saattoi matkustaa Tukholmaan ja ostaa
omilla rahoillaan junanlastillisen aseita. Aseet rahdattiin Tornioon. Kun päämajassa kuultiin
aseista, niitä vaadittiin toimitettavaksi Karjalan kannakselle.
Nordström oli hankkinut aseet
Lapin puolustusta varten Hän
puhelimessa Mannerheimille,
että jos aseita ei saa toimittaa
Lapin rintamalle, hän upottaa
koko lastin mereen. Päämaja
antoi periksi Nordströmille ja
hän sai toteuttaa oman suunnitelmansa.
Kun Ruotsissa pakolaisena
olo päättyi, Nordström palasi
Ainolaan. Hän perusti yhtiön,

joka rakensi Tengeliön joen
vesistöön Jolmakosken ja Kaarenneskosken voimalaitokset.
Nämä valmistuivat 1950-luvun
alussa ja ovat yhä toiminnassa
ja ovat pysyvät muistomerkit
Nordströmin panoksesta teollisuuden kehittämiseen Ylitorniolla.
Eversti Nordström joutui
myymään kartanon vuonna
1969. Eri omistajien kautta kartano kiertyi Veitsiluoto oy:lle.
Veitsiluodon aikana Ainolassa
yöpyi presidentti Koivistokin
puolisonsa kanssa Lapin matkallaan. Nordströmin perheen
omistukseen se palautui vuonna 1998, kun everstin poika
Veli-Ragnar Nordström osti
kartanon.
Metsän kätkössä Torasjärven
rannalla on kuluneiden parin
vuosikymmenen aikana tehty
valtavat rakennustyöt, joihin

Anjala rantasaunan edustalta.

kuuluu uusi päärakennus ja
muita rakennuksia. Vanha kivinavettakin on saneerattu matkailua palvelevaksi ja tilalla on
oma lentokenttä pienkoneilla
saapuville vieraille. Kartanosta
on tehty korkeatasoinen metsästysmatkailupaikka, jossa
vierailee ulkomaalaisia vieraita
hirven- ja muun riistan pyynnissä ja muuten rentoutumassa
rauhallisessa ympäristössä.
Ainola halutaan pitää ainutlaatuisen rauhallisena ja
turvallisena paikkana yritysten vieraille. Se on suljettu satunnaisilta pistäytyjiltä, mutta
etukäteen sopimalla sinne voi
päästä vierailulle ja tutustumaan kartanon ainutlaatuiseen
ympäristöön ja historiaan.
Risto Mäkikyrö
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
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Uusi upea hotelli Kemissä Hotelli Toivola
Kemissä uskotaan matkailun
kasvuun ja kehitykseen ympärivuotiseksi. Palvelutarjonta
matkailijoille kasvaa ja monipuolistuu yksilöllisin ilmein.
Keskustan läheisyyteen alle
2 km matkan päähän Syväkankaan asuinalueella avattiin uusi
perheomisteinen hotelli. Hotellin toiminta rakentuu hyvään
palvelun ja joustavan ajattelun
ympärille, jonka mahdollistaa
koko yrittäjäperheen mukana
olo. Lammin perheelle hotellin
pito ei ole työ vaan elämäntapa,
jolla he tarjoavat upeat nykyaikaiset puitteet asiakkaiden
käyttöön. Joka päivä lämpiävä
asiakassauna toivottaa vieraat
tervetulleeksi ja rentoutumaan.
Hotelli Toivolan 4 eri kerroksessa huoneiden teemat
vaihtelevat pohjoisten valttien
mukaan. Katutason kerroksessa korostuu Merellinen luonto.
Toisen kerroksen Wild Lapland-teeman keskellä nauttii
luontoaiheista ja 4 kerroksessa
Aurora Borealis -revontulihuoneet antavat oman tunnelmansa. Kellarikerroksessa
sijaitsevat Hostel-huoneet ja
saunatilat.
Hotellihuoneita on yhden
hengen huoneista jopa viiden
hengen huoneisiin, Sviittejä
useammassa koossa sekä useita
huoneita, joissa täydellinen
keittiö astioineen. Lisäksi kolme yhteiskeittiötä ovat hotellin
asukkaiden käytössä.
Kevään 2019 aikana valmistuu myös iso 100 neliön
huoneisto isommalle porukalle
omalla sisäänkäynnillä, saunal-

KYSY HUONEITA!

Varaukset ja lisätiedot hotellin vastaanotosta
p. 0400 718822 tai www.hotellitoivola.fi

Nauti
Olostas
i.
Kiveliönkatu 1, 94700 Kemi • www.hotellitoivola.fi

la ja keittiöllä.
Voit valmistaa ateriat hotellissa tai hyödynnä hotellin
vieressä saman yrittäjäperheen
luotsaamaa Kemin kuuluisimpia kioskeja, Syväkankaan
kioski, joka nykyään on jo
ravintolatasoinen ja palvelee
myös hotelliasukkaita kioski-,
ruoka- ja kauppapalveluilla.
Hyvän rauhallisen sijainnin
ansiosta matkailija löytää helposti Kemin keskustan palvelujen ja nähtävyyksien äärelle.
Tervetuloa Hotelli Toivolaan
ja ota rohkeasti yhteyttä ja kysy
lisätietoa, niin oleskelusi onnistuu paremmin.

Risteilyjä Perämerelle
sekä tilaisuuksia Kemin sisäsatamassa.

Laivat ja terassi
palvelevat
kesäkuu-syyskuun
aikana sääolojen
salliessa.
HUOM! Toimintaa
myös talvella.

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

Uusi hotelli
Kemissä!

Tervetuloa
Kemin
kirkkoon
Kirkko avoinna
tutustumista varten
LumiLinna-kaudella
lauantaisin 20.4. asti
klo 12-15
Kesällä Tiekirkko-kaudella
ma-pe 24.6.–9.8.
klo 11-16
Oppaat paikalla esittelemässä
kirkkoa tarinoiden kera.
Tervetuloa!

PutiikkiHotelli Kemi
-1932-

Uniikki majoitus ripauksella
ylellisyyttä Kemin
Rautatieaseman vieressä omassa
rauhassaan & lähellä palveluita.
Samassa rakennuksessa, omalla
leipomolla varusteltu kuuluisa kahvila

Varaukset & tiedustelut
+358 40 591 41 38
info@putiikkihotellikemi.com
cafehertta@gmail.com

Perinnelaiwa
Katariina+terassi /
Perämeren Jähti

juhla- ja kokoustila 100 hengelle.
Tarvittaessa tarjoamme myös
catering- ja pitopalvelun!

Instagram & Facebook
@CafeHerttaKemi
@PutiikkiHotelliKemi1932
Rautatiekatu 1, 94100 Kemi
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Pohjoisen Opas 2019

H

yvä lukija, meillä on jälleen ilo
lukea Pohjois-Suomen opasyhdistysten yhteisjulkaisua, jota jo
29 vuotta on yhdessä tehty. Suuret
kiitokset kaikille lehden tekoon
osallistuneille yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille ilmoituksista. Lehden monipuolinen anti kertoo eri puolilla pohjoista
Suomea tapahtuvista oppaiden järjestämistä
tapahtumista sekä palveluista eri paikkakunnilla. Sisällön tietoja kannattaa hyödyntää
matkasuunnitelmia tehdessä ja etsiä mielenkiintoisia tapahtumia retkiohjelmiksi.
Pohjois-Suomen auktorisoidut oppaat
ja yhdistykset olemme Suomen Opasliiton
jäseniä ja tapahtumissa otamme huomioon
Opasliiton vuositeeman 2019, ”Luonnollisesti – opas – Naturligtvis – guide” Varaa
siis paikkakunnilla ja retkillä alueen auktorisoitu opas, saat antoisamman sisällön
itsellesi ja vieraillesi. Auktorisoidun oppaan
tunnistan Suomen Opasliiton hopeisesta tai
kullatusta opasmerkistä.
Viime vuosina eripuolilla Suomea on
juhlistettu Suomen itsenäisyyden 100 vuotisaikaa ennen ja jälkeen. Myös tämän
vuoden aikana voi juhlistaa 100 vuoden teemalla yhtä vaihetta historiassamme. Tulee
kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun kieltolaki
astui voimaan ja raittiusseuratoiminnan lisäksi antoi sysäyksen salakuljetukselle ja
monelle muulle mielenkiintoiselle tarinalle
vuosiksi eteenpäin. Tulossa siis monipuolista ohjelmaa Pohjois-Suomen oppaiden

Painosmäärä 10 000 kpl
Tiedot helmikuulta 2019

tapahtumissa. Lehden sisällön lisäksi seuraa
myös alueiden yhdistysten verkkosivuja ja
tapahtumakalentereita mahdollisten lisäohjelmien varalta.

Suomen Opasliiton
koulutuspäivät
Pohjois-Suomen aluekoulutuspäivät ja
kevätaluekokous Oulussa lauantaina 6.4.
Pohjois-Suomen aluekoulutuspäivät ja
syysaluekokous Rovaniemellä lauantaina
7.9.
Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja
kevätliittokokous Imatra 26. – 28.4.
Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja
syysliittokokous Sastamala 12. – 13.10.
Hyviä lukuhetkiä, turvallista matkailua ja
antoisia opastusretkiä teille kaikille.
Kaikkien oppaiden puolesta toivotan mitä
parhainta vuotta 2019.

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

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakuntien matkailuoppaiden, eräoppaiden ja
erikoisalojen oppaiden lehti.

Toimitusneuvosto:
Kyösti Karjalainen, Hilkka
Kangastie, Päivi Rintamäki
ja Raija Elsinen.

Sivunvalmistus:
Kuhmolainen
Kainuuntie 103, 88900 KUHMO

Painaminen:
Suomalainen Lehtipaino Oy/
Kajaani

Merellistä luontoa
kaupungin sykkeessä
Kemin kaupunki on kasvanut
meren rannalle keskelle vihreää luontoa. Vaikka vuosien myötä on kaupunkikuva ja
teollisuus vallanneet alueita
tyrskyävän meren ja vehreän
luonnon ääriltä, niin ei ole betonimainen kaupunkisynkkyys
päässyt kumoamaan luonnon
kauneutta. Täällä Perämeren
perukoilla pääsee nauttimaan
luonnosta täysin rinnoin.
Melontaretket perheen kanssa kesäisen meren lumosta
nauttien taitavien melontaoppaiden matkassa tai talvella jäisen meren lakeuksille huimaa
kyytiä Seadveturesin ilmatyynyaluksella seikkaillen.
Kaupungin läheisyydessä
metsäiset luontoalueet tarjo-

avat monipuolisia reittejä kesäisiin luontoretkiin helposti
saavutettavuudellaan. Vastaavasti talven hankien hohteesta metsän siimekseen pääsee
hiihtelemään erinomaisia hiihtolatuverkostoja hyödyntäen.
Meri-Lapin alue tarjoaa luon-

toystäville erinomaisia mahdollisuuksia rentoutumiseen
luonnon rauhaisuudesta nauttien lähes keskellä kaupunkia.
Tule Kemiin ja Meri-Lappiin
meren, metsien ja jokien lumosta nauttimaan.

