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toivottaisiin lähinnä pikkuvau-
vojen huopia 85 00 kpl. Äitiys-
pakkauksiin tarvitaan kipeästi 
pikkulasten pesusaippuaa.”

Muutos auttajaksi
Euroopan asema parani 1950- 
luvulla ja järjestö alkoi auttaa 
kehitysmaiden lapsia. Hätä-
apujärjestöstä tuli pysyvä elin 
vuonna 1953. Vuonna 1967 
perustettu Suomen UNICEF ry 
on toiminut aktiivisesti myös 
Rovaniemellä. 

Miten rouva 
Rooseveltin 
vastaanotto-
seremoniat 
järjestettiin?
Rovaniemen valtaapitävät oli-
vat Pohjanhovissa pitämässään 
kokouksessa päättäneet ryhtyä 
toimeen. Metsänhoitaja Jarl 
Sundqvist soitti Pohjanhovista 
rakennusmestari Kamuselle 
1.6.1950 klo 3 yöllä ja komensi 
hänet luokseen aamulla. Ark-
kitehti Ferdinand Salokangas 
piirsi majan, puutavara saatiin 
Kemiyhtiön ja Veitsiluodon 
puista Kemijoen uitosta, tontti 
järjestyi ja työporukat organi-
soitiin. 

Työtä tehtiin aamusta yö-
hön kahdessa vuorossa. Miehet 
asuivat teltassa työmaan vieres-
sä ja söivät Kemiyhtiön kokin 
tekemät ruoat lähes seisaaltaan. 
Lopulta miehet eivät ehtineet 
nukkumaan lainkaan. Maja val-
mistui ja alue saatiin siivottua. 
Työporukka vetäytyi telttaansa 

ja arvovieraat saapuivat. 
Tervetuliaisohjelmassa oli 

puheita ja laulua. Eleanor Roo-
sevelt lähetti majalta USA:n 
presidentti Harry S. Trumanille 
postikortin ja sai siihen Napa-
piirin postiaseman ensimmäi-
sen leiman ja kirjoitti nimensä 
majan uudenuutukaiseen vie-
raskirjaan.

Ennen Rooseveltin majaa 
melkein samalla paikalla on 
1930-luvulla ollut Napapiiristä 
kertova tolppa, jonka luona 
monet Petsamoon matkaajat 
ovat kuvauttaneet itsensä. 

Maja on Napapiirin ensim-
mäinen rakennus, joka riitti 
silloin vastaanottamaan lin-
ja-autollisen matkustavaisia. 
Maja on hiljattain remontoitu. 

Marja Jalkanen

P.S: Oletko kuullut jutun maa-
ilman pisimmästä pyykkina-
rusta?

Lapin lapsille oli tulossa 80 
tonnia vaatteita pulavuonna 
1946. SS Lord Delaware ajoi 
miinaan Tanskan salmissa ja 
upposi. Laiva nostettiin kahden 
kuukauden kuluttua ja hinat-
tiin Helsinkiin. UNRRAn 40 
vapaaehtoista kuivatti käyttö-
kelpoisiksi osoittautuneet vaat-
teet Helsingin Lauttasaaressa. 
Saaren ympärille levitettiin 10 
km pyykkinarua, joka oli sen 
aikaisen tiedon mukaan maa-
ilman pisin. 

“Kun UNICEF auttoi Suo-
mea”: https://www.unicef.fi/
unicef/historia/

Lahjatalo
Näkkäläjärvi

Puh. 016-671351, 040-500 09 35
lahjatalo@nakkalajarvi.fi

Inarintie 47, INARI   Yhdystie 4, IVALO

Matkamuistot

Lahjatavarat

Souvenir

Rovaniemi

ROOSEVELTIN MAJA ja UNICEF
Rovaniemen silmäätekevien ongelma

UNICEFin apu Suomessa
* Laardia ja maitopulveria toimitettiin kouluihin, lastenko-

teihin ja neuvoloihin. Kouluruokailu takasi kaikille koululaisille 
kouluruoan. Päivittäinen annos sisälsi 40 g maitopulveria ja 4 g 
laardia. Koululaisten paino saatiin nousemaan 1–3 kiloa. Vielä 
vuonna 1948 ripuli oli kuitenkin pikkulasten yleisin kuolinsyy.

* Yhdeksän röntgenkonetta ostettiin ja esim. rokotuskam-
panjoita järjestettiin. Tuberkuloosi oli yleisimpiä lasten ja 
nuorten kuolinsyitä. Puuvillaflanelli käytettiin alusvaatteisiin 
ja äitiyspakkauksiin: vuosina 1948–50 kaikkiaan 115 942 
äitiyspakkausta sisälsi UNICEFin flanellia. Nahasta tehtiin yli 
50 000 lapselle kengät.

UNICEFin avustustoiminta päättyi Suomessa vuonna 
1951. Suomi oli noussut jaloilleen ja pystyi huolehtimaan itse 
lapsistaan. Jo samana vuonna Suomen hallitus myönsi 10 
000 dollaria käytettäväksi lasten auttamiseen muissa maissa. 
Nykyään UNICEF tukee lapsiystävällisen yhteiskunnan kehit-
tämistä maassamme.

Paikallishistorian aarteita, 
tarinoita ja menneisyyden lumoa

Eleanor Roosevelt ja Lapin läänin maaherra Uuno Hannula seu-
raavat juhlallisuuksia Napapiirillä kesäkuussa 1950. 
Kuva: Aimo A. Tuomi 

Tätä kuvaa käytettiin usein, kun Rovaniemi oli Suomen UNICEF-kaupunki vuonna 2010. 
Kuva: UNICEF

Vuoden 1950 kesäkuun 
ensimmäinen päivä oli 
aluillaan Rovaniemellä.  
Paikkakunnan silmää- 
tekevät olivat Pohjan-
hovissa. Heillä oli ongelma. 
USA:n presidentti 
Franklin Rooseveltin 
leski Eleanor oli tulossa 
kylään. UNICEFin 
hyväksi työskentelevä 
rouva halusi nähdä, miten 
Rovaniemi oli päässyt 
jaloilleen Lapin sodan 
jälkeen. Miten järjestää 
vastaanottoseremoniat?  
Aikaa oli vain runsas 
viikko. Miten tähän oli 
jouduttu? 

Lapin sota
Vuoden 1944 syyskuu oli tuo-
nut rauhan eteläisempään Suo-
meen, mutta pohjoisessa pahin 
oli vielä edessä: Lapin sota 
tarkoitti väestön evakuointia ja 
infrastruktuurin tuhoa. Lapissa 
tuhottiin 14 779 rakennusta 
(5 047 asuinrakennusta), 675 
maantiesiltaa, 3 222 km tietä, 
kaikki puhelinkeskukset, 3700 
km puhelinjohtoja, suurin osa 
veneistä ja 24 lossia. Rovanie-
men tuhoprosentti oli 90 %. 
Rakennuksia ei ollut säilynyt 
kahtakymmentäkään. Evakosta 
palaajia odotti valtava urakka.

UNRRA ja UNICEF
UNRRA (YK:n hätäapu- ja 
jälleenrakennusjärjestö) aloitti 
heti sodan jälkeen koko Eu-
rooppaa koskevan avustustoi-
minnan, jossa myös Suomi oli 
avunsaajana. UNICEF perus-
tettiin vuonna 1946 helpotta-
maan lasten asemaa sodanjäl-
keisessä Euroopassa. Aluksi 
toimialueena oli 14 toisen maa-
ilmansodan hävittämää maata. 

UNICEF auttoi 
Suomea
Suomen elintason arvioitiin 
pudonneen hieman alle puoleen 
vuodesta 1939 vuoteen 1947. 
Sotakorvaukset, valtionvelka, 
siirtolaiskysymys, pirstoutunut 

maatalous ja Lapin tuhoutumi-
nen rasittivat maata. 

Suomi oli ainoa Pohjoismaa, 
jossa ruokaa ei ollut riittävästi. 
Lasten aliravitsemus oli yleistä. 
Monilla alueilla 70–90 % alle 
kaksivuotiaista kärsi riisitau-
dista. Vuonna 1948 yli 10 % 
lapsista oli aliravittuja. Yh-
teiskunnan järjestäytyneisyys, 
toimiva kouluruokailu- ja neu-
volajärjestelmä auttoivat.  So-
siaalierot olivat pieniä ja tytöt 
ja pojat olivat yhtä koulutettuja. 

Suomi sai UNICEFilta elin-
tarvikeapua 37 ja muita lahjoi-
tuksia 29 miljoonan markan 
arvosta. Apua saatiin myös Pu-
naiselta Ristiltä ja kveekareilta.

Tohtori Arvo Ylppö kirjoitti 
UNICEFin edustajalle, ame-
rikkalaiselle Wendell T. Ker-
shnerille: ”Tämän vuoksi ovat 
kaikki korkeakaloriset munan-
valkuaistuotteet ja rasva sangen 
tervetulleita, kuten esimerkiksi 
maitopulveri, kannutetut liha-
ruuat, munapulveri ja laardi. 
Jos UNICEFin kautta voitai-
siin saada maahan vaateapua, 

Rovaniemen kotiseutumuseo 
sijaitsee Pöykkölässä Kemijo-
en rannalla noin 3,5 km kau-
pungin keskustasta. Rovanie-
men kotiseutuyhdistys Totto ry 
perustettiin 1951 pelastamaan 
ja tallentamaan Lapin sodasta 
säilynyttä talonpoikaisesineis-
töä ja - rakennuksia. Kotiseutu-
museo avattiin yleisölle 1959. 
Sen neljä alkuperäistä ja 13 
siirrettyä rakennusta ja laajat 
kokoelmat kuvastavat varak-
kaan peräpohjalaistalon elämää 
1800-luvun lopulla. 

Tänä päivänä kotiseutumu-
seossa puhaltavat uudet tuulet. 
Museo tarjoaa näyttelytoimin-
nan lisäksi erilaisia palvelui-
ta, opastuksia, tapahtumia ja 
mahdollisuuksia osallistua mo-
nipuoliseen ja vaihtelevaan tal-
kootoimintaan. Kotiseutumu-
seota kehitetään voimakkaasti 
kaikenikäisiä kiinnostavaksi 
ja tunnetuksi elämys- ja oppi-
miskeskukseksi. Tästä voima-

peräisesti kehittämistyöstään  
Kotiseutuyhdistys Rovanie-
men Totto ry on myös palkittu 
vuonna 2018, kun Suomen ko-
tiseutuliitto valitsi sen Vuoden 
kotiseutuyhdistykseksi. 

Museo on avoinna yleisölle 
kesäkuun alusta elokuun lop-
puun. Museokäynnin yhtey-
dessä voi myös nauttia kahvit 
Pöykkölän tunnelmallisessa 
pirtissä ja tehdä ostoksia mu-
seokaupassa. Rantasaunan 
pehmeissä löylyissä unoh-
tuvat arjen murheet. Saunaa 
vuokraamme yleisölle, myös 
muulloin kuin kesäaikana, sa-
moin muita museotiloja ja piha-
aluetta erilaisiin tilaisuuksiin. 
Vuokraus- ja palvelutiedustelut 
voitte osoittaa sähköpostiimme 
totto.rovaniemi@gmail.com

Tervetuloa Pöykkölään naut-
timaan ainutlaatuisesta perä-
pohjalaisesta kulttuuriympä-
ristöstä! 

PAIKALLISHISTORIAN
AARTEITA, TARINOITA,
MENNEISYYDEN LUMOA

Rovaniemen kotiseutumuseo
          Rovaniemi Local Heritage Museum

totto.fi facebook: Rovaniemen kotiseutumuseo
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Rovaniemen Matkailuoppaat ry 2020 
Opastavat oppaat Opastuskielet   Puhelin
Rovaniemi   
Aarrevaara Aija eng su 040 0893 002
Ervast Marja-Leena eng su 040 7510 293
Hernesniemi Tiina eng su 040 7269 023
Jalkanen Marja ra eng ru (esp) su 040 0654 159
Jung Sun Kim korea 040 9368 737
Juutilainen Yoh jpn 050 3510 007
Kuusela Vuokko eng su 040 5504 836
Kina Masakazu jpn 040 0942 529
Nivala Kati sa eng su 040 7161 097
Pasuri Marita ven eng su 040 1702 120
Rätti Essi eng su 050 5671 854

Sälevä Kaija eng su 040 7569 042
Talbi Abderkader ra eng arab  040 5693 714
Valtanen Eila sa eng ru su 040 0569 716
Inari  
Tolonen Kaija su 050 0405 496
Kittilä/Tunturi-Lappi  
Harjanne Elina ra sa ital eng ru esp su 050 5623 084
Jokela Mari eng su 040 5585 252
Laapotti Jukka eng su 045 1742 748
Liukka Esa sa eng su 050 4945 936
Palosaari Terho eng su 040 5477 914
Telén-Mylläri Tarja sa su 040 0927 793
Toivonen Jaspis ru eng su 040 0918 369
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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 

 

Luossatie 4, 99980 Utsjoki 
puh. 040 580 1770 

hotel@hotelutsjoki.fi
www.hotelutsjoki.fi 

Legendaarinen hotelli Utsjoen törmällä  
on palvellut vuodesta 1959.  

Tule tutustumaan uudistettuun hotelliimme,  
pohjoisten retkiesi tukikohtaan.

Rovakatu 13, 96100 Rovaniemi, p. 040 194 7600
Arkisin klo 7.30 – 17.00, lauantai klo 8.30 – 14.30

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 

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 

Hotelli Utsjoki – 60 vuotta 
Pohjois-Lapin matkailuhistoriaa

Rovaniemen 70-vuotias kirkko, 
jälleenrakennuskauden näkyvin maamerkki  

Hotelli Utsjoki avattiin kesäl-
lä 2019 uudelleen muutaman 
vuoden hiljaiselon jälkeen. Uu-
delleen avaaminen ja toiminto-
jen uudelleen käynnistäminen 
ovat pitäneet hotellin henkilö-
kunnan niin tiiviisti työn mer-
keissä kiinni, että 12.9. täyteen 
tullut 60-vuotismerkkipaalu jäi 
vaille erityistä juhlintaa, mutta 
mittavaa taivalta muistetaan 
kuitenkin kuluvan vuoden ai-
kana mm. keräämällä hotellin 
historiaan liittyviä tarinoita ja 
valokuvia.

Syyskuussa 1959 Utsjoella 
vietettiin uuden uljaan Utsjo-
en Matkailuhotellin avajaisia. 
Avajaisista säilyneissä lehtiku-
vissa poseeraa mittava joukko 
aikansa merkkihenkilöitä niin 
Utsjoelta kuin Suomen Mat-
kailijayhdistyksestäkin. Hotel-
lihankkeen etenemiseen liittyi 
vahvasti vuonna 1958 Utsjoelle 
rakennettu tie. Hotellin raken-
nettujana toimi Suomen valtio, 
mutta toiminnan osalta sen otti 
hoitoonsa Matkailijayhdistys. 
Hotellia laajennettiin jo vuonna 
1967 ja vuonna 1980 sille teh-
tiin ensimmäinen peruskorjaus.

Tätä nykyä hotelli on poh-
jalaisomistuksessa ja pohja-
laisuuden kaikuja näkyy ho-
tellissa eri muodoissaan. Mer-
kittävin niistä on Paulaharju-
siiveksi nimetty hotellin osa, 
jota somistaa kansanperinteen 
kerääjän kurikkalaisen Samuli 
Paulaharjun 1920- ja 1930-lu-
vuilla ottamat kuvat paikal-
lisista ihmisistä. Paulaharju 
teki useita kansanperinteen ke-
räysmatkoja Lappiin ja julkaisi 
niistä myös useita kirjoja. Ho-
tellisiiven seinille on ripustettu 
näistä kuvista näyttely, johon 
pääsee tutustumaan ilmaiseksi 
hotellin aukioloaikoina.

Hotellin päärakennuksessa 
on 23 yhden ja kahden hengen 

huonetta, yhteensä 43 petipaik-
kaa. Lisäksi hotellin yhteydes-
sä on ns. Kalastajanmaja, jossa 
on viisi huoneistoa ja yhteensä 
18 petipaikkaa. Hotellin yhtey-
dessä on myös ihan Utsjoen 
rannalla sijaitseva rantasauna 
sekä piha-alueella oleva gril-
likota, joka on majoittujien 
käytössä. Hotellin kautta on 
mahdollista lunastaa myös ka-
lastuslupia Utsjokeen.

Ravintolassa on tarjolla lou-
nas arkipäivisin sekä ryhmille 
ennakkotilauksesta päivällistä, 
retkieväitä ja kokoustarjoiluja. 

Hotellissa on neljä kokoustilaa 
sekä ravintolasali erikokoisille 
tapahtumille.

Hotellilla on myös useita 
yhteistyökumppaneita, joiden 
kautta järjestyvät porotilavie-
railut, poro- ja kelkka-ajelut 
sekä kesä- ja talvikalastusreis-
sut unohtamatta lohensoutua 
Tenolla.

✱ Hotelli Utsjoki
puh. 040 580 1770
hotel@hotelutsjoki.fi
www.hotelutsjoki.fi
Luossatie 4, 99980 Utsjoki

Lokakuun 16:ntena päivänä 
1944 saksalaiset tuhosivat Ro-
vaniemen puisen ristikirkon. 
Sitä ennen he olivat tuhonneet 
jo yli 90 % kaikista kauppa-
lan rakennuksista. Hävityksen 
jälkeen tilanne kauppalassa 
oli erittäin vaikea. Oli tultava 
toimeen raunioiden keskellä 
ilman sähköä ja kaikesta oli 
pula. Myös seurakunnan muut 
rakennukset oli kirkon tavoin 
hävitetty maan tasalle.  Ruotsa-
laiset ystävät tulivat kuitenkin 
apuun ja lahjoittivat Rovanie-
men seurakunnalle väliaikaisen 
parakkikirkon, joka vihittiin 
käyttöön tammikuussa 1947.  
Jo vuonna 1946 oli asetettu 
rakennustoimikunta uuden 
kirkon rakennustöitä varten. 
Kirkon suunnittelusta julistet-
tiin kilpailu, jonka voittajaksi 
selvisi lopulta arkkitehti Bertel 
Liljeqvist. Rakennustyöt käyn-
nistyivät 21.6.1948. Peruskivi 
muurattiin 3.5.1949. Kesä 1949 
tehtiin töitä kahdessa vuorossa, 
niinpä harjannostajaisia vietet-
tiin 22.8.1949. Risti nostettiin 
kellotorniin lokakuun alussa. 
Talvikausi 1949-50 kului katta-
mis- ja sisätöissä. Lokakuussa 
1950 kirkon torniin nostettiin 
kolme Tampereen Lokomon 
valamaa teräskelloa.  

Rakennuskus tannukse t 

nousivat ennakoitua korkeam-
miksi, mutta avustusta saatiin 
kotimaan lisäksi myös Ameri-
kasta ja Ruotsista. Rovaniemen 
kirkonmäelle valmistui yksilai-
vainen, suomalaiskansallista 
tyyliä oleva tornikirkko. Istu-
mapaikkoja kirkossa on noin 
900 henkilölle. Kirkon sisus-
tuksen suunnitteli sisustusark-
kitehti, koriste- ja lasitaiteilija  
Antti Salmenlinna.  Kirkko 
vihittiin käyttöön elokuun 20. 
päivänä 1950.Vihkimisjuhla 
ja jumalanpalvelus välitettiin 
kovaäänisillä niille, jotka eivät 
mahtuneet kirkkoon sisälle; 
väkeä arvioidaan olleen noin 10 
000 henkeä. Kirkon vihkimis-
päivän puheissa korostettiin 

kirkon symbolisoivan raskaan 
jälleenrakennuskauden päätty-
mistä Rovaniemellä.  

Kirkko ei kuitenkaan ollut lo-
pullisesti valmis vihkijuhlassa 
elokuussa 1950, sillä alttaritau-
lu puuttui. Erilaisista vaihtoeh-
doista keskusteltiin vilkkaasti, 
kunnes  ratkaisu löytyi lopulta, 
kun arkkitehti Liljequist ehdot-
ti freskon maalaamista  kirkon 
kuoriseinään. Taiteilija Lennart 
Segerstrålen ja seurakunnan 
väliset neuvottelut freskosta 
käynnistyivät elokuussa 1949. 
Segerstråle valmisti freskoa 
varten toista sataa luonnosta ja 
lopulliset suunnitelmat hyväk-
syttiin rakennustoimikunnassa 
21.5.1951. Freskon maalaami-
nen kesti noin neljä kuukaut-
ta.Taitelija Segerstråle antoi 
alttarifreskolle nimen Elämän 
lähde. Hän kertoi saaneensa ai-
heen niistä kokemuksista, joita 
Lapin sodan tuhot synnyttivät 
hänen sisimmässään. 

Rovaniemen kirkko on 
yksi Suomen 265 tiekirkois-
ta. Vuonna 2019 se sijoittui 
10. suosituimmaksi tiekirkok-
si koko maassa.  Kymmenen 
suosituimman joukossa oli vain 
kaksi pohjoissuomalaista kirk-
koa, Oulun tuomiokirkko ja 
Rovaniemen kirkko.  Tiekirkot 
ovat kasvattaneet suosiotaan 

kesämatkailijoiden  tutustumis-
kohteina. Vuonna 2019 niissä 
vieraili lähes 350000 ihmistä. 
Tiekirkot tarjoavat tilaisuuden 
nähdä upeaa arkkitehtuuria, 
kuulla tarinoita paikallisesta 
historiasta tai hiljentyä hetkek-
si omien ajatustensa äärellä. 
Kirkoissa järjestetään juma-
lanpalveluksien lisäksi vaihte-
levasti myös muuta ohjelmaa 
konserteista urkuaarioihin. 

 
Tiedot kokosi Kaija Sälevä  

 
Lähteet:  Jorma Ahvenainen: 
Rovaniemen historia II 1632-
1960 rovaniemenseurakunta.
fi/ Rovaniemen kirkon historiaa 
tiekirkot.fi  
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Oppaasi saamelaiseen kulttuuriin 
ja pohjoiseen luontoon 

AVOINNA 1.10.–31.5. ti–su 10–17 | 
1.6.–30.9. ma–su 9–18 

SAAMELAISMUSEO | LUONTOKESKUS  
puh. 0400 898 212, 99870 Inari, www.siida.fi

SÄRESTÖ
KULTTUURIA • TAIDETTA • HISTORIAA • ARKKITEHTUURIA
Kittilässä Kaukosen kylässä • Särestöntie 880 •  99110 Kittilä

Avoinna ympäri vuoden ti—la 12—18  
Pyhäpäivisin suljettu

LIPUT	 							12	€ / 10 € 
OPASTUS    	40 € / ryhmä + pääsymaksu

puh. +358 (0) 16 654 480 
info@sarestoniemenmuseo.fi 

www.sarestoniemimuseo.com

MEILLÄ KÄY MUSEOKORTTI!

Uudistushankkeessa Siida-
rakennus laajennetaan ja pe-
rusparannetaan vuosina 2020 
– 2022. Saamelaismuseo ja 
luontokeskus Siidassa iloitaan 
kehittämishankkeesta, joka 
mahdollistaa toimintojen uu-
distumisen ja laajentumisen. 
Saman katon alta löytyvät jat-
kossakin Siidan monipuoliset 
palvelut ja toiminnot.

Vuonna 1998 avattua Siida-
rakennusta uudistetaan vastaa-
maan kasvaneita toimintoja 
ja kävijämääriä. Hankkeessa 
toteutetaan Siidaan teknisesti 
ja toiminnallisesti nykyvaa-
timukset täyttävät museo- ja 
luontokeskustilat. 

Hankkeen kärkenä ovat Saa-
melaismuseolle rakennettavat 
asianmukaiset uudet kokoel-
matilat. Kokoelmayksikön laa-
jennuksen myötä Saamelais-
museo pystyy uusine tiloineen 
toimimaan valtakunnallisena 
vastuumuseona. Saamelais-
museo tulee saamaan Kansal-
lismuseon saamelaiskokoel-
mapalautuksen (2600 esinettä) 
hankkeen valmistuttua. Tämä 
kokoelmapalautus eli repat-
riaatio on suuruusluokaltaan 
myös kansainvälisesti mer-
kittävä.

Siidan laajennushanke to-
teutetaan vaiheittain. Ensim-

mäisessä vaiheessa 1.5.2020 
alkaen rakennetaan kokoel-
mayksikkö ja ravintolasiipi. 
Laajennusvaiheen aikana Siida 
palvelee tuttuun tapaan. Nykyi-
set perusnäyttelyt ovat vielä 
vierailtavissa ja niiden lisäksi 
nähtävänä on useita vaihtuvia 
näyttelyitä. Ostoksia voi tehdä 
museo- ja luontokaupassa Siida 
Shopissa. Neuvoja ja lupia saa 
Metsähallituksen palvelupis-
teestä ja matkailuneuvonnasta. 
Ravintola Sarrit palvelee Sii-
dan aukioloaikoina. 

Laajennusosien valmistut-
tua Siida-rakennus suljetaan 
huhtikuussa 2021 vuodeksi 
perusparannusta varten. Perus-
parannusvaiheen aikana myös 
Saamelaismuseon ja Luonto-
keskuksen yhteinen perusnäyt-
tely uusitaan. Siidan uusi perus-

näyttely pohjautuu ajatukseen 
“Maiseman monet kerrokset – 
Saamelaiskulttuurin ja arktisen 
luonnon koskettamat. 

Saamelaismuseo ja luonto-
keskus sekä ravintola palvele-
vat asiakkaita koko uudistus-
hankkeen ajan. Perusparannus-
vaiheessa uudisrakennukset 
toimivat väistötiloina ja näytte-
lytilana on legendaarinen ulko-
museo. Siida uusine tiloineen 
ja perusnäyttelyineen avataan 
1.4.2022.

Siidan laajennushankkeen 
pää- ja arkkitehtisuunnittelus-
ta vastaa Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy Helsingistä. Senaatin 
rakennuttajapäällikkönä toimii 
Miikka Teppo. Siidan uusien 
perusnäyttelyjen näyttelyark-
kitehtina toimii Teollisuuden 
Ystävät Oy/Harri Koskinen.

Rovaniemestä tuli kaupunki 
60 vuotta sitten
Rovaniemestä oli yritetty tehdä 
kaupunkia ensimmäisen ker-
ran jo Venäjän vallan aikana. 
Vuonna 1901 suuri kansalais-
kokous oli päättänyt kaupunki-
oikeuksien hakemisesta, mutta 
senaatti määräsi kirkonkylästä 
taajaväkisen yhdyskunnan. 
Silloisten kunnallislakien mu-
kaisesti yhdyskunnalle kuu-
lui muun muassa kaavoitus ja 
katujen kunnossapito, mutta 
ei esimerkiksi kansakoulujen 
ylläpitoa ja sosiaalihuoltoa.

Rovaniemi haki myös kaup-
palan oikeuksia useita kerto-
ja ennen kuin tärppäsi; 5000 
asukkaan Rovaniemestä tehtiin 
kauppala 1.1.1929. Kauppalan 
kehitys Lapin hallinnollisena 
keskipisteenä vauhdittui vuon-
na 1938, kun Lappi irrotettiin 
Oulun läänistä ja Rovaniemes-
tä tuli uuden Lapin läänin hal-
linnollinen keskus.

Sotavuodet 1939-44 muut-
tivat pienen pohjoisen kylän 
elämän täydellisesti. Sakaslais-

joukot asettuivat paikakunnalle 
ja aloittivat voimaperäisen ra-
kentamisen. Rovaniemeä piti 
vilkkaana myös Petsamontie 
suuri liikenne. Saksalaisaika 
päättyi surullisesti kaupungin 
lähes täydelliseen tuhoamiseen 
lokakuussa 1944.

Ensimmäinen sodanjälkei-
nen vuosi oli pimeää ja synkkää 
aikaa. Kauppala oli sähköittä. 
Lautat ja moottoriveneet hoi-
tivat kuljetusta Kemijoen ja 
Ounasjoen yli, sillä sillat oli 
tuhottu. Mutta jo vuoteen 1952 
mennessä kauppala oli raken-
nettu uudelleen. “Rovaniemen 
ihme”, uskomaton jälleenra-
kennusaika, muutti kauppalan 
raunioituneesta ”piippunie-
mestä” elinvoimaiseksi ja vir-
keäksi.

Vihdoin kesäkuussa 1959 
tasavallan presidentti Urho 
Kekkonen päätti myöntää Ro-
vaniemelle kaupungin oikeudet 
samaan aikaan kuin Hyvinkääl-
le, Kouvolalle, Riihimäelle, 

Salolle ja Seinäjoelle. Rova-
niemi julistautui kaupungiksi 
uudenvuodenyönä 1.1.1960 
vain 15 vuotta sen jälkeen, kun 
sota oli tuhonnut yli 90% sen 
rakennuskannasta. Rovaniemi 
oli kehittynyt jo monia van-
hoja kaupunkeja suuremmaksi 
1960- luvun alkaessa. Asukkai-
ta oli jo yli 20 000 ja määrä kas-
voi 1 000 asukkaalla vuodessa.

Kaupunkioikeuksien saami-
sella ei ollut suoria käytännön 
vaikutuksia tavallisten rovanie-
meläisten elämään. Enemmän 
muuttui henkisellä puolella: 
kaupungin asukkaat astuivat 
ikään kuin parempien ihmisten 
säätyyn, vaikka edelleenkin 
pysyivätkin samoina entisinä 
rovaniemeläisinä.

Tiedot kokosi Kaija Sälevä

Lähde: Lapin Kansa/ Luppo 
viikonvaihde 28.12.2019/ Vesa-
Pekka Hiltunen/ Lapin Kansan 
arkisto/

Rovaniemen Osuuskauppa Valtakadulla 1957. Kuva: Lauri Alanärä/ Lapin maakuntamuseo

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin 
luontokeskus Siida uudistuu
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SAA SIELUSI KIPINÖIMÄÄN 
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.

LEVI.FI

w w w . e l v e s v i l l a g e . f i       @ e l v e s v i l l a g e _ t o n t t u l a      # E l v e s V i l l a g e
* Ravintola Tonttula *Hotelli Taivaanvalkeat *Aurora Pyramidit *Ohjelma- ja elämyspalvelut

TONTTULAN ELÄMYSKYLÄ
Astu mukaan elävään satuun!
Tonttulan nimi saattaa viitata lapsille suunnattuun matkailukohteeseen, mutta 
alue on myös aikuiselle upea elämyskohde. Tonttula Elämyskylä onkin aitoa 
lappilaisuutta, aitoa luonnon kauneutta ja aitoa palvelua sekä majoitusta ja 
makuja mummolan malliin. Uutuutena lasikattoiset Aurora Pyramidit.

SeitakiviTonttukoulu

Aurora Pyramidit

Levi-Lapland

Elves Village 

SeitakiviTonttukoulu

8 km Leviltä
pohjoiseen Könkään kylässä



76

Meri-Lappi

Pohjoisen Opas 30.  
– juhlanumero
Hyvä lukija, meillä on jälleen ilo lukea Pohjois-Suomen 
opasyhdistysten yhteisjulkaisua, joka on jo 30. juhlanu-
mero. Vuodesta 1991 on lehteä tehty yhteistyössä Pohjois-
Suomen alueen opasyhdistysten toimesta yhteistyössä 
ilmoittajien kanssa. Lehti on vuosittain tavoittanut lukuisia 
lukijoita ja on odotettu julkaisu vuodesta toiseen. Print-
tiversioiden suosiota monet toimijat vähättelevät, mutta 
Pohjoisen Opas -lehti on saanut lukijoiltaan pelkästään 
hyvää palautetta. Lehteä voi kuljettaa mukanaan ja jat-
kaa siitä kohtaan mihin viimeksi jäi. Ei tarvitse konetta 
käynnistää ja muistella mihin oli jäänyt. Myös matkoilla 
printtiversiona lehden ilmoituksena olevia kohteita voi 
nopeasti tarkastella ja valita mieleisensä vierailukoh-
teen. Toki Pohjoisen Opas -lehti löytyy verkkoversioina 
Suomen Opasliiton ja Pohjoisen alueen opasyhdistysten 
verkkosivuilta, jos printtiversio on hukassa tai jo loppunut 
jakelukohteista.

Kuten 30 vuoden aikana, niin myös tässä lehdessä opas-
yhdistykset tiedottavat omista ohjelmistaan ja alueidensa 
yhteistyökumppaneiden palveluista, sekä opastuspalve-
luistaan yhteystietoineen. 

Suomen Opasliiton vuoden teema 2020 on ”Elävästi 
opastaen – Guidning med inlevelse”, jonka myös Pohjois-
Suomen oppaat huomioivat vuoden opastuksissa ja toivot-
tavat vierailijat tervetulleiksi Pohjois-Suomeen vierailulle. 
Kannattaa paikkakunnilla tilata Suomen Opasliiton auk-
torisoitu opas. Auktorisointi on laadun tae ja laadukkaalla 
opastuksella saa lisäarvoa paikkakunnilla vierailuille.

Turvallisuus on noussut tärkeäksi huomiokohteeksi eri-
laisissa matkailualan palveluissa ja myös tähän on Suomen 
Opasliitossa kiinnitetty huomiota. Opaskoulutusten järjes-
täjiä suositellaan koulutuksia järjestäessä huomioimaan 
myös turvallisuusasiat ja ensiaputaidot kouluttamisessa. 
Tällä hetkellä virallisia vaatimuksia ei turvallisuuskou-
lutuksiin ole, mutta matkailualalla tilanne kehittyy ja 
muuttuu, joten meidän oppaiden on hyvä olla ennakoivia 
ja valmiita tulevaan. Opasyhdistyksiä suositellaan huo-
lehtimaan, että jäsenten ensiaputaidot ovat päivitetty ja 
turvallisuuskoulutusta järjestettäisiin.

Suomen Opasliitto järjestää jäsenille koulutusta laaduk-
kaan osaamisen ylläpitämiseksi.

Koulutuspäivät vuonna 2020 ovat:
Pohjois-Suomen kevätaluekoulutuspäivät ja -aluekoko-

us, Rokua, 14.-15.3.
Pohjois-Suomen syysaluekoulutuspäivät ja -aluekoko-

us, Levi, 12.-13.9.
Valtakunnalliset kevätopaskoulutuspäivät ja -liittoko-

kous, Porvoo, 17.-19.4.
Valtakunnalliset syysopaskoulutuspäivät ja -liittokoko-

us, Kajaani, 2.-4.10.
Äänenhuoltoa, draamaa ja turvallisuutta opastuksiin, 

Oulu, 23.-24.5.
Matkailualan turvallisuuspassi-koulutus 24.5.

Suomen Opasliiton toimisto on muuttanut Turkuun 
ja uusi toimistosihteeri on aloittanut työt Opasliiton toi-
mistossa. Yhteystiedot, osoitteen ja toimistoaukioloajat 
löytyvät Suomen Opasliiton verkkosivuilta.

Pitkäaikainen liittosihteeri Marja Vuori on menehtynyt 
6.12.2019 pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Pohjois-
Suomen oppaat ottavat osaa Marja Vuoren omaisten 
suruun ja toivottaa jaksamista.

Kaikkien oppaiden puolesta toivotan mitä parhainta 
vuotta 2020. 

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

Kemin lähisaaristosta löytyy 
useita kesäretkikohteita, joissa 
yhdistyvät meri-ilma, koske-
maton luonto ja historia. Saa-
rille pääsee menneen ajan tun-
nelmaa henkivällä M/S LEILA 
laivalla. Helsingin Korkeasaa-
ren reitillä 60- ja 70-luvulla 
liikkuneella aluksella on 55 
paikkaa. Kemissä reittilähtö-
jen risteilykausi käynnistyy 
tänä vuonna Juhannuspäivänä 
20.6. Perjantaista sunnuntaihin 
9.8 asti LEILA risteilee kolme 
kertaa päivässä.

Historiallinen sahasaari Lai-
takari on lumoava ja vielä pit-
kälti tuntematon helmi Kemin 
edustalla, M/S LEILA:n reitin 
varrella.

Laitakariin rakennettiin höy-
rysaha vuonna 1862, 7 vuotta 
ennen Kemin kaupungin pe-
rustamista. Aikanaan Euroopan 
suurimpiin kuulunut saha loi 
Laitakariin ja viereiselle Juu-
rakon saarelle tiiviin yhteisön 
asuinalueineen ja kouluineen. 
Sahayhdyskunta koostui toi-
minnan huippuvuosina 300 – 
400 työntekijästä ja Laitakarin 
saari oli pitkälle 1900-luvun 
puoliväliin asti iso kylä, jossa 
oli parhaimmillaan 350 asu-
kasta. Tulipalojen seuraukse-
na Laitakari tyhjeni hiljalleen 
1939 jälkeen, kun sahatoiminta 
päättyi.

Vuodesta 2016 lähtien saarta 
on Kemin Laitakari ry:n toi-
mesta alettu hienovaraisesti 
jälleen herättää henkiin. Jäl-
jellä olevat rauniot on raivattu 
esiin ja pitkin saarta löytyy 10 
historiallista kuvataulua, jotka 
antavat käsityksen paikan his-
toriasta. Vierailu Laitakarissa 
yhdistää välähdyksen Meri-

Lapin monipuolista mennei-
syyttä, luontoa ja merellisyyttä. 
Kaksi laavua täydentää virkis-
tyskohteen viehättävyyttä.

M/S Leila tarjoaa kesäretki-
vaihtoehdon alueen asukkaille 
ja vierailijoille kohtuuhinnalla. 
Laitakarin lisäksi M/S LEILA 

pysähtyy myös Syväletossa ja 
Selkäsaaressa.

Aikatauluristeilyjen lisäk-
si alus on myös varattavissa 
omaan käyttöön. Palveluihin 
kuuluu monipuolinen ohjelma, 
opastus laivalla ja saarilla, sekä 
ruokailu.

Tervetuloa Kemin Peräme-
ren aalloille ja sen lähisaariston 
luontoon! 

Oskar van Ieperen
Merike Finland Oy

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Lapin maakuntien matkailu-

oppaiden, eräoppaiden ja 
erikoisalojen oppaiden lehti. 

Toimitusneuvosto: 
Kyösti Karjalainen, Hilkka 

Kangastie, Päivi Rintamäki 
ja Raija Elsinen.

Painosmäärä 10 000 kpl 

Tiedot helmikuulta 2020

Sivunvalmistus:
Kuhmolainen

Kainuuntie 103, 88900 KUHMO

Painaminen:
Suomalainen Lehtipaino Oy/

Kajaani

Merihenkistä tunnelmaa 
Kemin edustan saaristossa

30 v.
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KEMI

MEREN 
ÄÄRELLÄ ON  

IHMISEN HYVÄ 
OLLA. 

TERV ETULOA 
SCAN DIC KEMIIN.

Hahtisaarenkatu 3
scandichotels.fi/kemi
p. 016 4654 012

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.

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

Olemme avoinna  
ma – pe  8.00 – 16.30, la  9.30 – 15.00, su suljettu

www.miorita.fi

KEMIN 
LINKKU

Pizzeria, ravintola, 
baari ja kioski 

saman katon alla
044 955 8750

asiakaspalvelu@keminlinkku.fi
www.keminlinkku.fi

Toisen kerran Tornion kirkko 
oli merkittävien tapahtumien 
keskipisteenä, kun ranskalai-
nen Maupertuis’n tutkimus-
retkikunta tuli vuonna 1736 
Tornionjokilaaksoon teke-
mään mittauksia tavoitteena 
selvittää, onko maapallon na-
voiltaan litistynyt. Mittausten 
eteläisin piste oli Tornion 
kirkon tornissa ja pohjoisin 
piste oli n. 130 km päässä 
Pellon Kittisvaarassa. Näi-
den kahden ääripään välinen 
etäisyys selvitettiin kolmio-
mittauksilla, muodostamal-
la suuria kolmioita, joiden 
kulmapisteet olivat vaaro-
jen lakipisteisiin pystytetty-
jä halkaistuja puunrunkoja. 
Kolmioiden sivujen väliset 
kulmat mitatti in.  Tornion 
kirkon tornissa mitattiin kul-
mat Nivavaaraan, Kaakama-
vaaraan ja Huitaperiin, jotka 
ovat 40-50 km etäisyydellä 
Torniosta pohjoiseen. Tarvit-
tiin myös perusviiva, jonka 
pituus piti mitata. Tämä pe-
rusviiva tehtiin Aavasaksan 
kohdalle Torniojoen jäälle 
talvipakkasilla. Täytyy ihas-
tella mittausten tekijöiden 
työn tarkkuutta, kun kaksi 
ryhmää mittasi puukepeillä 
perusviivan pituuden ja tu-
losten välillä oli eroa vain n. 
10 cm. Viivan pituus oli 14 
km. Lisää arvoa työ saa, kun 
se tehtiin keskitalven pakka-
sella. Pakkanen oli niin kova, 

että ainoa sulana pysynyt juo-
ma oli paloviina.

Mittaukset piti tehdä hyvin 
tarkasti ja tietenkin niiden piti 
olla myös luotettavia. Mitta-
usryhmän piti varmistaa, että 

mittalaitteet eivät kärsineet 
siitä, että niitä kuljetettiin 
paikasta toiseen. Torniossa 
tutkijat tekivät kokeen mit-
taamalla kulmat kirkon tor-
nissa, purkamalla mittaus-

laitteet, lastaamalla ne hevo-
sen rekeen ja ajamalla reellä 
muutaman kilometrin mutkan 
Mattilassa Haaparannan poh-
joispuolella. Mittauslaitteet 
pystytettiin uudestaan kirkon 
torniin ja mittaukset toistet-
tiin. Tulokset olivat riittävän 
tarkasti samat kuin ennen lait-
teiston siirtelyä, joten voitiin 
luottaa siihen, että laitteiston 
kuljettaminen ei vaikuttanut 
mittaustarkkuuteen.

Paikkakuntalaiset olivat 
tietenkin seuranneet tutki-
musryhmä touhuja ja heidän 
käsityksenä oli, että tämä 
mittauslaitteen rekiretki oli 
jokin uskonnollinen seremo-
nia. Mittausten tarkoitus taisi 
yleensäkin jäädä jokivarren 
asukkaille hämäräksi. Useita 
kymmeniä vuosia myöhem-
min eräs Keski-Euroopasta 
tullut henkilö oli jokivarressa 
tavannut silloin jo vanhan 
mummon, joka oli ollut pikku 
tyttö Maupertus’n ryhmän 
vierailun aikaan. Vieras oli 
kysellyt mummolta ryhmän 
työn tarkoitusta ja saanut 
vastauksen, jonka mukaan 
ranskalaiset olivat etsineet 
tietä aurinkoon, mutta eivät 
olleet sitä löytäneet.

Maupertuis’n ryhmän työl-
le on Torniossa kirkkoa vasta-
päätä muistomerkki.

Risto Mäkikyrö
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

Hotelli-, kahvila- ja tapahtuma-alue

 RAUTATIEKATU 1 ,  94100 KEMI           +358 40 591  4 1  38            INFO@PUTI IKK IHOTELL IKEMI .COM
@CAFEHERTTAKEMI       @PUTI IKK IHOTELL IKEMI 1932      WWW.KEMINASEMANPUISTO.COM

JUHLA- JA KOKOUSTILA

Ranskalaiset maapallon  
muotoa mittaamassa

Hotelli Yöpuu
Kotoinen hotelli lähellä Kemin keskustaa valtatien varrella
Kemin eteläpuolella vanhan 
E4 tien varrella on pieni ko-
toisa hotelli puistomaisessa 
tunnelmassa. Uudistetut ho-
tellihuoneet kuvailevat retro-
tyyliä uusilla kalusteilla. Osas-
sa huoneita on jätetty myös 
hyväkuntoisia ja alkuperäisiä 
kalusteita hotellin historiaa 
kunnioittaen. Hotelli on saanut 
uudet omistajat 2019 vuoden 
aikana ja he ovat uudistaneet 
hotellin tiloja ja kehittävät pal-
veluja monipuolisemmiksi. 
Huoneissa on uudet sängyt 
ja petivaatteet, jotka yhdessä 
aistikkaan sisustuksen kanssa 
saavat kiireisenkin matkailijan 
rentoutumaan ja nauttimaan 
lepohetkestä. Hotellin sijainti 
kaupungin keskustan palvelu-
jen läheisyydessä antaa mah-

dollisuuden viipyä pitempään-
kin ilman keskustan kiireen 
tuntua. 

Hotellissa huomioidaan 

myös lemmikkien kanssa mat-
kustavia, jotka voivat kulkea 
oman sisäänkäynnin kautta 
häiritsemättä muita vieraita. 

Hotellissa pieni saunatila tor-
nirakennuksessa ja sen katolla 
terassitila, jota on tarkoitus tu-
levaisuudessa hyödyntää asia-
kastiloina. Hotellihuoneiden ja 
ravintolatilojen uudistamisen 
lisäksi yrittäjäpariskunta suun-
nittelee ulkotilojen kehittämis-
tä ja viihtyisyyden parantamis-
ta. Alueelle on myös suunnit-
teilla paikkoja karavaanareille, 
jotka voivat hyödyntää myös 
hotellin palveluja. 

Yrittäjäpariskunnan toivee-
na on saada myös paikalli-
sia piipahtamaan ravintolassa 
ruokailemassa tai virvokkeilla 
lenkkeilyn tai pyöräilyn lo-
massa.

Kyösti Karjalainen
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

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
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Tervetuloa ruokailemaan 
suosittuun ruokapaikkaan 

keskelle Kemiä!
Maittavat PIHVIANNOKSET, PIZZAT, 

KEBABIT ja BURGERIT.

Puh. 044 970 5997
Valtakatu 12, 94100 KEMI
www.ravintolamori.fi

Aukioloajat
MA-PE 10-22
LA  11-22
SU  11-22

Ravintola Mori
KEMI

Lepoa...

reception@wanhapappila.com
+358 40 822 3400

www.wanhapappila.com

Wanhan Pappilan rantamakasiinit

Tornion keskustassa 
sijaitseva Hedvig 
Eleonoran kirkko 
on otettu käyttöön 
vuonna 1686. Kirkko 
on yksi Pohjois-
Suomen vanhimmista 
puukirkoista, se on 
nähtävyys sisältä ja 
ulkoa.

Kirkkoa on tarvittu myös 
muuhun kuin kirkolliseen 
toimintaan. Ruotsin kunin-
gas Kaarle XI kävi Torniossa 
vuonna 1694. Tänne hänet 
houkutteli mahdollisuus näh-
dä keskiyön aurinko. Juhan-
nusaattona kellon lähetessä 
keskiyötä hän kiipesi kirkon 
kellotapuliin (toisten lähtei-
den mukaan kirkon torniin) 
tähystämään keskiyön au-
rinkoa. Aurinko olikin hyvin 
näkyvissä kunnes muutama 
minuutti ennen keskiyötä pil-
vi peitti auringon ja muutama 
minuutti keskiyön jälkeen 
aurinko tuli taas näkyviin 
pilven väistyessä auringon 
edestä. Se, olisiko aurinko 
ollut näkyvissä myös keski-
yöllä, jäi vähän uskon varaan. 
Kuitenkin keskeytys oli ollut 
niin lyhyt, että kuningas voi 
hyvin olettaa, että aurinko 
olisi voinut näkyä myös kes-
kiyön hetkellä.

Vaikka Tornio on n. 100 km 
napapiirin eteläpuolella, on 
keskiyön aurinko nähtävis-
sä myös täällä. Tämä johtuu 
kahdesta syystä: napapiiril-
lä aurinko on juhannusyönä 
niin ylhäällä, että auringon 
keskipiste näkyy horison-
tin yläpuolella. Kuninkaal-
le, samoin kuin muillekin 
Torniossa keskiyön aurinkoa 
ihailevalle riitti, kunhan edes 
auringon yläreuna näkyy ju-
hannuksena keskiyöllä. Toi-
nen syy on auringon valon 
taittuminen ilmakehässä, jon-
ka vuoksi aurinko näkyy to-
dellista sijaintiaan ylempänä.

Kuninkaan seurue meni 
seuraavana päivänä eli juhan-
nuspäivänä kirkkoon juma-
lanpalvelukseen. Seurueen 
antamat runsaat lahjoitukset 
kolehtiin olivat silloiselle 
Tornion kirkkoherralle Tu-
derukselle niin hämmentävä 
kokemus, että hän meni aivan 
mykäksi lahjoitukset nähty-

ään. Tämä poiki myöhemmin 
vielä yhden episodin. Eräs 
torniolainen oli myöhemmin 
käynyt Tukholmassa ja hän 
oli päässyt myös tapamaan 
kuningasta. Kuningas oli ky-
synyt häneltä, joko Tornion 
pappi on saanut puhekykynsä 
takaisin. Kun tämä kuninkaan 
tavannut henkilö palasi Tor-
nion, ihmisiä luonnollisesti 
kiinnosti, mitä hän oli kunin-
kaan kanssa puhunut. Hän 
kertoi kuninkaan kyselleen 
papin puhekyvyn palautumi-
sesta. Tämä otti pappia niin 
luonnolle, että hän oli haasta-

massa sanantuojaa oikeuteen 
kunnianloukkauksesta. Pappi 
kuitenkin luopui aikeistaan, 
kun häntä neuvottiin mietti-
mään asiaa siltä kantilta, että 
eihän tämä henkilö ollut itse 
keksinyt tuota asiaa vaan hän 
oli vain toistanut kuninkaan 
puheet. Eli kunnianloukkaus-
syytehän olisi kohdistunut ta-
vallaan myös kuninkaaseen.

Kaarle XI aikoi palata kes-
kiyön aurinkoa ihailemaan 
vielä uudestaan siinä toi-
veessa, että silloin ei olisi 
pilvi auringon edessä. Tätä 
mahdollista vierailua varten 

kirkon tornia korotettiin ja 
siinä ovat myös kuninkaan 
ikkunat odottamassa Kaarle 
XI:tä, mutta ei Kaarle XI eikä 
kai kukaan muukaan Ruotsin 
kuningas ole käynyt tuon ta-
pahtuman jälkeen Tornion 
kirkon tornissa keskiyön au-
rinkoa havainnoimassa.

Muis tona  Kaar l e  XI :n 
käynnistä on sisällä kirkossa 
tekstitaulu.

Risto Mäkikyrö
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

Kuningas Kaarle XI keskiyön 
aurinkoa ihailemassa

Oletko kiinnostunut 

matkailuoppaan 
työstä

Tornio-Haaparanta -alueella 
ja Meri-Lapin alueella?

Tule opiskelemaan Ammattiopisto Lappiaan Tornioon 
Opastuspalvelujen 25 osp tutkinnon osa ja suorita 

myös Suomen Opasliiton auktorisointi.

Koulutus toteutetaan 4.5.2020-15.5.2021 
iltaisin ja viikonloppuisin erillisen suunnitelman 

mukaan. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen 1.4.2020 mennessä 
osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri.

Eteläntie 227 

94700 Kemi 

(016) 232 034 

www.hotelliyopuu.com 

myynti@hotelliyopuu.com 

Varikonkatu 17  Kemi  Puh: 0400-389 020
 info@speedline.fi     www.speedline.fi   

BE 
YOUR 
BRAND

Liikelahjat - Mainosvaatteet
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KEMIN 
TAIDEMUSEON 

NÄYTTELYT

KEMIN 
HISTORIALLISEN 

MUSEON 
NÄYTTELYT

Rajamailla

Taina Kontio, Satu Miettinen, 
Mari Mäkiranta, Melanie Sarantou 

18.1.-8.3.2020 
 

Etsin itseäni huoneesta jossa olen. 

Jouko AlapartanenJouko Alapartanen

13.3.-10.5.2020

 Koululaisten kevätnäyttely 

14.5.-24.5.2020

Tyttölyseon taidekokoelma pop up 

27.5.-31.5.2020 

ARPAJAISISTA KAIKKI ALKOI 

Kemin kaupunginkirjasto 140 vuotta

10.12.2019 - 1.3.2020

KURJEN KUTSU 

Annikki Riekon muistonäyttely 

6.3. - 3.5.2020 

TAIDE¹² TAIDE¹² 

Osallistava taideprojekti 
13 kunnan alueella

Yhteistyössä Kemin kuvataiteilijat ry. 

15.5.-23.8.2020 

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry:n 
opastuksia 2020
9.5. Eurooppa päivä kiertoajelu Kemin kaupungissa
 10:00 – 13:00
 Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3
6.6. Pop-up kävelykierrokset
 Kemin kesäkauden avajaiset
 12:00 – 16:00
 Sisäsatama 
13.6. Kemin Pitäjän kiertoajelu
 Kemin ja Keminmaan alueella kiertoajelu ja kohdevierailut
 10:00 – 15:00
26.6. Risteily Laitakarin sahasaarelle
 Opastettu risteilyretki Laitakarin
  saarelle historian havinaan
 17:00 – 20:00 
1.7. Hautausmaan kävelykierros
 Peurasaaren hautausmaa
 18:00 – 19:30
11.7. Kemin kiertoajelu 
 Kiertoajelulla tutustutaan Kemin 
 alueisiin ja paikallistietouteen
 10:00 – 13:00
15.7. Kemin muistomerkit 
 ja taideteokset
 Kävelykierroksella tutustutaan 
 teoksiin puistoissa 
 ja katujen varsilla
 18:00 – 19:30 
24.7. Lasten teemallinen risteily Laitakarin sahasaarelle
 Lasten kanssa seikkaillen Laitakarin saarelle 
 17:00-20:00  
8.8. Kemin seudun teollisuuskiertoajelu
 Kiertoajelulla tutustutaan Kemin alueen teollisuushistoriaan ja nykypäivään
 10:00 – 14:00 
31.10. Kummituskierros
 Kemin kummitukset kävelykierros
 18:00 – 20:00

Opastusten teemoihin ja aikataului-
hin voi tulla mahdollisia muutoksia. 
Seuraa ilmoituksia verkkosivuilla sekä 
sosiaalista mediaa ja paikkakunnan 
tapahtumakalentereita. Kävelykierrok-
set 5 €/henkilö. Kiertoajelujen hinnat 
tarkentuvat kevään aikana.

Opastuksia myös tilauksista perhejuh-
lien, kokouksien tai virkistäytymispäi-
vien ohjelmaksi!

Tervetuloa mukaan kierroksille 
Merilapin-Matkailuoppaat ry 

Kemin kaupunginteatteri 
palannut juurilleen
Kemin kaupunginteatteri on 
palannut historiallisille juuril-
leen keskelle kaupunkia. Teat-
teritoimina aloitettiin jo 1800 
luvulla ja Kemin kaupungin-
teatteri perustettiin 1947 piti 
avajaiset samaisena vuonna 
Kemin Pirtin näyttämöllä Lau-
ri Haarlan näytelmällä Synti. 
Teatteritoimintaa oli Kemin 
Pirtillä aina vuoteen 1980, jol-
loin kaupunginteatteri muutti 
uuteen juuri valmistuneeseen 
Kulttuurikeskuksen teatterira-
kennukseen. Uudella näyttä-
möllä suurelle katsojamäärälle 
esiintyminen oli teatteriväellä 
jännittävät hetket avajaispäi-
vänä. 

Kulttuurikeskuksen raken-
nuksessa teatteri toimi viime 
vuosiin asti, kunnes teatterira-
kennuksessa havaittiin iso kos-
teusongelma, jota vuosia yritet-
tiin korjata, mutta vahinko oli 
jo niin iso, ettei pilaantuneille 
rakenteille enää ollut mitään 
tehtävissä ja vaarallisen sisäil-
maongelman takia Kulttuuri-
keskuksen teatterin puoleinen 
osa jouduttiin sulkemaan. Teat-
teri joutui etsimään väistötilat 
esitysten toteuttamiseksi.

Kemin kaupunginteatterin 
esitykset ovat vuosi vuodel-
ta kasvattaneet suosiotaan 
laadukkailla esityksillä niin 
aikuisille kuin nuorille suun-
natuissa ohjelmissa. Eipä ol-
lut muuta mahdollisuutta kuin 
siirtyä takaisin historiallisiin 
Kemin Pirtin tiloihin, jossa 
teatterin puitteet jo olivatkin 
valmiit. Paikka vain huomatta-
vasti pienempi kuin menetetty 
teatteritila. Tämä ei kuiten-
kaan osaavaa henkilökuntaa, 
ohjaaja, näyttelijöitä ja muita 
ammattilaisia hätkäyttänyt. 
Toimistotilat, lavastus ja muut 
toiminnat kuitenkin jouduttiin 
hajauttamaan eri rakennuksiin 
eri puolille kaupunkia. Pelkona 
oli, että pieni näyttämö Kemin 
Pirtillä ei ole vetovoimainen ja 
kävijämäärät pienenevät har-
millisesti toiminnan jatkuvuu-
den kannalta. Onneksi näin ei 
toteutunut.

Idearikkaat ohjaajat ja näyt-
telijät muun henkilöstön kanssa 
jalkautti teatterin esityksiä kau-
pungille ihmisten keskuuteen. 
Esityksiä järjestetään improvi-
saatioteatterina ravintoloissa, 
kahviloissa ja muissa tiloissa. 

Kemin Pirtin esitykset ovat 
vetäneet katsojia odotettua 
tehokkaammin myös Kemin 
ulkopuolelta aivan kuten en-
nenkin. Kävijät ovat luottaneet 
teatterin tuotannon ja esitysten 
laatuun.

Kemin Pirtin teatteri on siis 
herännyt henkiin ja kerrotaan, 
että rakennuksen kummitukset-
kin ovat virineet esiintymään. 
Liekö kaivanneet kulttuuria 
taloon? Mikäpä tunnelmalli-
sempaa kuin astua sisään histo-
rialliseen teatterirakennukseen 
näyttävään sisääntuloaulaan ja 
juhlavia portaikkoja nousta te-
atterisaliin tuntien rakennuksen 
huokuavaa historian havinaa.

Tulevaisuus kaupunginteat-
terilla näyttää valoisalta. Ke-
min kaupunki on tehnyt suun-
nitelmat yhteistyössä Kemin 
VPK säätiön kanssa rakentaa 
laajennusosan Kemin Pirtin 
sisäpihalle, jonne tulee uudet 
teatteritilat ja muita palveluita 
vanhan historiallisen raken-
nuksen yhteyteen ja sitä kun-
nioittaen.

Kyösti Karjalainen
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
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Astellessa kohti Jalokivigal-
leriaa huomaa heti, että itse 
rakennuskin on huomion ar-
voinen. Tullin toimistoiksi 
1912 valmistunut rakennus 
on Kemin kaupungin kolman-
neksi vanhin kivitalo, jossa ik-
kunoiden kalterit ja kassaholvi 
ovat alkuperäisiä ja muutenkin 
muutoksia talossa on tehty 
vuosikymmenien aikana var-
sin vähän.

1986 rakennukseen avattiin 
Jalokivigalleria. 7-vuotiaana 
pikkupoikana jalokivien ke-
räilyn aloittanut kultaseppä 
Teuvo Ypyä oli intohimoinen 
jalokivien kerääjä ja säilytti 
kokoelmaansa aluksi isänsä 
autotallissa. Tullin vanhassa 
rakennuksessa hänen näytte-
lynsä sai arvoisensa puitteet 
ja siitä tuli maailmanmitta-
kaavassakin merkittävä. Jalo-
kivigalleriasta löytyy yli 3000 
erilaista jalokiveä, Ametis-
tionkalo, Ruusukvartseja, 
Smaragdeja, Lapis Latsulia, 
Dinosauruksen kivettynyttä 
kakkelia ja todella paljon muu-
ta katsottavaa. Näyttelyssä voi 
myös etsiä oman onnenkiven 
ja katsoa kartalta mistä päin 
maailmaa jalokiviä löydetään.

Toisen kerroksen näytte-
lytilasta löytyy arvokkaita 
komistuksia. Englannin ku-
ningattaren kruunu, Norjan 
kuninkaallisten valtaomenat, 
salaperäisen tarinan omaava 
Marie Antoinetten timant-
tikaulanauha ja tietysti aito 
Suomen Kuninkaankruunu. 
Kruunu suunniteltiin Hessenin 
Prinssi Fredrich Karlille, josta 
Suomen kuninkaana olisi tul-
lut Väinö ensimmäinen. Lisää 
tarinoita mm. Afrikantähdestä, 
jalokivien maagisista voimista 
ja omista horoskooppikivistä 
löytyy gallerian uumenista.

Jalokivigalleriasta voi siir-
tyä suoraan kemiläisen sarja-
kuvan sydämeen. Sarjakuvan 
nousu kemiläiseksi ilmiöksi 
sai alkunsa 1975 kun kaupun-
ginhallitus teki päätöksen ettei 
kasvatusneuvolaan enää tilata 
Aku Ankkaa. Maailmalla tari-
na sai siivet ja kerrottiin ettei 
Kemissä suvaita Aku Ankkaa 
koska sillä ei ole housuja. Ta-
rinaa sinällään, mutta se antoi 
ajatuksen silloiselle kulttuu-
risihteeri Heikki Porkolalle, 

miten negatiivinen julkisuus 
käännetään positiiviseksi. 
Kulttuuritoimi aloittikin en-
simmäiset sarjakuvatapahtu-
mat Kemissä 1981. Valtakun-
nallinen läpimurto tapahtui 
1986 ja Kemistä tuli Sarjaku-
vakaupunki.  1988 perustettu 
Kemin Sarjakuvakeskus ry 
pitää yhä vapaaehtoisvoimin 
yllä tätä kemiläisten ylpeyden 
aihetta ja keskuksen maskot-

ti Lempi-patsas toivottaakin 
kaikki tervetulleeksi sarjaku-
van kiehtovaan maailmaan. 
Tukea toimintaan saadaan Ke-
min kaupungilta.

Maailman pohjoisimmasta 
avoinna olevasta näyttelystä 
selviää suomalaisen ja kemi-
läisen sarjakuvan historiaa, 
voi tutustua useisiin kuuluisiin 
piirtäjiin, sarjakuvan muo-
dossa oleviin kunnallisker-

tomuksiin, voi nähdä muun 
muassa Hämähäkkimiehen 
sekä Ankkalinnana hahmoja ja 
kurkistaa Roope-sedän kassa-
kaappiin, jossa Roope suojelee 
onnenkolikkoaan Milla Ma-
gialta. Sarjakuvakeskuksen 
vaihtuvassa näyttelyssä esillä 
on esimerkiksi Kapteeni Kii-
na. Sarjakuvanäyttelyssä voi 
itsekin piirtää tai vain katsella 
opastettua piirtämistä. Näytte-
lystä löytyy myös harvinainen 
tuhansien sarjakuvien koko-
elma, joka on yleisön luetta-
vissa.

Myös Suomen Euroviisu-
voittaja ja maailmankuulu 
heviyhtye Lordi, suurena sar-
jakuvaystävänä, on teettänyt 
yhtyeestä sarjakuva-albumin, 
jossa on mukana kemiläisiä 
sarjakuvataiteilijoita

Viime kesänä 2019 Jaloki-
vigalleria ja Sarjakuvakeskus 
”löivät hynttyyt yhteen” ja nyt 
voi Arctic Gems & Comics   
yhteisnäyttelyssä tutustua mo- 
lempiin.  Kaikki tämä ja vie-
läpä matkatoimistopalvelut 
saman katon alta.  

Tervetuloa viihtymään jalo-
kivien ja sarjakuvien pariin!

Kuvat: Tanja Kavasvuo

Näetkö itsesi matkailualan ammattilaisena? 

Matkailuala kasvaa voimakkaasti ja tekijöitä tarvitaan.
Meillä voit opiskella alan ammattilaiseksi 

Kemissä ja Muoniossa. 

www.lappia.fi/yhteishaku

EUROOPAN SUURIN 
JALOKIVIKOKOELMA 

JA
UNIIKKI SARJAKUVA-

NÄYTTELY
SAMAN KATON ALLA

KEMIN SARJAKUVANÄYTTELY
& JALOKIVIGALLERIA

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

ja tietysti polttoaineet 
+ A- ja D-automaatit

TERVETULOA
TEBOIL KEMINMAAHAN!

The Arctic Gems & Comics
Jalokiviä ja sarjakuvia Meri-Lapin Matkatoimiston siipien suojissa
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Lähisaaristoristeilyt Kemi

Laitakari on lumoava yhdistelmä koskema-
tonta luontoa ja Kemin kulttuurihistoriaa. 
Retki Laitakariin tuo mukanaan annoksen 
raikasta meri-ilmaa. Laitakarissa voit nauttia 
hiljaisuudesta, tutkia menneisyyden jälkiä 
tai vaikka tulistella kahdella laavulla.

Historiallinen sahasaari

• Tilaus- ja teemaristeilyt
• Tyky-ohjelmat

• Catering

20.6. - 9.8.
PE, LA ja SU  – klo 13 / 15 / 17 
Kesto 90 min

Hinnat ja lisätietoja: www.merike.fi
Säävaraus: tarkista Fb-sivultamme!  

Merike Finland Oy        •        0400 195 266       •       www.merike.fi        •      info@merike.fi        •        www.laitakari.fi

Kymmenen vuotta sitten kir-
joitin Pohjoisen Opas -leh-
teen artikkelin Kemin mat-
kailuoppaiden 30 vuotisesta 
opastoiminnasta Kemissä ja 
naapuripaikkakunnilla. Nyt on 
taas täydet kymmenen vuotta 
kulunut ja opastoiminta jatkuu 
vireänä paikkakunnallamme.

Yhdistyksemme historiikki 
alkaa suurin piirtein sanoilla 
”Merihovissa työskennelleen 
Raimo Raudan aloitteesta pe-
rustettiin Kemiin opaskerho ja 
järjestettiin kaupungin toimes-
ta ensimmäinen opaskoulutus, 
josta valmistui 10 opasta ja 
opastoiminta Kemissä alkoi”. 
5 sai Suomen Opasliiton auk-
torisoinnin 1981 ja siitä lähti 
kehittymään ja laajentumaan 
Kemin oppaiden toiminta ny-
kyiselleen. 1985 yhdistys rekis-
teröitiin nimellä Kemin Mat-
kailuoppaat ry ja vuonna 2014 
yhdistyksen nimeksi muutettiin 
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry.

Nimenmuutoksella yhdistys 
tavoittaa paremmin alueelle 
tulevat matkailijat, jotka tule-
vat muuallekin kuin Kemiin. 
Yhdistykseen kuuluu tällä het-
kellä 20 Suomen Opasliiton 
auktorisoimaa opasta, joista 
suurin osa on antanut opas-
tamisen näytön myös Meri-
Lapin matkailualueelle eikä 
yksistään Kemiin. Näin oppaat 
pystyvät palvelemaan laajem-
malla alueella ja asiakkailla 
on mahdollisuus tutustua koko 
Meri-Lapin alueeseen saman 
oppaan opastamana.

Alkuaikoina yhdistys järjesti 
opaskoulutusta omana toime-
naan yhdessä työväenopiston 
kanssa. Nykyisin yhteistyötä 
tehdään Ammattiopisto Lappi-
an kanssa, jossa ammattilaisten 
kouluttajien kanssa olemme 

saaneet osaavia oppaita mu-
kaan yhdistystoimintaan.

Näiden yhdistyksen toimin-
tavuosien aikana on matkailu 
kehittynyt ja matkailijoiden 
toiveet muuttuneet moneen 
kertaan. Oppaina olemme seu-
ranneet muutoksia ja pyrkineet 
kehittämään ja ennakoimaan 
palvelujamme asiakkaidem-
me parhaaksi, jotta voimme 
opastuksilla antaa lisäarvoa 
paikkakunnalla vierailulle.

Teemme yhteistyötä alueen 
toimijoiden kanssa matkailu-
palvelujen kehittämisessä ja 
paikkakunnalle vierailijoiden 
viipymän kasvattamisessa. 
Opastuksia teemme tilauksesta 
asiakkaan toiveita huomioiden, 
myös omat valmiit kierroksem-
me ja kohdeopastukset ovat 
olleet suosittuja. Yhdistys juh-
listaa täysiä vuosikymmeniä 
vuoden aikana erilaisilla ta-
pahtumilla ja opaskierroksilla. 
Näistä tiedotetaan paikkakun-
nan tapahtumakalentereissa 
sekä sosiaalisessa mediassa.

Yhdistyksemme oppaille, 
kannatusjäsenille, yhteistyö-
kumppaneille ja asiakkaille 
kiitokset kaikista yhteisistä 
vuosista toivoen jatkuvuutta 
vuosikymmeniksi lisää.

Iloista juhlavuotta kaikille!

Kyösti Karjalainen
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
puheenjohtaja

Kemin Pirtin historiaa
Kemin VPK on perustami-
sensa alkuajoista ollut yksiä 
merkittäviä viihteen järjestäjiä 
kaupungin asukkaille. 1900 
luvun alussa VPK toimi ruisku-
huoneella, jonka tilat todettiin 
vaatimattomiksi ja kehnoiksi. 
Ruiskuhuoneen juhlasali oli 
liian pieni ja talo muutenkin 
ahdas.

1907 VPK:n kokouksessa 
kauppias Onni Kemppainen 
ehdotti Kemin Pirtin rakenta-
misesta iltamien, konserttien ja 
kokousten pitopaikaksi. 

Suojeluskunta tilanpuutteen 
takia tuli mukaan 1919 ja näin 
saatiin vakavarainen kumppani 
Pirtin perustajille. 

Rakennuksen suunnitteli 
viipurilainen arkkitehti Väi-
nö Keinänen, vaikka alustavia 
suunnitelmia Kemin Pirtistä eli 
valistustalosta oli jo aiemmin 
laatinut kaupungin oma arkki-
tehti J.H. Junkonen.  Oululaiset 
rakennusmestarit Waljus, Ol-
lakka ja Kärnä voittivat tarjous-
kilpailun rakentamisesta. Kau-
punkilaiset kuitenkin olivat 
talkoilla mukana mm. insinööri 
Lauri Castren suoritti lahjaksi 
kaikki betoni- ja raudoitus-
laskut ja valaistuspiirustukset 
lahjoitti insinööri Lauri Lehto. 

Kemin Pirtti avasi talon en-
simmäiseen kerrokseen kesä-
kuussa 1927 Kahvila-Biljar-
din, joka oli silloin kaupungin 
hienoin kahvila. Valmiin ra-
kennuksen vihkiäiset olivat 
27.10.1927. Tilaa yläkerran 
salissa oli 400:lle. Kahvila-
Biljardissa kunnioitettiin rait-
tiusaatetta ja koko Pirtti säilyi 
raittiusravintolana vuosikym-
menet. 

Onni Kemppainen (1877 – 
1953) Oulussa asuessaan oli 
langennut alkoholin pauloihin, 
ja siitä selvittyään oli päättä-
nyt liittyä Oulun raittiusseu-
ran Pohjan Leimun jäseneksi. 
Muuttaessaan Kemiin liittyi 
Kemin raittiusseuran jäseneksi 
ja on Kemin Pirtin perustaja-
jäsen.

Kemin Pirtillä esiintyi kor-
kealuokkaisia taiteilijoita, 
joista vuonna 1934 Dallape:n 
11 miehinen tanssiorkesteri 
solistinaan Bruno Laakko veti 
väkeä tungokseen asti. Pirtillä 
järjestetyt tanssit olivat aina 
hyvin suosittuja.

Presidentti P.E. Svinhuvud 
puolisoineen oli tiettävästi en-
simmäinen korkea-arvoinen 
valtiomies, joka vieraili Kemin 
Pirtillä maakuntamatkallaan 
1935. Presidentti osallistui  
tuolloin Peräpohjolan maan-
miesseuran 50-v. juhlaan ja 
maatalousnäyttelyyn. Kemin 
asemalta heidät kuljetettiin 
Kemi Oy:n Rolls Roycella 
Kemin Pirtille päiväkahville ja 
sieltä kasarmin kentälle näyt-
telyyn, jonka jälkeen takaisin 
Kemin Pirtille lounaalle. 

Arpajaistapahtumat olivat 
Kemin Pirtille ensimmäisen 
toimintavuoden ehdoton me-
nestys. Silloisen Kemin asu-
kasluvun, 3 200, aikana 50 000 
myynnissä ollutta arpaa loppui 
kesken. Kysyntä tuntui käsittä-
mättömältä.

Lukuhuoneen talon tuhou-
tuessa tulipalossa 1031, Kemin 
kaupungin valtuusto kokoontui 
Kemin Pirtillä vuosina 1931 – 
1939. Vaalipiirin kokouksia pi-
dettiin vuosina 1933, -36 ja -39.

Kemin Pirtillä järjestettiin 
tanssien lisäksi monenlaista 
toimintaa kuten, Kemin käsi-
työ- ja teollisuusyhdistyksen 
mainosnäyttely 1936. Kemin 
kauppa- ja teollisuusmessut 
1939, jossa kävijöitä oli 13 000 
vierasta.

Uudisosan rakentaminen 
alkoi keväällä 1941 ja Pirtin 
johtokunta tarjosi tiloja lyseo-
laisten käyttöön 1943, koska 
lyseon kiinteistö oli saksa-
laissairaalana. Elokuvateatteri 
Kino-Pirtti valmistui 1944. 
Uudisosassa on toiminut myös 
Kemin yhteiskoulu 1957 – 60 
sekä kauppaoppilaitos 1960 
– 77, jonka jälkeen se muut-
ti Kulttuurikeskuksen uusiin 
tiloihin.

1950-luvulla Kemin Pirtin 
käyttö hiljeni, kun työväenta-
lo valmistui. Työväentalolle 
mahtui puolet enemmän väkeä 
kuin Pirtille ja siitä tuli suosittu 
tanssiväen keskuudessa.

Kemin Pirtin toimintaa jat-
koi 1963 lähtien VPK-yhdistys 
ja rakennus sai suojelupäätök-
sen marraskuussa 1986.

Teatteritoimintaa Pirtillä oli 
vuosikymmenet. Kunnallinen 
Kemin kaupunginteatteri toimi 
Pirtin tiloissa vuosina 1947 – 
80. Viimeisin teatterin esitys 
Pritin tiloissa oli Dario Fo’n ”Ei 
makseta, ei makseta”

Arja Huhtamäki
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

Lähde: Kemin Pirtin 75-vuo-
tisjuhlakirja 1927- 2002, Katri 
Mäkinen 

40 vuotta opastusta 
Kemissä ja Meri-Lapissa
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Kemin kaupungin keskustan 
ytimessä sijaitseva sisäsatama 
oli kaupungin perustamisen 
jälkeen ensimmäisiä tärkeitä 
rakennuskohteita ja sen jälkeen 
alkoi kaupungin kehittyminen. 
Sisäsatama oli vilkas rahti-
satama alkuaikoina ja monia 
elämäntarinoita sai nähdä ja ko-
kea sulaveden aikoina laivojen 
vieraillessa satamassa, sataman 
jätkien työskentelyä ahtaajina, 
laivojen miehistön tarinoita 
maailman meriltä kuunnella. 
Harvassa kaupungissa vilkas 
satama on keskellä kaupungin 
ydintä, onneksi Kemissä on.

Rahtiliikenteen siirryttyä 
keskustasta syväsatamaan jäi 
sisäsatama hetkellisesti oman 
onnensa ja kulkijoittensa ar-
moille. Kemin kaupunki kun-
nosti sisäsataman ja ranta-
alueet kaupunkilaisten virkis-
tysalueiksi. Sisäsatamasta on 
kehittynyt kesäisin kaupunki-
laisten ja vierailijoiden viihtyi-
sä olohuone. Talvisin on sisäsa-
tama myös kovassa käytössä, 
kun talviselle merelle kansalai-
set rientävät ulkoilemaan kukin 
tyylillään. Kesäisin risteilya-
lukset vievät asiakkaita meren 
laineille viihtymään, monet 
kesätapahtumat elävöittävät 
sataman tunnelmaa.

Sisäsataman palveluja täy-
dentämään perustettiin ranta-
makasiiniin tapahtumaravin-
tola Sataman Krouwi, joka on 

avoinna talvi- ja kesälomakau-
sina sekä tilauksesta erilaisiin 
tapahtumiin varattavissa. Sa-
taman Krouwissa järjestetään 
myös erilaisia tapahtumailtoja 
mielenkiintoisine esiintyji-
neen.

Sataman Krouwi perustami-
sen innoittajana on ollut Pe-
rämeren kulttuurihistoria, jota 
huokuu ravintolan sisustus. 
Lämmin sataman aitta tarjo-
aa turvallisen kodin kaikille 
Perämeren ankaralta säältä 
suojaa kaipaaville. Musiikki, 
esitykset, tarinat ja kortinpeluu 
ovat parhaimmillaan Krouwin 
tunnelmallisessa ympäristössä.

Sataman Krouwin palveluja 
täydentää kesäaikana Peräme-
ren Jähti, joka takaa matkus-
tajilleen nautinnollisia ja tur-
vallisia purjehduselämyksiä 

vanhojen aikojen tapaan. Viih-
tyisä oleskelu- ja ruokailutila, 
salonki sekä moderni keittiö 
kokin palveluineen tekevät 
purjehduksesta helpon ja huo-
lettoman. 

Päiväristeilyillä Jähdissä on 
matkustustilaa 36 henkilölle. 

Pidemmällä risteilyllä Jähdissä 
on yöpymistilat 12 matkus-
tajalle.

Perämeren Jähti on raken-
nettu 2007 Kemissä, vanhan 
1800-luvun laivanrakennus-
perinteen mukaisesti. Jähdin 
rakentamisessa on noudatettu 
mahdollisimman pitkälle ai-
kakaudelta säilynyttä tietoa 
rannikkolaivoista ja niiden ra-
kenteista. Rakentamisessa on 
myös otettu huomioon nyky-
ajan tekniikka ja turvallisuus-
määräykset.

Sataman Krouwin ja Pe-
rämeren Jähdin tapahtumis-
ta tiedotetaan verkkosivuilla. 
Seuraa myös sosiaalista mediaa

✱ www.satamankrouwi.fi
#SatamanKrouwi

Kuvat: Sataman Krouwi FB-
sivut

Oppaat paikalla esittelemässä 
kirkkoa tarinoiden kera.
Tervetuloa!

Tervetuloa 
Kemin  
kirkkoon
Kirkko avoinna  
tutustumista varten
Lumi-Linna kaudella
lauantaisin 11.4. asti
klo 12-15 
Kesällä Tiekirkko-kaudella 
ma-pe 22.6.-7.8. 
klo 11-16 

Mikko Korkiakoski, isännöitsijä IAT, 
mikko.korkiakoski@taloasema.fi

Paljon onnea Kemi!
Täällä saa Suomen parasta isännöintipalvelua

Logos 

Logos 

ISÄNNÖINTIYRITYS

2019

Taloasema on voittanut
vuoden isännöintiyritys 2019 -äänestyksen.

Kiitosta saimme mm. 
esimerkillisestä asiakaspalvelusta. 

Oletko sinä tyytyväinen taloyhtiösi isännöintiin?
Onko nykyisellä isännöitsijällä riittävästi aikaa 

hoitaa yhtiön asioita?
Tule keskustelemaan siitä,

millaista isännöinti parhaimmillaan voi olla.

Avoinna talvi- ja kesälomakausina
to, pe, la 11-18    su 12-18

TILAUSRAVINTOLANA
Kokoukset, koulutukset, porukkatapaamiset, 

perhejuhlat ja muut juhlatilaisuudet

Tapahtumaillat löydät
#SatamanKrouwi  www.satamankrouwi.fi

Tarjoukset ja tilavaraukset
050 377 7794
satamankrouwi@gmail.com

Sataman Krouwi Kemin sisäsatamassa

Ota opas – koet enemmän!

Matkailun moniosaaja 17.8.2020-31.8.2022
Matkailuoppaana toimiminen 4.5.2020-15.5.2021 
Puheäänenkäyttökoulutus 25.-26.4.2020 
Matkailualan turvallisuupassi 4.5.2020 
Lappilainen vieraanvaraisuus 6.4.-29.5.2020
Retki- ja luontoruokailupalvelut 10.8.-2.10.2020

www.lappia.fi/koulutuskalenteri
Lisätiedot ja hakeminen:

Monimuoto-, lähiopetus ja lyhytkurssit 
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Kemin Liikenne Oy
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.

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

LIPPUKASSA 016 258 232 
KEMINTEATTERI.COM

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi

Matkailun kehittyminen kaik-
kialla on myös alueellamme 
herättänyt matkailukohteiden 
tuotteistamisen kehittäminen 
ja uusien kohteiden ideoimi-
nen. Teollisuusmatkailu on 
yhtenä isona kehittämisen 
kohteena myös Meri-Lapin 
alueella, vaikka teollisuus on 
ollut opastusten kiinnostavim-
pina aiheina, ei kuitenkaan 
alueella ole saatu mahdolli-
suuksia vierailuihin teolli-
suuslaitoksiin. Meri-Lapin 
matkailuoppaat ovat mukana 
kehittämässä teollisuusmat-
kailua yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, mutta mitä 
sitten on teollisuusmatkailu? 
Siihen yhdistyksemme oppaat 
kävivät tutustumassa naapuri-
maan Ruotsin kaivoskaupunki 
Kiirunassa.

Toimivaan kaivokseen pää-
see harvoin tutustumaan. Yksi 
tällainen harvinaisuus on Kii-
runassa, jossa on jo useamman 
vuoden toiminut LKAB:n Vi-
sitor Center. Se on maailman 
suurimman maanalisen rau-
takaivoksen alueella toimiva 
kaivoksen esittelyalue, jossa 
matkailijoilla on mahdolli-
suus vierailla. Vierailu alkaa 
kaupungin matkailutoimiston 
edestä bussilla, joka vie vieraat 
maan alle. Pääsyliput on hyvä 
ostaa etukäteen ja parasta on 
hankkia ne netistä. Vierailun 
aikana kierrellään esittelyalu-
eella oppaan johdolla ja esit-
tely antaa hyvän käsityksen 
kaivoksen toiminnasta. Myös 
Kiirunan kaupungin siirtämis-
tä pois kaupungin alle tunkeu-
tuvan kaivoksen vaikutuspii-
ristä esitellään.

Kiirunassa on ollut kaivos-
toimintaa jo yli 100 vuotta. 

Kaivosyhtiö LKAB (Luos-
savaara-Kiirunavaara Aktie-
bologet) on perustettu 1890. 
Tuotanto on n. 27 miljoonaa 
tonnia rautamalmia vuodessa. 
Vertailun vuoksi esim. Kemin 
kaivoksen, joka on Suomen 
suurin maanalainen kaivos, 
kromimalmin tuotanto on n. 
2,7 miljoonaa tonnia. Kiiru-
nan kaivoksessa louhinta on 
saavuttanut puolen toista ki-
lometrin syvyyden ja tavoite 
on päästä kahden kilometrin 
syvyyteen. Malmivarat ovat 
niin runsaat, että kaivoksen 
loppu ei ole näkyvissä.

Vierailun aikana tutustutaan 
kaivoksen historiaan, sen mer-
kitykseen Kiirunalle ja koko 
Ruotsille, kaivoksen kuljetus-
ratkaisuihin ja ympäristöstä 
huolehtimiseen. Kaivoksessa 
oli kesällä 2019 myös näyttely 
Kiirunan raitiovaunuista, joita 
tarvittiin aikoinaan kaivoksen 
työntekijöiden kuljettamiseen 
asuntojen ja kaivoksen välillä. 
Raitiovaunuliikenne päättyi 
vuonna 1958 kestettyään sitä 
ennen noin 50 vuotta. Kiiruna 
on ollut maailman pohjoisin 
kaupunki, jossa on raitiotiet 
ja luultavasti myös maailman 
pienin.

Esittelytila on tasolla +530 
metriä. Kaivoksessa tasot 
määritellään 0-tasosta alaspäin 
positiivisilla metrimäärillä. 
Kiirunana kaivoksen nollataso 
ollut Kiirunavaaran huipulla, 
joka on kadonnut, kun vaara on 
mataloitunut louhinnan myötä. 
Koska vaara on mataloitunut, 
ei näyttelytilassa olla aivan 
puolen kilometrin syvyydessä, 
mutta useamman sadan metrin 
syvyydessä kuitenkin. Vie-
raille esitetään muutamia va-

rauksia, jotka kannattaa ottaa 
huomioon ennen kuin päättää 
lähteä maan alle. Vaikka ti-
lat ovat avarat ja muistuttavat 
maanpäällisiä teollisuustiloja, 
joitakin henkilöitä voi ahdistaa 
tieto siitä, että pään yläpuolella 
on useita satoja metrejä kallio-
ta. Lämpötila vierailutilassa on 
n. +10 0C, joten on muistettava 
varata tuohon lämpötilaan so-
pivat vaatteet. Vierailun aikana 
kävellään ja istumismahdolli-
suuksia on aika vähän, joten 
normaali parin tunnin käve-
lyyn riittävä yleiskunto on ol-
tava. Tilat ovat hyvin kävelyyn 
sopivat eikä korkeuseroja ole. 
Turvallisuudesta huolehditaan 
hyvin, yleiset turvallisuus-
ohjeet annetaan jo bussissa 
matkalla kaivokseen. Turvalli-
suuden vuoksi vaaditaan myös 
sellainen ruotsin tai englannin 
kielen osaaminen, että mah-
dollisessa hätätilanteessa ei 
tule ongelmia ohjeiden ym-
märtämisessä. Vierailijoilta 
vaaditaan vähintään 6 vuo-
den ikä, josta voi päätellä, että 
kaivosvierailu ei ole mikään 
extreme-tapahtuma. Vierailu 
kestää matkailutoimiston edes-
tä lähdöstä takaisin samaan 
paikkaan paluuseen noin kol-
me tuntia.

Kaivos toimi avolouhok-
sena ensimmäiset kuutisen-
kymmentä vuotta ja sen muis-
toksi Kiirunan kaupungin mai-
semaan hallitsee louhinnan 
muokkaama Kiirunavaara. 
Koko Kiirunan kaupunki on 
syntynyt kaivoksen vuoksi ja 
se on aikoinaan luotu tyhjästä 
kaavoittamalla kaupungin ase-
makaava autiolle alueelle tar-
koitukseen valittuun paikkaan. 
Kaupunki suunniteltiin aikoi-

naan hyvin edistyksellisesti, 
mm. mikroilmasto pyrittiin ot-
tamaan huomioon välttämällä 
pitkiä suoria katuja, joita pitkin 
tuuli olisi päässyt puhaltamaan 
esteettä. Nyt kaupunkia siir-
retään toiseen paikkaan, kun 
malmin louhiminen kaupungin 
alta saa maan vajoamaan. Joi-
takin rakennuksia tosiaan siir-
retään kokonaisina ja on jo siir-
retty alkuperäisestä rakennus-
paikasta uuteen turvalliseen 
paikkaan. Suurin osa raken-
nuksista kuitenkin puretaan 
ja niiden tilalle rakennetaan 
uudet. Kesällä 2019 oli uusi 
kaupungintalo jo valmistunut 
ja entisen purkaminen oli viime 
vaiheessa. Kaupungin siirto 
tulee kestämään vielä useita 
vuosia, joten kovin monta ra-
kennusta ei vuodessa siirretä. 
Kaivoksen kannattavuudesta 
antaa jonkinlaisen kuvan se, 
että kaupungin siirto tehdään 
kaivosyhtiön kustannuksella 
ja silti jää vielä runsaat voitot 
omistajalle eli Ruotsin valtiol-
le tilitettäväksi.

Kiirunaan on matkaa Kemis-
tä n. 400 km, joten kaivosvie-
railun tekeminen yhden päivän 
aikana tulee aika raskaaksi. 
Kiirunassa on paljon muutakin 
mielenkiintoista, jos voi käyt-
tää aikaa olla vaikka pari päi-
vää. Kaupungin keskustassa, 
matkailuneuvontaa vastapäätä 
on Navet-niminen paikka, jos-
sa esitellään kaupungin siirtoa. 
Teollisuusmatkailun teemaan 
sopiva tutustumiskohde on 
avaruustutkimukseen erikois-
tunut Esrange, johon on mat-
kaa Kiirunan keskustasta 40 
km. Siellä on pieni miehittämä-
tön esittelytila, jonka luvataan 
olevan avoinna klo 8-18 joka 
päivä ja vuoden ympäri.

Risto Mäkikyrö

Teollisuusmatkailun 
edelläkävijä: Kiirunan kaivos

Kiirunan kaivoksen esittelytilassa on nähtävänä mm. sähkötoiminen kaivosporakone, jonka ohjaa-
moon pääsi tutustumaan. Kuva Tomas Utsi

Pohjantie 23, Keminmaa • Puh. 016 275 070
 

Kokous- ja juhlatilat Hotelli
Kylpylä

Tiedossa matkoja, juhlia, kokouksia?  
Kaikki palvelut Pohjanrannasta.

www.pohjanranta.com
@pohjanranta  
#pohjanranta

Tiedossa matkoja, juhlia, kokouksia? 
Kaikki palvelut Pohjanrannasta.

HotelliKokous- ja juhlatilat

Kylpylä

Ilolla opastaen!
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Uuden matkailuyrittäjän, ho-
tellinjohtaja Tomi Holapan 
tavoitteena on tehdä 50 vuotta 
täyttäneestä Hotelli Kiannon 
Kuohuista elämyspalveluja 
ja hyvää majoitusta tarjoava 
hotelli.  Holappa siirtyi suo-
mussalmelaisen Mehi Oy:n 
toimitusjohtajan tehtävistä 
matkailualalle syksyllä 2019. 

”Siirryin aivan uudelle alal-
le, enkä ole katunut, haluan 
asua ja yrittää kotipaikkakun-
nalla Suomussalmella. Hotelli- 
ja a la carte ravintolakulttuurin 
toiminnan elävöittäminen on 
minusta tärkeää, suunnitel-
missa on lisätä iltaohjelmia, 
tansseja ja esiintyjiä.

Hotellissa on 73 hotellihuo-
netta, joissa on noin 150 pe-
tipaikkaa. Lisäksi hotellissa 
toimii ravintola ja pubi. 

”Hotellitilojen ilmeen muu-
tos on parhaillaan käynnissä. 
Logot, verkkosivut, kyltit, esit-
teet ja tuotekortit uusitaan. 
Toimitiloja päivitetään lähinnä 
pintaremonttien osalta. 

Haluan panostaa ryhmämat-
kojen markkinointiin ja myyn-
tiin. Yhteistyötä tehdään alueen 
muiden yrittäjien kanssa ja 
matkailuoppaiden kanssa.” 

Anna-Liisa Helttunen
Suomussalmen matkailuopas

Suomussalmi

Tervetuloa 
hyvän ruuan 
ja palvelun 
Turjanhoviin!

Tarjous voimassa

Hampurilaisravintola

Teboil Turjanhovi
Autohuolto

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

Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 050 430 5545

Puna-armeijan 
lentokoneenmoottori 

Osoitteessa Jalonkatu 1, Suomussalmi

www.kunnoks.com

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

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

www.teatteriretikka.net/
ohjelmistossanyt.html

Palvelut saman katon alla!

Tervetuloa!

TEATTERI

www.teatteriretikka.net

Raatteen Portin Talvisotamuse-
on merkittävimpiä esineitä on 
Kiantajärvestä 2.7.2018 nos-
tettu Polikarpov I-15bis koneen 
moottori. Yhdeksänsylinteri-
nen Shvetsov m-25B moot-
tori on säilynyt järven poh-
jasedimentissä uskomattoman 
hyvässä kunnossa. Moottori 
on kunnostettu ammattitaitoi-
sesti ja museossa voitte myös 
seurata suurelta näytöltä sen 
nostovaiheita.

Stalinin kunniaksi perustettu 
tehdas numero 19 sijaitsi Neu-
vostoliiton Permissä ja mootto-
reita siellä valmistettiin kaikki-
aan 13 888 kappaletta. Tehdas 
sai hyvästä ja korkealaatuisesta 
työstä Leninin palkinnon 1936.

Yksipaikkaista hävittäjä-

www.suomussalmenmuseo.fi 

SUOMUSSALMEN 
KOTISEUTU MUSEO --������� �������----

Tule tutustumaan 
1800 - 1900 -lukujen kainuulaiseen 

elämäntapaan. 
Menneen ajan maailmaan voit 

kurkistaa toiminnallisten 
tehtäväratojen avulla. 

Kirkkotie 35, 89800 Suomussalmi p. 044 777 3184 

Palvelemme
kesällä 2020
21.6. – 16.8.

ti-su klo 10-18
ma suljettu

KEITTOLOUNAS 
JA NOUTOPÖYTÄ 

JOKA PÄIVÄ 
klo 11 – 15

Maukas ja monipuolinen 
kotiruokalounas sisätää 

runsaan kainuulaisen 
leipäpöydän, ruoka- 

juomat, salaattipöydän 
ja jälkiruokapöydän.

Ryhmille 
tilauksesta
myös muina 

aikoina.
Jalonkaarre 3-5, Suomussalmi

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

Lounasravintola ja kahvila

HERKKUSUU* L
OU

NA
SK

AHVILA-KONDITORIA HERKKUSUUSTA *                                                

Tuoreet leivonnaiset ja 
loun

as 

Venäläisen pakkolaskun tehneen lentokoneen moottori.

Uudet tuulet puhaltavat Hotelli Kiannon Kuohuissa 

Matkanjärjestäjiä tutustumassaKainuun kierroksella Kiannon 
Kuohuihin, isäntänä Tomi Holappa. Kuva: Tomi Holappa

NOKIPANNU-
KAHVIT ja 

NUOTIOLETUT
Luonnottaren 

LOUNASBUFFETTI 
24.6.-9.8. klo 12-16

Hiljaisen Kansan
NIITTYKAHVILA ja 

NIITTYTUPA-RAVINTOLA 
30 km Suomussalmelta 5-tietä pohjoiseen

Avoinna 
3.6.-14.6.  klo 10-17
15.6.-9.8. klo   9-18
10.8.-27.9. klo 10-17
Ihana ryhmäruokailu- ja 
kaffituspaikka! Tee varaus! 
Ryhmille myös ympäri 
vuoden tilauksesta.

www.niittykahvila.fi

Tiedustelut  
puh. 050 362 0609
email:ritva.huttunen@
kuutamokeikat.fi

Tervetuloa! Viitostie 547, Suomussalmi

Rakkaudesta hyvään ruokaan!

Kauppakatu 4-6, Suomussalmi, p. 08 636 285
ma-pe 10-18, la 10-16 

www.kultainenkukko.fi

Lounaat arkipäivisin klo 10.30-15.00 ja lauantaisin klo 
10.30-16.00, à la carte -annokset, hampurilaisateriat, 
kahvi ja kahvileivät, pitopalvelu, kellarikabinetti ko-
kous- ja juhlatilaisuuksiin.

KULTAINEN KUKKO

konetta lensi kapteeni Soko-
lov ja hän teki pakkolaskun 
Kiantajärven jäälle 3.12.1939. 
Pakkolaskun jälkeen Sokolov 
hiihti takaisin Neuvostoliiton 
puolelle, lainattuaan ensin suk-
set eräästä maatalosta. Sukset 
palautettiin myöhemmin takai-
sin maataloon, kuten hän oli 
niitä lainatessaan luvannutkin.

Kyseinen 30 litrainen ja 775 
hevosvoimainen moottori on 
maailmanlaajuisestikkin erit-
täin harvinainen yksilö.

Raatten tien kohteiden lisäk-
si kannattaa lähteä opastetuille 
kierroksille myös kirkonkylän, 
Hulkonniemen, Kylänmäen ja 
Juntusrannan suunnan taistelu-
alueille ja muistomerkeille sekä 
osallistua talvisotaristeilyille.

Joulukuun lopulla ennen Raatteen tien mottitaisteluja suoma-
laiset saavuttivat merkittävän voiton Hyövynvaaran taistelussa 
kunnan pohjoisosassa. Kesällä 2019 paljastettiin taistelun muis-
tomerkki valtatie 5:n varrella (Luolasuontie 2).
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13.3. TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 80 V. MUISTOPÄIVÄ 
 RAATTEEN PORTISSA
 www.raatteenportti.fi
14.3. R-RALLICUP SUOMUSSALMI
 https://ajaksi.fi/wp/r-rallicup-2020/
6.6. 23. RAATTEEN MARSSI  
 – 80 VUOTTA TALVISODASTA
 www.raatteenportti.fi
9.6. HILJAISEN KANSAN KESÄVAATTEIDEN VAIHTO
 www.niittykahvila.fi
27.6. KAINUU TRAIL -POLKUJUOKSU HOSSASSA
 www.rastiviikko.com
27.6. KANTRIROKKIA RAATTEENTIELLÄ
 www.raatteenportti.fi
28.6.-3.7. 53. KAINUUN RASTIVIIKKO
 www.rastiviikko.com
1.-30.7. RAATTEEN PORTIN TALVISOTARISTEILYT 
 KIANTAJÄRVELLÄ
 www.raatteenportti.fi
8.-11.7. SUOMUSSALMI ROCK
 www.suomussalmirock.suntuubi.com
10.-11.7. MOOTTORISAHAVEISTON SM-KISAT
 www.puunveistajatry.fi
12.7.-9.8. KESÄTEATTERI ”KONNAT”
 www.teatteriretikka.net
15.8. RAATTEEN MARATON
 www.raatteenmaraton.fi
5.9. MARJASTUKSEN MM-KISAT
 www.arktisetaromit.fi

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

Heikkinen Vesa            040 821 2866      su
Helttunen Anna-Liisa   040 042 2061   su
Juntunen Eija-Riitta                                  su
Keränen Maarit            040 778 1897    su
Lehto Olga                 040 564 8304      su, ve
Määränen Ira                040 163 2525        su, en, sa
Niskanen Tommi            040 555 3639        su
Pesonen Esko                 044 541 0260         su
Rissanen Alpo              040 139 6607    su, ru, en
Seppänen Olavi            040 842 9213       su
Seppänen Veikko        040 531 2078    su
Tolvanen Satu              050 405 2536   su, en
With Lassi                    040 533 2666         su, ru

TapahTumakalenTeri

RAATE.FI
Raatteentien yritykset palveluksessasi

www.raate.fi
RAATTEEN 
  PORTTI

OPAS VESA
HEIKKINEN

  RAATTEEN
KOULUN B&B

    RAATTEEN
PETOBONGAUS

     RAATTEEN
RAUHANVARTIO 

    RAATTEENTIEN
         TARINAT 

museo, majoitus, ruokapalvelut, opastukset

Elämyksellinen matkakohde ryhmille,

  pysähtymisen arvoinen paikka !

E D U L L I S TA  M A J O I T U S TA  S U O M U S S A L M E L L A !

Kurimontie 2, Suomussalmi 

www.tilausmatkat.info/amman-hotelli

 

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

     Ä M M Ä N  H OT E L L I
Sauna- ja kokoustilat myös vuokrattavana!

”Heinäpäitä ja niittyvilloja” 
-taidenäyttely Suomussalmen 
Hiljaisen Kansan Niittytuvassa 
2020.

Anna-Liisa Helttunen on 
ripustanut maalaamiaan silk-
kitöitä Niittytuvan seinille. 
Silkkimaalauksia on ostetta-
vana paitsi sisustustauluina, 
myös uusia uniikkeja silkki-
maalauksia ja silkkihuiveja on 
esillä. Helttunen on maalannut 
silkille muitakin Suomussal-
men kummallisuuksia, muun 
muassa Hossan Värikallion 
hahmoja. Niittytuvassa on 
esillä heinäpäiden lisäksi 
Hossa-teemaa ja myös herkkiä 
Niittyvilla-silkkimaalauksia, 
joita kaikkia on saatavina myös 

kortteina. 

1990-luvulla silkinmaalaus-
kurssit olivat uutta ja kiehtovaa 
käsityötaidetta. Kianta-Opis-
ton tuntiopettajana Helttunen 
opetti silkinmaalauksen alkei-
ta suosituilla kursseilla vielä 
2011.

”Heinäpäitä ja niittyvilloja” 
-myyntinäyttely on avoinna 
Niittykahvilan aukioloaikoina 
kesäkuun alusta syyskuun lop-
puun 2020.

Sijainti 5-tietä Suomussal-
men kuntakeskustasta (Äm-
mänsaari) 30 kilometriä poh-
joiseen. 
✱ Lisätietoa: 0400 422 061 
www.niittykahvila.fi

Hiljaisen Kansan väki on hypännyt 
pakettipellolta seinille!

Ruoki ja valokuvaa poroja, nauti ruoasta 
yli 40 henkilölle mitoitetussa tunnelmallisessa 

kodassamme ja osta kotiinviemisiksi 
käsityönä tehtyjä matkamuistoja.

vieraaksemme porotilalle!TULE

KORPIPORO

Noin 10. – 20.5. syntyy poron vasat. 
TULE SEURAAMAAN JA OSALLISTUMAAN 

VASONTAAN! 20 €/hlö
Porokankaantie 6,
Suomussalmi
P. 040 528 2364,
olavi.pollanen@gmail.com

22.6. – 9.8.2020 

Ota opas – 
koet 

enemmän!

Heinäpäitä ja niittyvilloja 
-taidenäyttely

Talvisodan muisto Puraksessa 
eli ns. ”Puraksen honka”.
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Oulu

l I i  l Kempele l Liminka l Lumijoki l Muhos l Oulu l Tyrnävä l Utajärvi l Vaala l

Oulun seudulla on monia mie-
lenkiintoisia kohteita, joihin 
tutustumisessa Oulun seudun 
oppaat ry voi auttaa. Käve-
lemme ja ajelemme sekä mat-
kailijoiden että paikallisten 
asukkaiden kanssa laajasti Ou-
lussa ja lähiseudulla esitellen 
historiaa, kulttuuria ja luontoa. 

Opasyhdistyksessämme on 
44  auktorisoitua matkailu-
opasta, jotka opastavat 12 kie-
lellä. Kun tarvitset opastusta 
kävellen, pyöräillen, linja-
autolla tai vaikkapa vesillä, 
ota yhteyttä Go Arctic -opas-
välittäjäämme. Teemoitettuja 
kierroksia on valmiina kolmi-
senkymmentä ja räätälöimme 
tarpeen mukaan uusia kier-
roksia.  

Kesäisin järjestämme opas-
tettuja kävelykierroksia eri 
teemoilla lähes joka arkipäivä 
yhteistyössä Oulun kaupun-
gin kanssa. Ulkomaalaisille 
matkailijoille tarjoamme eng-
lanninkielisiä kierroksia kaksi 
kertaa viikossa. Hautausmaal-
la opastamme myös viikoittain 

kesällä yhteistyössä Oulun 
evankelisluterilaisten seura-
kuntien kanssa. 

Erityisesti  hautausmaa-
kierrokset eri teemoilla sekä 
”Kummituksia ja kummallisia 
kohtaloita” -kävelykierrokset 
ovat jo vuosien ajan innos-
taneet oululaiset kesäaikaan 
liikkeelle sankoin joukoin. 
Lisäksi kerromme tarinoita 
niin ”wanahasta” Oulusta 

kuin lähisaarilta patsastelua 
unohtamatta. Uusin kierrok-
semme keskittyy Hupisaarten 
kasvillisuuteen. Hupisaarilla 
sijaitsee ainutlaatuinen kau-
punkipuisto, joka koostuu sekä 
hoidetusta että luonnontilai-
sesta ympäristöstä. 

Aikataulut ja teemat voit tar-
kistaa Oulun kaupungin mat-
kailuneuvonnasta, Torikatu 
18, sekä Go Arcticin ja Oulun 

seudun oppaiden nettisivuil-
ta, www.goarctic.fi ja www.
oulunseudunoppaat.fi. Go 
Arctic -opasvälityksen kaut-
ta opastamiamme kierroksia 
voit myös tilata erikokoisille 
ryhmille. Tervetuloa oppaan 
ohjaamille seikkailuille!

Päivi Rintamäki ja 
Leena Kontiokari
Oulun seudun oppaat ry

Go Arctic Events | Oulu 
Puh. 08-41527770  |  info@goarctic.fi

Go Arctic Events tarjoaa 
ryhmällesi Oulun seudulla 
● ammattitaitoiset opastuspalvelut
● laajan valikoiman aktiviteetteja
● matka- ja kokouspaketit

Koitelin Tunnelmatupa  |  Koitelinkoskentie 456
Kiiminki,  Oulu  |  koitelintunnelmatupa.fi

Go Arctic Events

● Kesäkahvila Koitelin
      sydämessä, Sahasaaressa
● Kokous- ja juhlatila
      luonnon keskellä

Koitelin Tunnelmatupa

Oulun kaupungin 
matkailuneuvonta

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

TULE KÄYMÄÄN 
TAI JUTUTA  

chatissa!
visitoulu.fi

Tervetuloa hirsimakasiinin lämpimään 
tunnelmaan Oulun Pikisaareen.

www.sokerijussi.fi

Oulun seudun oppaat ry  
– matkailijan asialla

Löytöretkelle 

Rokua
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Jenni Miettunen opastaa asiakkaita puiden salattuun elämään Hupisaarilla. Kuva: Päivi Rintamäki

Leena-opas Pikisaari-kierroksella. Kuva: Päivi Rintamäki
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Löydä pohjoisen tapahtumat 
helposti Tapahtumat-sivustolta!

Kaleva.fi/tapahtumat

Oulun Matkatoimisto Oy / Travel Agency
Kirkkokatu 11 A 9, 4krs.
90100  Oulu – Finland
+358 44 774 0031
+358 8 336 900

Palvelemme arkisin klo 10-16

Tilaa uutiskirjeemme nettisivuiltamme ja katso 
huikeat matkamme: www.oulunmatkatoimisto.fi
Facebook:  https://fi-fi.facebook.com/RAVEmatkat/
Instagram: oulunmatkatoimisto

Oulussa kahvilassa
Tutkimukset osoittavat, että 
suomalaiset juovat eniten kah-
via Euroopassa. Kun tulin Ou-
luun 20 vuotta sitten, en olisi 
uskonut väitettä ollenkaan: 
pieni keskusta, muutama kah-
vila ja vain perinteistä suoma-
laista konekahvia. Kukaan ei 
ymmärtänyt minua, kun pyysin 
lattea, cappuccinoa tai kylmää 
frappé-kahvia. Se aika on nyt 
mennyttä, ja tämän päivän Ou-
lun keskustasta löytyy iso vali-
koima kahviloita. Siksi aloitin 
viime vuonna blogin, jossa ko-
keilin kirjoittaa kokemuksista-
ni erilaisissa kahviloissamme. 
Seuraavassa siis keski-ikäisen 
naisen mielipiteitä hänen suo-
simistaan kahviloista. 

Paras design-kahvila on 
mielestäni Makia, uusi kahvila 
Otto Karhin puiston laidalla, 
jossa on mukavat istuimet ja 
hyvä ilmapiiri. Paras hetki oli 
istua hienon tunnetun herran 
vieressä ja salakuunnella ta-
rinaa, jossa hän oli tavannut 
Englannin kuninkaallisia.

Mukavan olon kahvila taas 
on Kolo. Paitsi että he tarjoa-
vat hyvää kahvia jättikupeista, 
heillä on myös omatekoinen 
limonadi ja kulmaus, jossa 
sohvat kutsuvat kotoisasti is-
tumaan. Nuoret istuvat usein 
siellä ja on ihanaa kuunnella 
Oulun tulevaisuuden porinaa.

Taitelijoiden ja kulttuurin 
kahvila on ehdottomasti Café 
Saara, joka nykyisin on eva-
kossa kävelykatu Rotuaarilla, 
koska Oulun Kauppahalli on 
remontissa. Tarjolla on lohi-
keittoa ja muitakin keittoja, 
joita tarjoilevat hymyilevät ja 
iloiset rouvat tiskin takana. 
Iso bonus ovat taitelijat, jotka 
ovat lahjoittaneet maalauksi-
aan kahvilan koristeeksi. Va-
kituisten asiakkaiden joukossa 
on myös poliitikkoja ja entisiä 
kaupungin virkamiehiä.

Paras kahvila teen juontiin 
ja etätyöhön on Café Piha. 
Meidän oman ”lapsen” An-
tellin kahvila on paikka, jossa 
saat oikeasti pihan tuntumaa 
ja voit juoda juomasi katsellen 
hienoja kuvakirjoja tai pela-
ten lautapelejä. Pihassa istuu 
aina etätyöläisiä ja opiskelija-
ryhmät tekevät projektejaan. 
Juoma voi kestää pitkään, kun 
saat tilata ihanan pienen tee-
kannun, jonka mukana tulee 
oma näppärä tiimalasi. Siitä 
näkee, milloin kannattaa ottaa 
teelehdet pois vedestä ja alkaa 
juomaan.

Paras herkkukahvila on 
Tuba, kaiken kansan kulttuuri-
kahvila, jossa saat aidon rans-
kalaisen patisseurin makeita 
ja suolaisia herkkuja. Kahvi-
lan riemukas kuppikokoelma 
on syntynyt asiakkaiden lah-
joituksista ja työntekijöiden 

kirpparilöydöistä. Samoin on 
koottu muukin astiasto sekä 
koko kahvilan sisustus. Ruoka-
tarjonnassa kierrätysperiaate 
näkyy hävikkivihannesten ja 
-hedelmien käytössä. Monen-
laiset tapahtumat ja esiintyjät 
tekevät Tubaan kotoisan ja 
värikkään tunnelman. 

Meillä on vielä paljon kah-
viloita Rotuaarilla ja kaup-
pakeskus Valkean kesäkadul-
la sekä kesäkahviloita kuten 
Tähtitornin kirjastokahvilla ja 
viehättävä Koivurannan kah-
vila. Oulun kahvilat viihdyt-
tävät kaiken ikäisiä ihmisiä 
sekä tarjoavat kahvia ja teetä 
jokaiseen makuun. Haluaisin 
haastaa sinut rakas lukija et-
simään omia parhaita asioita 
Oulun kahviloista.

Anna Sachinopoulou
Oulun seudun oppaat ry

Avoinna kesällä ma-pe 10-17 ja la 10-15

Oulun torin sydämessä, aitta 12

Avoinna ympäri vuoden 
Tarkista aukioloajat facebookista

www.facebook.com/AittaPuttiikki

AittaPOssuuskunta

Käsityöliike

uttiikki

Ossuuskunta AittaPuttiikki 
löytyy idyllisestä ympäristöstä 
Oulun Kauppatorin rannassa 
sijaitsevista punaisista aitois-
ta. AittaPuttiikki on perustet-
tu syksyllä 2015 paikallisten 
käsityöläisten voimin. Meiltä 
löytyy laaja valikoima suo-
malaisten käsityöläisten tuot-
teita koruista keramiikkaan, 
sisustustuotteisiin, kortteihin 
ja vaatteisiin. Kaikki AittaPut-
tiikin tuotteet on valmistettu 
käsityönä Suomessa.

Osakkaina ovat tällä het-
kellä seuraavat yritykset: 
Venka&Vinka ,  joka tekee 
ekologisia kierrätysmateriaa-

leista valmistettuja koruja ja 
asusteita. Puujumalan käsissä 
valmis tuvat  ta idokkaast i 
vanerikorut. TIIMAdesignin 
valikoimasta löytyvät Oulu-
tuotteet, käsinpainetut tekstii-
lit, laukut ja korut. MiiZukka 
valmistaa yksilöllisiä vaatteita 
sekä asusteita. 

Osakkaiden tuotteiden li-
säksi AittaPuttiikissa on noin 
50 suomalaisen käsityöläisen 
tuotteita. 

Olemme avoinna ympäri 
vuoden, kesällä lähes päivit-
täin. Tervetuloa piipahtamaan! 
 
AittaPuttiikin poppoo

Design-aarteita aitasta

Oulun Matkatoimisto ydinkeskustassa  
– matka kauas alkaa läheltä
Digitaalinen murros on ravis-
tellut Suomen matkatoimisto-
ja rajusti vuosituhannen alusta 
lähtien. Matkatoimistot, joista 
ostettiin aiemmin erityisesti 
ulkomaan matkat, ovat lähes 
tyystin hävinneet varsinkin 
pienemmiltä paikkakunnilta. 

Oulun keskustassa, Kirkko-
katu 11:ssä, toimii kuitenkin 
perinteinen kivijalkamatka-
toimisto, yksityinen Oulun 
Matkatoimisto, joka palvelee 
sekä yksittäisiä että ryhmä-
matkalaisia. Viime vuonna 
toimiston väki vietti johtajan-
sa Henna Tauriaisen johdolla 
yrityksen perustamisen kym-
menvuotispäivää.

Etenkin iäkkäämmät henki-
löt, jotka haluaisivat matkus-
taa, mutta ovat epävarmoja 
netin hakukoneiden käytössä, 
luottavat enemmän fyysisen 
matkatoimiston palveluihin. 
Matkavarauksia tehdessään 
he saavat matkatoimistosta 
yksilöllistä, henkilökohtaista 
palvelua. ”Täällä on asian-
sa osaava, luotettava henki-
lökunta palvelemassa. Vas-
tuullisen matkanjärjestäjän 
myymä matkapaketti takaa 

esimerkiksi kotiinkuljetuksen 
erityistilanteissa, mikä herät-
tää vähemmän matkustaneissa 
luottamusta ja rohkeutta läh-
teä matkalle”, toteaa Henna.

Oulun matkatoimiston tuo-
tevalikoimaan kuuluvat ryh-
mämatkat, valmismatkat ja 
risteilymatkat omatoimisten 

matkojen ohella. Toimisto 
myy myös monien matkan-
järjestäjien, kuten Apollo-
matkojen, Matkavekan, OK-
matkojen ja Olympian val-
mismatkapaketteja. Matkat, 
lennot ja lomalennot järjeste-
tään asiakkaan niin halutessa 
Oulusta alkaen.

Oulun Matkatoimistolla 
on vankka kokemus ryhmä-
matkojen järjestämisessä eri 
yhteisöille ja yhdistyksille. 
Myynnissä on valmiita matka-
paketteja, mutta räätälöimällä 
ryhmälle saadaan juuri sellai-
nen matka kuin halutaan, olipa 
päämääränä Euroopan kult-
tuurikohde tai etelän lämpö. 

Matkatoimiston kontaktit 
eri kohteiden yhteistyökump-
paneihin ovat hyvin tärkeitä. 
Sieltä löytyy mm. kokenut 
opas palvelemaan ryhmää heti 
lentokentältä lähtien. Ryhmän 
mukana kokemattomampi-
kin matkailija uskaltaa lähteä 
reissuun varsinkin, jos muka-
na on vielä toimiston tai ryh-
män kerääjä matkanjohtajana 
mukana koko matkan ajan.

Henna toivottaakin kaikkia 
matkakärpäsen iskemiä ot-
tamaan yhteyttä ja tulemaan 
suunnittelemaan unelmiensa 
matkaa matkailun asiantun-
tijoiden kanssa, olipa kyse 
yksittäisestä asiakkaasta tai 
ryhmästä.

Kaarina Kokko
Oulun seudun oppaat ry

Oulun Matkatoimiston johtaja Henna Tauriainen.

Anna nauttimassa kahvilan antimista.



1918

Oulun tuomiokirkko 
Kirkko auki ja opas paikalla päivittäin
25.5.–30.8.2020 klo 10–20.

Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.

Oulu Cathedral
Oulu Cathedral is open every day
between 25.5.–30.8.2020,
from 10 am to 8 pm,
guide present.

Sunday Service and 
Communion at 10 am.

www.oulunseurakunnat.fi 

Evangelical Lutheran Parishes in Oulu

Tervetuloa palvelevaan sähköliikkeeseen

Valaisimet   lamput 
sähkötarvikkeet  
sähkösennukset 
kodinkonehuolto 

varaosat

www.hammarinsahko.fi

Sähkötalo Limingantulli, Ilmarinkatu 7

Oulun tuomiokirkon alttarin 
alla sijaitsevaan Cafe Kryptaan 
voi poiketa kesällä kahville ja 
käsityöostoksille. Kesäkahvila 
on avoinna 1.6.–7.8. maanan-
taista torstaihin kello 10–19 ja 
perjantaisin kello 10–15.

Kahvilassa on tarjolla edul-
liseen hintaan kahvia, teetä ja 
tuoreita leivonnaisia.  Makeat 
ja suolaiset herkut valmiste-

taan paikan päällä oman hen-
kilökunnan voimin. Poutaisena 
kesäpäivänä kahvit voi nauttia 
kirkkotarhassa pilvikirsikka-
puiden katveessa. 

Kryptassa toimii myös pieni 
käsityöpuoti, josta voi tehdä 
ostoksia vaikkapa tuliaisik-
si. Kahvilan ja käsityöpuodin 
myyntituotto menee lähetys-
työlle. Kahvilalla on työllistävä 

vaikutus kesäsesongin ajan. 
Cafe Krypta ja Oulun tuomio-
kirkko tarjoavat kesätyöpaikan 
monille oululaisille nuorille.

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

Oulun tuomiokirkko avoinna 
päivittäin 25.5.–30.8.2020 klo 
10–20, opas paikalla.
 
Kahvilan aukioloajat: 1.6.-
7.8.2020 ma-to klo 10–19 ja 
pe klo 10–15 (ei juhannus-
aattona)

valloittaa koko perheen!

Maankuulua lohikeittoa ja muita 
herkkuja, tapahtumia ja vanhan  

pitsihuvilan ihana tunnelma!  

Kesäkahvila on avoinna  

Toppilansaaressa huhtikuusta  

syyskuuhun. Tervetuloa! 

Kahvelitie 1, 90500 Oulu
www.villahannala.fi

***

Cafe Krypta kutsuu kahville 
Oulun tuomiokirkon sydämeen

Kuva: Sanna Krook

Tule ja voi hyvin 

www.rokua.com

Oulun keskustan tuntumassa 
sijaitseva Tuiran kaupungin-
osa on voittanut Kotiseutu-
liiton myöntämän valtakun-
nallisen Vuoden kaupungin-
osa -palkinnon 2019 ja tullut 
samoihin aikoihin valituksi 
Oulun huono-osaisimmaksi. 

Yksi tämän moni-ilmeisen 
kaupunginosan vetovoimate-
kijä on kaupungin omistama 
ympärivuotinen uimaranta, 
joka on parhaillaan kaavamuu-
tosprosessissa. Asemakaava-
hankkeen aloitteentekijänä 
oli Oulun Rantasaunaseura 
ry, joka ylläpitää Tuiran ran-
nassa kesäisin lauttasaunaa. 
Suunnittelun alla on samanai-
kaisesti alueen läpi kulkevien 
lukuisten pyöräteiden ja kevy-
en liikenteen väylien linjaus 
pyöräilyn merkityksen kas-
vaessa Oulussa kaiken aikaa 
sekä rannan muut toiminnot. 
Alue pyritään säilyttämään 
toiminnoiltaan monipuoli-
sena, kaupunkikuvaltaan ur-
baanina, vehreänä ja tiiviinä 
ympärivuotisena ulkoilu- ja 
virkistysalueena. 

Nykyinen 1984 valmistu-
nut Tuiran rannan kahvila- ja 
huoltorakennus on todettu niin 
huonokuntoiseksi, että uuden 
rakentaminen on kokonais-
taloudellisesti vanhan perus-
korjausta edullisempaa. Jo 
tätä Arkkitehtitoimisto Pekka 
Holman ja Markku Vuolteen-
ahon suunnittelemaa raken-
nusta ennen samalla paikalla 

sijaitsi kaupunginarkkitehti 
Matti Heikuran suunnittelema 
1950 valmistunut rakennus. 
Talviuintia Tuiran rannassa on 
toki harrastettu jo tätäkin ai-
emmin, sillä kipeämmin kuin 

rakennusta talviuimarit kai-
paavat vapaata luonnon vettä. 

Kaavaehdotus valmistunee 
vuoden 2021 kuluessa, jonka 
jälkeen käynnistyy kilpailutus 
sopivan, mahdollisesti yksi-

tyisen toimijan löytämiseksi. 
Toiminnoiksi on ideoitu aina-
kin ympärivuotista saunaa ja 
kahvilaa sekä talviuimareille 
tiloja pukuhuoneineen ja suih-
kuineen.

Oulun kaupungin liikun-
tapalvelut vastaa uimareiden 
käyttämästä laiturista, joka 
luetaan liikuntapaikaksi. Sen 
uusiminen on tarpeen, mutta 
tarkoituksenmukaista vasta 
kun on selvillä, mihin uudet 
rakennukset asemoituvat. 
Muutostöiden tahdistami-
sella pyritään samalla var-
mistamaan eri elementtien 
yhtenäinen arkkitehtoninen 
muotokieli.

Talviuintiolosuhteet Tuiras-
sa paranevat siis lähivuosina 
2023-25, mutta jo sitä ennen 
Oulussa satsataan ympäri-
vuotisen uintiin. Torinrannan 
tuntumaan on valmistumassa 
Allas Sea Pool -merikylpylä, 
jossa voi saunoa ja uida kyl-
mässä vedessä talviaikaan. 
Kiikelin ja Tuiran uintipaikat 
eivät ole keskenään kilpai-
levia, vaan toisiaan tukevia 
tarjoten sekä kaupungin asuk-
kaille että Oulussa matkaile-
ville monipuoliset mahdolli-
suudet sekä virkistäytymiseen 
että hyvinvointinsa ylläpitä-
miseen ja kohentamiseen. 

Marjut Väihkönen
Oulun seudun oppaat ry

Tuiran uimaranta uudistuu

Talviuimari Tuiran rannassa.

Ota opas – 
on ilo palvella!
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Oulu Sinfonia katsoo 
vahvasti tulevaisuuteen

Madetojan sali, Oulun Musiikkikeskus 
Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu

OULU SINFONIA
kuuluu sinulle

Koko konserttitarjonta osoitteessa 

www.oulusinfonia.fi

Tule konserttiin ja  
anna musiikin koskettaa!

Saaga Travel myynti
myynti@saagatravel.fi 

08 655 5100
www.saagatravel.fi

 

 
1 .5 .  Muhoksen Vappu |  Täht iareena

 
12 .-13 .6 .  Tervasoutu

 
Kesän keskiv i ikkotor it

Joka keskiv i ikko heinäkuussa
 

27.-30.8 .  Koivu ja Täht i-päivät
 

Ja pal jon muuta!
 

L isää t ietoa:  muhos.f i   |  muhoksenvappu.com  
koivujataht ipaivat .com |  facebook.com/muhoksenkunta

 

Varaukset:  044 515 1500
myynti@ravintolanallikari.fi

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. 

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

www.ravintolanallikari.fi

Tervetuloa 
nauttimaan 

merellisestä tunnelmasta 
Ravintola Nallikariin!

TAIDEGALLERIA ● CAFE
TERTTU JURVAKAINEN

Muhos
K E S Ä N Ä Y T T E L Y

Maalauksia ● Veistoksia ● Lasitaidetta
Avoinna 18.6. - 23.8.2020 

KE-SU 12-17
Juhannusaattona suljettu

TERVETULOA!
galleria@terttujurvakainen.fi ● www.terttujurvakainen.fi 
Nykäläntie 18, Muhos ● puh. 0400 581 595

Oulu Sinfonian intendentti Maija Kuusisto.
Kuva: Harri Tarvainen

Oulu Sinfonian intendentti 
Maija Kuusisto antoi haastat-
telun kesken kiireisen joulun-
aluskauden.

Istuimme ravintola Preludis-
sa Oulun Musiikkikeskuksessa 
lounasaikaan ja sain seurata 
intendentin työtä haastattelun 
ja lounaan lomassa.

Maija Kuusisto on energinen 
ja valoisa persoonallisuus, joka 
selvästi nauttii työstään ihmis-
ten parissa. Häntä on helppo 
lähestyä ja hän huomioi koko 
henkilökunnan luontevasti ja 
ystävällisesti. Haastattelupäi-
vän aamuna oli jo ehtinyt tapah-
tua monenlaisia asioita: Eräs 
työntekijä on liukastunut ja 
loukannut ranteensa, on haettu 
esitteitä painosta, on harjoituk-
sia ja Madetojan musiikkiluki-
on ylioppilasjuhlia valmistel-
laan. Musiikkikeskuksessa on 
joulun alla toimintaa aamu seit-
semästä puolille öin päivittäin. 
On harjoituksia, konsertteja ja 
muita tilaisuuksia. Innostunut 
Kuusisto kehuu Oulu Sinfonian 
työilmapiiriä hyväksi. Toimin-
ta ei ole pystyyn kuollutta, vaan 
kaikilla on vahva tahto palvella 
yleisöä laadukkaasti ja moni-
puolisesti.

Maija Kuusisto toimi 15 
vuotta Oulun Musiikkijuhlien 
vetäjänä ja aloitti Oulu Sinfo-
nian intendenttinä elokuussa 
2019. Musiikkijuhlat viettää 
30-vuotisjuhlia ensi keväänä 
ja Kuusisto konsultoi jonkin 
verran toimintaa siihen asti. 
Oulu Sinfonia ja Musiikkijuh-
lat tekevät kiinteää yhteistyötä, 
joten Kuusisto tuntee orkeste-
rin toimintaa jo Musiikkijuh-
lien ajalta.

Toiminta Musiikkijuhli-
en johdossa on tutustuttanut 
Kuusiston myös vapaan ken-
tän toimijoihin, joiden kanssa 
yhteistyö voi jatkua hyvässä 
hengessä. Erilaiset festivaalit ja 
tapahtumat pyritään ottamaan 
jatkossa paremmin huomioon. 
Kuusiston intohimona on eri-
laisten taidemuotojen yhdis-
täminen, joka tulee jatkossa 
näkymään Oulu Sinfonian oh-
jelmistossa.

Keväällä 2020 nähdään me-
nestynyt 20-vuotista toimin-
taansa juhliva kansanmusiik-
kiyhtye Frigg Oulu Sinfonian 
kanssa yhteisessä konsertis-
sa. Orkesteri osallistuu myös 

Taiteiden yöhön Hupisaarten 
kesäteatterilla elokuussa ja 
syksyllä yhdistetään vie-
lä sirkusta ja musiikkia. 
Mielenkiintoisia avauksia 
kaikki!

Kausikorttikonserteissa 
käy pääsääntöisesti oululaisia 
kuulijoita, muihin konserttei-
hin kuulijoita tulee laajemmal-
ta alueelta. Matkanjohtaja-
verkoston kehittäminen 
on suunnitelmissa. 
Tämän vuoden ai-
kana Oulu Sinfo-
nian kotisivut uu-
distuvat. Jo nyt 
konsertt ien 
esittelyteks-
tit kevääl-
tä löytyvät 
myös eng-
l a n n i k s i 
j a  uud i s -
tuksen  myötä 
tulee myös englan-
ninkielinen sivusto, 
mikä helpottaa sekä 
matkailijoiden että 
Oulussa asuvien 
ulkomaalaisten tu-
tustumista Oulu Sin-
foniaan.

Oulu2026 Kulttuu-
ripääkaupunki -hank-
keessa orkesteri haluaa 
olla myös mukana ak-
tiivisena toimijana. 

Oulu Sinfonia  on 
Suomen sinfoniaorkes-
tereista kuuden suurim-
man joukossa ja on EU-
alueen ja Suomen poh-
joisin sinfoniaorkesteri. 
Orkesteri harjoittelee ja 
esiintyy vuonna 1983 
valmistuneen Oulun 
Musiikkikeskuksen 
Madetojan salissa. Or-
kesterissa on 61 ammat-
timuusikkoa ja ylikapel-
limestarina on vuodesta 
2013 alkaen toiminut 
useissa kapellimestari-
kilpailuissa palkittu Jo-
hannes Gustavsson.

Sirpa Törmä
Oulun seudun oppaat ry

OPASVÄLITYS
www.goarctic.fi 

opastukset@goarctic.fi
puh. 08 415 277 75

Ota opas 
– koet enemmän!
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Tutustu lohen nousuun  
Merikosken kalatiellä

OE_Merikosken_kalatie_Pohjoisen_opas_2020_254x180pmm.indd   1 20.1.2020   9:41:16

Kävitkö jo tarkkailemassa taimenia 
Hupisaarten kaupunkipuroissa? 
Oulun kaupungin keskustassa 
sijaitseva Hupisaarten kau-
punkipuisto on helposti saa-
vutettava luontokohde virkis-
täytymistä hakevalle matkaili-
jalle. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaasta puistosta löytyy 
palveluihin tottuneille hoidet-
tua puutarha-aluetta, kahvila-
palveluita sekä puistotaidetta, 
mutta myös lähes luonnonti-
laista puustoa ja avointa tilaa 
enemmän omaa rauhaa arvos-
taville matkailijoille. 

Uutuutena puistossa on 
mahdollisuus tarkkailla tai-
menia ja muuta kalastoa puis-
toalueella kiemurtelevassa, 
noin kahden kilometrin puro-
verkostossa. 

Kalojen tarkkailemisen 
on mahdollistanut purojen 
kunnostaminen ja ympäri-
vuotisen vesityksen varmis-
tuminen. Oulun kaupungin 
ja ELY-keskuksen toimesta 
vuosina 2016–2017 puroista 
poistettiin niihin vuosikym-
menien aikana kertynyttä yli-
määräistä hiekkaa, humusta 
ja kasvillisuutta, pohjapatoja 
loivennettiin ja uomia muo-
toiltiin edistämään kalan kul-
kua. Kevyempiä soraistuksia 
ja puiden tai sammalien lisä-
yksiä tullaan tekemään vielä 
jatkossakin talkoovoimin.

Oulun Energian toimes-
ta puroissa ympäri vuoden 

virtaava vesi on tietenkin 
ehdoton edellytys kalaston 
palauttamissuunnitelmille. 
Vesitys myös lisää puiston 
äänimaisemaan oman luon-
nollisen elementtinsä ja use-

at ohikulkijat pysähtyvätkin 
ihastuneina kuulostelemaan 
puroissa virtaavan ja solise-
van veden ääntä. 

Luonnonvarakeskus on siir-
tänyt puroihin taimenia nyt 

kahtena syksynä ja toimintaa 
tullaan vielä jatkamaan muu-
tamina vuosina. Puroihin siir-
retyt taimenet ovatkin purois-
sa jo lisääntyneet ja poikasia 
puroissa vilisee. 

Puroverkostoon ovat löy-
täneet tiensä monet muutkin 
kalalajit Oulujoen suistosta. 
Syksyn 2019 kalaseurannois-
sa puroista havaittiin myös 
muutamia lohen, siian ja har-

juksen poikasia perinteisem-
pien ahven- ja särkikalojen 
lisäksi.  

Kesäaikaan puistossa vili-
see ulkoilijoita ja pyöräilijöitä, 
mutta etenkin pimeissä syysil-
loissa puronvarsilla seikkailee 
nykyään myös otsalampuilla 
varustettuja kalatarkkailijoita. 
Kaloja voi havaita päiväs-
aikaankin, mutta helpointa 
niitä on tarkkailla iltapimeällä 
taskulamppujen valoissa. Pu-
ronvarsia hiljaa kävelemällä ja 
valkoisten siltojen alta valolla 
etsimällä saatat löytää taime-
nia jopa niiden luonnollisissa 
kutupuuhissa! 

Hupisaarten kalahavaintoja 
on tarkoitus päästä jakamaan 
avoimesti kalahavainnot.fi 
-nettisivustolla kesästä 2020 
lähtien. Kalatarkkailun lisäksi 
voit tulevana kesänä myös 
testata taitojasi Hupisaarten 
pelisovelluksella (ladattavissa 
online). Toimintaamme on 
rahoittanut Euroopan alue-
kehitysrahasto sekä meri- ja 
kalatalousrahasto.

Käyhän sinäkin tarkkaile-
massa kaloja ja lisää havain-
tosi muiden joukkoon! 

Pauliina Louhi
Luonnonvarakeskus Oulu
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Johannes Messenius ja  
rouva Lucia Grothusen 
Kajaanin linnan kuuluisin vanki Johan-
nes Messenius ja hänen vaimonsa Lucia 
Grothusen viettivät parikymmentä vuotta 
Kajaanin linnassa. Elämä ei ollut helppoa 
erämaalinnassa, mutta silti Messenius 
kirjoitti täällä ollessaan Ruotsin ja Poh-
joismaiden historia -teoksen Scondia 
Illustratan.

Johannes Messenius ja Lucia Grothu-
sen vapautuivat 20. marraskuuta 1635. He 
siirtyivät Ouluun, jossa Messenius kuoli 
seuraavan vuoden marraskuussa 56-vuo-
tiaana. Lähes kuusikymmenvuotias leski 
Lucia Grothusen vei mukanaan Puolaan 
Scondia Illustratan käsikirjoituksen. 
Hänen poikansa Arnold Johan haki sen 
myöhemmin Ruotsiin. Kirja painettiin 
kuitenkin vasta 1700-luvun alussa.

Johannes Messenius ja rouva Lucia 
Grothusen kertovat syrjäisessä erämaa-
linnassa vietetyistä vuosista.  

Agnes Castren 
Neiti Agnes Castren kertoo Renforsien 
perheen elämästä 1890-luvulla. Agnes 
saapui opettajaksi Kajaanin tyttökouluun 
ja tutustui siellä piirustuksenopettaja 
Maria Renforsiin. 

Tehtailija Herman Renfors, Marian 
toimelias veli, sai Agnesin kiinnostumaan 
monista asioista. 

Heidän välillään syttynyt romanssi 
johti häihin: Agnes ja piintyneenä poi-
kamiehenä pidetty Herman avioituivat 
kesäkuussa 1893. Agnes Castren oli 
24-vuotias, Herman parikymmentä vuot-
ta vanhempi.

Renforsien elämäntyylin kerrotaan 
poikenneen perinteisestä kajaanilaisesta 
elämänmenosta. Molemmat puolisot 
matkustivat paljon sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Molemmat olivat hyvin kie-

litaitoisia, ja heillä vieraili usein ulko-
maisia matkailijoita. Agnes Castrenilla 
oli apunaan kaksi piikaa kestitsemässä 
vieraita. 

Muita roolihenkilöitä
Kajaanin matkailuoppailla on uusien 
roolien lisäksi muitakin historiaan perus-
tuvia roolihenkilöitä kuten Kajaanin kau-
pungin perustaja Kreivi Pietari Brahe ja 
rouvansa kreivitär Kristina. Maria Lönn-
rot, Elias Lönnrotin vaimo muistelee 
elämäänsä Kajaanissa Marian ja Eliaksen 
ensitapaamisesta alkaen. Posti-Stiina 

kuljetti postia Ka-
jaanista Paltanie-
melle yli 25 vuotta. 
Kansannaisia edus-
tavat torimyyjät Se-
rafina Heikkinen, 
Caisa Moilanen ja 
Vanni Karjalainen. 
He  kauppas iva t 
turkiksia, juureksia 
tai pottuja kukin eri 
aikakausina joko 
Raatihuoneento-
rilla tai Kauppato-
rilla. Torilla kuuli 
ja näki paljon, ja 
torimyyjät kertovat 
mielellään kaiken 
eteenpäin. 

E n s i m m ä i s e t 
roolioppaat ovat 
elävöittäneet Ka-
jaanin kierroksia 
ja tapahtumia kym-
menkunta vuotta. 

Uusimmat roolihenkilöt ovat juuri val-
mistuneet Anne Ballinin ohjauksessa. 
Kajaanin kaupunki arvostaa historiaansa. 
Se on kustantanut uusimpien oppaiden 
rooliasut, jotka on suunnitellut ja valmis-
tanut Eeva Ipatti.

Kajaanin roolioppaat 
matkamessuilla
Matka 2020  -messuilla Kainuu esittäytyi 
Arctic Lakeland -osastolla. Kajaanin mat-
kailuoppaista oli messuosastolla mukana 
Kristina Stenbock (Ritva Kemppainen) ja 
Lucia Grothusen (Aira Väyrynen-Larent-
zos). He toivat tuulahduksen 1600-luvun 
Kajaanin linnasta.

Kainuuseen tultiin muinoin kalaisan 
järven ja metsän riistan perässä. Myö-
hemmin järvi kuljetti niin kauppiaita kuin 
tervaa kohti merta ja maailmaa. Oulujärvi 
ja sen rannat ovat täynnä tarinoita. 

Tervetuloa kuulemaan!

Rooliesityksen voi tilata 
osaksi kierrosta esim. ruokai-
lun tai kahvin yhteyteen.
Yhden roolihenkilön esitys 
kestää noin 15 - 20 min, hinta 
65 euroa.
Tilaukset: kajaanin.matkai-
luoppaat@gmail.com tai puh. 
044 500 5276, 044 500 4471. 

Kajaani

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

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 kohde-
toiveesi, me toteutamme ne. Kajaanin Matkailuop-

paat ry 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 Eino Leino -perinnetalo, Keisarintalli ja 
vuonna 1726 rakennettu Kuvakirkko.

Kulttuurikävely
Kävelykierros kaupungin keskustassa, Rantapuistossa 

tai pidemmällä Kajaaninjoen rantamaisemissa on 
suosittu tapa tutustua Kajaaniin. Oppaan johdolla 

voi tutustua Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikes-
kukseen, Vesiliikuntakeskus Kaukaveteen, keskustan 
kirkkoihin, linnanraunioihin, tervankuljetukseen tai 

kaupungin keskustan muistomerkkeihin. Kummi-
tuksia ja muita kummajaisia -kierroksella kävellään 

Kajaanin varjoisilla kujilla.

Tuokiokuvia Kajaanin historiasta
Matkailuoppaiden rooliesityksiä voi tilata 

opastuksen kahvi- tai ruokailuhetken yhteyteen. 
Yhden roolihenkilön esitys maksaa 65 € kerralta. 

Kesto noin 15 min.

Valmiit retkiohjelmat
Eino Leinon lapsuusmaisemat, Kajaanin linna, Kultai-
sen 60-luvun Kajaani, Kalevalainen Kajaani, Päiväretki 
Vuolijoelle, Herman Renforsin Kajaania, Koululaisret-

ki Kajaaniin, Sinisiä ajatuksia Sotkamossa ja 
Vanhan ajan Paltamoa.

LÖYDÄT KAJAANIN MATKAILUOPPAAT 
MYÖS FACEBOOKISTA.

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

KAIKILLE AVOIMET ILMAISET 
KESÄKIERROKSET

Hautausmaakävelyt Vanhalla hautausmaalla 
keskiviikkoisin 

10.6., 8.7., 29.7., 12.8. ja 26.8. klo 18.00. 
Vuolijoen hautausmaan kävely 

ke 22.7. klo 18.00.

Maanantai-illan kävelykierrokset 
29.6. - 27.7. klo 18.00 alkavat 

Kauppatorilta Pietari Brahen muistomerkiltä.

Tiistai-illan kiertoajelut 30.6. - 28.7. klo 18.00 
teatteritalon, Kauppakatu 14, kiertoajelu-

pysäkiltä. Poikkeuksena on 1.7. 
Eino Leinon lapsuusmaisemat -kierros, 
joka alkaa klo 16.30 ja on maksullinen.

Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. Kauppatorilla.

Suositut lasten linnan kierrokset alkavat 
Rauniolinnan edestä keskiviikkoisin 

3.6. klo 17.00, 1.7. klo 13.00 ja 5.8. klo 17.00.

Runoviikon kulttuurikävelyt 1. - 5.7. 
Runovartin jälkeen noin klo 12.15 

Rantapuistosta Eino Leinon muistomerkiltä. 

Tervavenekanavan soutunäytökset 
lauantaisin 4.7. - 1.8. ja 22.8. klo 12.00.

Uusia Kajaanin roolioppaita

Elinvoimaa taiteesta ja luonnosta
Kajaanin Matkailuoppaat ry ja Suomen Opasliitto ry 

Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät Kajaanissa, 
Kainuun keskuksessa 2. - 4.10.2020
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Ota opas – 
koet enemmän!

Paltaniemen kuvakirkko   
Avoinna 1.6.-16.8. 
päivittäin klo 12 - 18   www.paltamonseurakunta.fi

KAJAANIN KIRKKO
 

Kirkkokatu 19
Avoinna 6.6.–16.8.

päivittäin klo 10–18

VUOLIJOEN KIRKKO

Kivikirkontie 3
Avoinna 6.6.–31.8.  
päivittäin klo 9–15  

erillisestä varauksesta,
puh. 044 085 2382 tai  

044 098 6700

Eino Leino -talo
* kesäkahvila  * Eino Leino –näyttely 
* Elias Lönnrot näyttely 
* Kirjapäivät * Paltaniemen kesäteatteri
                      

Sutelantie 28, 
87850 Paltaniemi

  Tervetuloa!  

Tahvintie 4, 88380 Mieslahti
Puh. 044 299 0826 
sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi
www.kainuunopisto.fi
Majoitusvaraukset myös booking.com!

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 keittiö-
henkilökunnan maittavista aterioista aamupalasta 
iltapalaan saakka.

Kainuun Opisto tarjoaa mahdolli-
suuden irtaantua arjesta ja tulla 
virkistäytymään keskelle Kainuu-
ta, Paltamon Mieslahteen. Pis-
täydy vaikka ohikulkumatkalla!

KAINUUN OPISTO, 
KESKELLÄ KAUNEINTA 
KAINUUTA!

Kainuun Opiston päärakennukses-
sa voi majoittua mukavasti 1 ja 2 
hengen huoneissa ja nauttia keittiö-
henkilökunnan maittavista aterioista 
aamupalasta iltapalaan saakka.

Ota yhteyttä!
✆ 044 569 8217, taxi 010 3385 700

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

Kainuun 
Tilausliikenne
P. Jääskeläinen Ky

Kaupunkilehti 
kaikille

Ota yhteyttä!
Asiakaspalvelu 010 665 7202

Toimitus 040 746 7475
Mediamyynti 

Teemu p. 050 653 43 tai Saija p. 050 438 2831
Tervetuloa asioimaan, olemme avanneet myös verkkoapteekin!

Tervetuloa asioimaan, meillä 
toimii myös verkkoapteekki 

sekä noutopiste!

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

ITSAEPON NIIRÄKÄÄL  
 ITSAVATSUOJ AJ

 
  
  
  
  
  

 .tulevlapiräkäälsiokire aj-siely tädyöl ätlieM
  

 iat 00 414 010 akia aarav aj isajitnutnaisa amo estilaV
 .fi.nenialihem

  
  

 inaajaK
 3 utakajaR

 fi.nenialihem

aaskam ätsämyttiil nokrevnitseivaktam äkes ätsämyttiil nokrev näetniik ottioS  
 .nim/€ 9661,0 + .hup/€ 5380,0
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 .tulevlapiräkäälsiokire aj-siely tädyöl ätlieM
  

 iat 00 414 010 akia aarav aj isajitnutnaisa amo estilaV
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 3 utakajaR
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 .nim/€ 9661,0 + .hup/€ 5380,0

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

ITSAEPON NIIRÄKÄÄL  
 ITSAVATSUOJ AJ
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 .fi.nenialihem

  
  

 inaajaK
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 fi.nenialihem

aaskam ätsämyttiil nokrevnitseivaktam äkes ätsämyttiil nokrev näetniik ottioS  
 .nim/€ 9661,0 + .hup/€ 5380,0

Kajaani, Rajakatu 3   mehilainen.fi

Joutenlammella kuulee luonnon äänen
Joutenlammen kurssikeskus 
on monipuolinen kokous-, ma-
joitus-, leiri-  ja juhlapaikka 
keskellä upeaa kainuulaista 
luontoa. Se sijaitsee 15 km 
Kajaanista pohjoiseen Jouten-
lampi-nimisen lammen rannal-
la. Ympärillä oleva maasto on 
helppokulkuista mäntykangas-
ta, jossa kasvavat herkkutatit, 
mustikat ja puolukat odotta-
massa syksyisin poimijoita. 
Lammen vesi välkehtii kirk-
kaana ja puhtaana ja kutsuu pu-
lahtamaan veteen niin kesällä 
kuin talvella. Tarinan mukaan 
Joutenlampi on kirjaimellises-
ti jouten. Lammesta ei lähde 
eikä siihen tule vettä jokea tai 
puroa myöten – lampi vaan on 
jouten. Veden puhtaus juontuu 
lammen pohjassa olevista läh-
teistä. Luonnon rauha on hyvä 

vastapaino kaupungin hälinään 
ja hektisyyteen.

Joutenlammella on useita 
hyviä kokoustiloja, jotka so-
pivat erilaisten ryhmien käyt-
töön. Isoon saliin mahtuu 170 
henkilöä, ja ruokasalissa on 

116 asiakaspaikkaa. Lisäksi 
on useita pienemmille ryh-
mille sopivia tiloja. Majoi-
tuspaikkoja kahden hengen 
huoneissa on 80.  Leirialueen 
mökeissä on 42 vuodepaikkaa. 
Piha-alueella oleva kota on 

oiva paikka tunnelmallisten 
nuotioiltojen viettoon, pieniin 
palavereihin tai virkistyspäi-
viin. Rantasauna ja saunatupa 
lämpiävät asiakkaiden toivei-
den mukaisesti. Saunatuvassa 
voi järjestää myös palavereja 
tai takkailtoja. Joutenlammen 
omassa keittiössä valmistetaan 
maittavat tarjoilut asiakkaan 
toiveiden mukaisesti niin juh-
liin kuin kaikkiin muihinkin 
tilaisuuksiin. 

Joutenlampi tunnetaan kau-
niista luonnosta, hyvästä ruo-
asta ja hyvästä palvelusta. Jou-
tenlammen tiloja voivat varata 
niin yksityiset henkilöt kuin 
yritykset, yhteisöt, koulut, seu-
rakunnat, urheiluseurat yms. 

✱ Tarkemmin tiloihin ja pal-
veluihin pääsee tutustumaan 
www.joutenlampi.fi. 

 Sukella elämyksiin
 Kainutlaatuisessa 

Kainuussa!
 

ARCTICLAKELAND.FI   |  #ARCTICLAKELAND
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Yhteystiedot
Puh. 08 636 696
Kauppakatu 26
87100 KAJAANI
www.ranch.fi

Aukioloajat

Ma 10:30–14:00
Ti-to 10:30–21:00
Pe 10:30–23:00
La 12:00–23:00
Su Suljettu

Yhteystiedot
08 636 696
Kauppakatu 26
87100 Kajaani
www.ranch.fi

Aukioloajat
Ma 10:30–14:00
Ti-To 10:30–
21:00
Pe 10:30-23:00

ranchkajaani ravintola_ranch 

Tervetuloa! 

KAINUUN VOIMA OY

ALK.

55,50€ 
/HLÖ/VRK/2HH

UUSIIN HUONEISIIN
Tervetuloa tutustumaan Original Sokos Hotel Valjuksen

Sisältää majoituksen, aamiaisen ja asukassaunan.

VARAUKSET

 

Haluatko uuden harrastuksen? Kiinnostaako vapaaehtoistyö? 
Tule mukaan  SPR:n Kajaanin osaston vapaaehtoisten 
iloiseen joukkoon. Meiltä löydät monipuolista toimintaa ja 
hyvää seuraa. 
Kajaanin SPR, Kauppakatu 44, puh.040 749 8264
rednet.punainenristi.fi/kajaani

Ranch avasi ovensa ensim-
mäisen kerran vuonna 2004. 
Aiemmin nykyisellä omistajal-
la oli samalla paikalla 96 astetta 
-niminen nettikahvila.

Ranchin konsepti nojasi en-
nen vuotta 2019 vahvasti tex-
mexiin, mikä näkyi myös ulos-
päin sisustuksellisesti, sekä 
markkinoinnillisesti. Keväällä 
2019 teimme remontin, uu-
distimme ilmeemme, ja myös 
ruokiin tuli muutosta. Pääpai-
nomme on nykyisin pihveissä 
sekä myös kevyemmissä vaih-
toehdoissa. Suosimme ruuan 
raaka-aineissa mahdollisuuk-
sien mukaan paljon paikallisia 
tuotteita.

Ranch on hyvin 
persoonallinen 
paikka, reilu, rehti ja 
rento!  
Olemme saaneet olla henkilö-
kunnan kanssa toteuttamassa 
remonttia, mikä näkyy esimer-
kiksi omatekoisissa ja persoo-
nallisissa sisustuselementeissä 
ympäri ravintolaamme.

Halusimme ravintolasta sel-
laisen paikan mihin menoa ei 
tarvitse miettiä sen kummem-
min. Oletko lenkillä tajunnut 
haluavasi mennä burgerin kaut-
ta kotiin vai päättänyt puoli 
vuotta aiemmin viedä rakkaasi 
vuosipäivän viettoon puvun-
takki päällä. Meille on helppo 

tulla ja viihtyä tilanteessa kuin 
tilanteessa!

Arkipäivisin tarjoilemme 
lounasta klo 10.30 - 14.00. 
Lounaaseen kuuluu reilu vaih-
tuva salaattipöytä, keitto, sekä 
uunituore leipä, ruokajuomat, 
kahvi tai tee ja makea sekä 
pöytiin tarjoiltu valitsemasi 
pääruoka-annos.  Lounaalla 
reagoimme asiakkaidemme 
palautteisiin, sesonkeihin, sekä 
ajankohtaisiin uutuuksiin, jo-
ten lounaan vaihtuvuus on sen 
mukainen. Tarjoamme juuri 
sitä, mitä te haluatte syödä! 
Lounaalla on aina tarjolla myös 

kasvisvaihtoehto, ja tarpeen 
mukaan voimme muokata an-
noksiamme erityisruokavalioi-
den mukaan. 

À la carte -listallamme on 
reilusti erilaisia pihvi- sekä 
burgerivaihtoehtoja. Lisäksi 
listallamme on ruokaisia sa-
laatteja, kala- ja broilerian-
noksia unohtamatta. Viimeai-
koina suosituiksi annoksiksi 
ovat nousseet myös erilaiset 
porukka-annokset, jotka voi 
jakaa ystävien kesken. Kaiken 
kaikkiaan listallamme on mo-
nenlaisia herkkuja niin lapsille 
kuin aikuisillekin. 

Ravintolassamme on myös 
erillinen kabinettitila, jossa 
voi pitää kokouksia sekä pie-
nempiä yksityistilaisuuksia. 
Olemme järjestäneet kabinetis-
samme niin baby showereita 
kuin muistotilaisuuksiakin.  
Tila on muokattavissa siihen 
muottiin, minkä senhetkinen 
tilaisuus vaatii. Tarjoilut järjes-
tämme toiveiden ja tilaisuuden 
mukaan.

Tervetuloa viettämään ai-
kaa koko Kajaanin ikiomaan 
Ranchiin!

Sanni, vuoropäälikkö

Ranch, kajaanilaisten 
luottoravintola jo vuodesta 2004

Kainuun ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden matkailualalla tarvittavan 
osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen.

• Matkailualan perustutkinto,
   matka-asiantuntija, matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija
• Matkailupalvelujen ammattitutkinto
• Opastuspalvelujen ammattitutkinto, matkaopas

Tutkintoihin on jatkuva haku. Tutkintoihin sisältyvät lähijaksot toteutetaan 
Kajaanissa. Opetusta ja ohjausta toteutetaan myös työpaikoilla henkilö-
kohtaistamisen mukaan.

Lisätietoa: Maija Vuorinen, p. 044 797 4524 maija.vuorinen@kao.fi

www.kao.fi | www.opintopolku.fi

Matkailu avartaa!

         kainuunammattiopisto        
 kaoinstag

Riihipihan museoalue
Kuusirannantie 67, 88270 Vuolijoki

Museo ja kesäkahvila 
AVOINNA

13.6.-16.8.2020 
ke-su klo 11-17

Pääsymaksu 5 € yli 12-vuotiailta

Kesäpäivät 11.-12.7.2020 klo 10-16
www.riihipiha.fi

 

facebook.com/teehuonetsaikka

instagram.com/teehuonetsaikka

Päivän smoothie

Tsaikan verkkokauppa on auki: 
teehuonetsaikka.fi/tsaikkakauppa

• Laadukasta irtoteetä -  
 osta mukaan tai nauti  
 paikan päällä 
• Gluteenittomia leivonnaisia 
• Kainuulainen yrttiteesarja 
•  Keittolounas 

Aukioloajat 
Ma-Pe    
10:00 - 17:00 
La            
10:00 - 16:00

Osoite 
Kauppakatu 3 
(Kauppatorin kulmalla) 
87100 Kajaani
      040 7758 835 

LOUNAS SCANDIC  
KAJANUKSESSA

Noutopöytä tarjolla ma-pe klo 10.30-13.30. 

Katso menu: 
scandichotels.fi/kajanus

9,50€ 
/HENKILÖ



PB24

13,60€

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

Kajaani tunnetaan laadukkaasta teatteristaan. 
Historialliset ja perinteikkäät teatterirakennukset 
Teatteritalo ja Sissilinna saavat lähiaikoina 
perusteelliset remontit. Toimivat ja viihtyisät tilat 
mahdollistavat entistä paremmat teatterielämykset. 
Kajaanin teatteri on myös alueteatteri. 
Alueteatterin kiertueryhmät tuovat teatteria 
maakuntiin, joissa omaa teatteritoimintaa tai 
teatteritilaa ei välttämättä ole.  Nämä esitykset 
tavoittavat vuosittain tuhansia katsojia kouluista 
vanhusten palvelutaloihin.
Kajaanin teatteriin kannattaa tulla kauempaakin. 
Päivä vierähtää mukavasti vaikkapa 
museokierroksilla, ruokailemassa, ostoksilla 
ja nähtävyyksiä katsellen. Päivän kruunaa 
mieleenpainuva teatterielämys.

 

Kajaanin kaupunginteatteri tarjoaa 
draamaa, rakkautta ja viihdettä

Laila, rakastettujen laulujen 
siivittämä musiikkinäytelmä 
laulajalegenda Laila Kinnusen 
noususta tähtitaivaalle, jatkaa 
esityksiään vielä kevään ajan. 
Tarjolla on draamaa, epookkia 
ja loistavaa musiikkia 60-luvun 
hengessä! 

Syyllinen, herkkä ja vilpitön 
uusperhedraama käsittelee elä-
mänmakuisesti ja kouriintuntu-
vasti uusperheproblematiikkaa, 
vanhemmuutta ja syyllisyyttä. 

Jossain pohjoisessa on sar-
ja rakkaustarinoita pienessä 
pohjoisessa kylässä eräänä tal-
visena iltana. John Carianin 
näytelmässä jokainen kohtaus 
tapahtuu saman illan aikana, 
hetkenä jolloin revontulet näyt-
tävät kauneintaan. Ihmisten 
kohdatessa rakkaus yllättää 
kuin tähdenlento kirkkaalla 
yötaivaalla. 

Tea ja Tyhmentäjä on aivan 
uusi kotimainen lastennäytel-
mä. Alakoululaisille suunnattu 
vauhdikas, riemukas ja ennak-
koluuloton seikkailunäytelmä 
viihdyttää niin lapsia kuin ai-
kuisiakin.

Vierailuesitys Don Quijote 
on lämminhenkinen komedia 
ystävyydestä ja idealismista. 
Huippukoomikot Timo Ruus-
kanen ja Tuukka Vasama ovat 
kiertäneet Suomea viiden vuo-
den ajan ja hurmanneet yleisöt 
klassikkotulkinnoillaan. Nyt 
kaksikko vie katsojat Espan-
jaan seuraamaan Don Quijoten 
ja hänen aseenkantajansa San-
cho Panzan seikkailuja. Vie-
railuesitys Teatteritalossa 28.3. 

Riehakkaassa ja toiminnan 
täyteisessä Vappukonsertis-
sa kuullaan Suomen eurovii-
suedustuskappaleita Lailasta 

Lordiin! Lavalla lähes koko 
teatterin väki.

Syksyn teatteritärppinä suo-
sittelemme näytelmää Vanhan 
naisen vierailu. Vanha nainen 
palaa talousvaikeuksissa kitu-
vaan pikkukaupunkiin miljar-
döörinä ja tuo rahoineen toivon 
paremmasta tulevaisuudesta. 
Jälleennäkemisen riemu ei ole 
kuitenkaan aivan sitä miltä 

näyttää. Paluuseen kätkeytyy 
katkera kosto. Dürrenmattin 
mestariteos pureutuu ihmisen 
raadolliseen ahneuteen hilpei-
den ja karmaisevalla tavalla 
tunnistettavien hahmojen rä-
pistellessä moraalisten valin-
tojen edessä. 
✱ Katso tarkemmat tiedot 
esityksistä ja esitysajat 
www.kajaaninteatteri.fi

Kajaani Infon kesän aikatauluja:
 • Infon toimipiste ajalla 22.6. - 15.8. 
 raatihuoneella, osoitteessa Linnankatu 14. 

Raatihuoneen aukioloajat: 
22.6. - 31.7. 
ma-pe klo 10-17, la klo 10-14, su suljettu
1. - 15.8. 
ma-pe klo 10-16, la klo 10-14, su suljettu 

• Kaupungintalon Kajaani Info suljettu 1. - 31.7. 
•  Runoviikolla 1. - 5.7. lipunmyynti raatihuoneen 
 lisäksi Kaukametsän salin aulassa
•  Paltaniemen kuvakirkko on avoinna 
 1.6. - 16.8. ma - su klo 12 -18

Kuva: Ia Samoil

JO VUODESTA 1651

Kajaanin
kaupunginteatteri

Lue lisää tapahtumista: menoinfo.fi 

Kajaanin taidemuseo
23.2.-17.5. 

Väreilyä
Kultturan kokoama lastennäyttely 

omista kokoelmista
4.6.-23.8. 

Marjatta Tapiola: 
Maalauksia 2017-2020

Avoinna su-ti, to 10-17, ke 11-19
www.kajaani.fi /taidemuseo

Linnankatu 14

Liput ja lisätiedot

Kainuun Museo

KAJAANI INFO 
Pohjolankatu 13 (kaupungintalo) 

p. (08) 6155 2555, kajaani.info@kajaani.fi 
www.kajaani.fi , www.visitkajaani.fi 

TEA JA TYHMENTÄJÄ 
uusi kotimainen seikkailunäytelmä

Ohjaus Valto Kuuluvainen

VANHAN NAISEN VIERAILU
Tarina suloisesta kostosta

Ohjaus Heta Haanperä 
ensi-ilta syksyllä 2020
www.kajaaninteatteri.fi .

Muita tapahtumia
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Perusnäyttelyn lisäksi 
19.4. asti Aikamatkalla

– Suomen Nukketaiteilijat 20 vuotta
13.5.-6.9. 

Seitkytluku
20.9.-5.1. 

Kenttäradan monet kasvot
Lisäksi galleriahuoneen pienoisnäyttelyt

Aukioloajat ja tarkemmat tiedot
www.kainuunmuseo.fi 

Asemakatu 4

27.-29.3. Barents Winter Games
3.-5.4. Hiihdon SM-kilpailut Ristijärvi
8.-9.5. Pietari Brahen markkinat
21.-23.5. Kajaanin Kevät 2020 -festivaali
1.6.-16.8. Paltaniemen kuvakirkko avoinna
3.6., 1.7., 5.8. Lasten linnan kierrokset
10.6. alkaen hautausmaakierrokset
13.6. Kajaani Street Art
13.6. alkaen Kauppatorin torisoitot
17.6. Raatihuoneentorin lauluillat
25.6. Puolustusvoimien kesäkonserttikiertue
28.6.-3.7. Kainuun Rastiviikko Suomussalmi
29.6. Pietarin-päivä
29.6.-27.7. Kävelykierrokset
30.6.-28.7. Kaupunkikiertoajelut
1.-4.7. Kajaanin markkinakatu
1.7. Eino Leinon lapsuusmaisemat
 -opastettu kiertoajelu
3.7.-12.9. Eino Leino Oulujärvellä 
 -höyrylaivaristeilyt
3.-4.7. Kajaani Fest Lammen Loiskeet 
 -musiikkifestivaali
4.7.-1.8., 22.8. Tervakanavan soutunäytökset
11.-12.7. Paltaniemen kirjapäivät
11.-12.7. Vuolijoen Riihipihan kesäpäivät
22.7. Vuolijoen hautausmaakierros
24.-26.7. Ärjän taidefestivaali
14.8. Maakuntapäivät Kajaani
21.-23.8. Linnanvirta-puistojuhla
4.-5.9. Kajaanin syysmarkkinat

Musiikkia, lausuntaa, teatteria.
Taiteellinen johtaja Kati Outinen.

Suven Runoilija on Tua Forsström.
Koko ohjelma: www.runoviikko.fi 

1.-5.7.2020

Kajaanin 
Ase- ja Varusmuseo
Lönnrotinkatu 1b, 
87250 Kajaani 
Puh. 050 4144166


