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Suomen Opasliiton Pohjois-
Suomen alue palvelee opastaen
Suomen Opasliitto ry:n Poh-
jois-Suomen alue on maan-
tieteellisesti laajin kaikista 
Opasliiton alueista. Siihen 
kuuluvat Kainuun, Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnat. Alueella toimii tänä 
vuonna seitsemän opasyhdis-
tystä, joissa on yhteensä 150 
auktorisoitua matkailuopasta. 
Kainuussa toimivat Kajaanin 
ja Suomussalmen opasyhdis-
tykset, Lapissa Rovaniemen 
ja Meri-Lapin opasyhdistykset 
ja Pohjois-Pohjanmaalla Kala-
joen, Oulun seudun ja Raahen 
opasyhdistykset. 

Rovaniemen Matkailuop-
paat ry:n auktorisoidut matkai-

luoppaat toimivat sekä Rova-
niemen kaupungin alueella että 
myös Inarissa ja Kittilässä. Me-
ri-Lapin Matkailuoppaat ry:n 
auktorisoidut matkailuoppaat 
opastavat Kemin, Keminmaan, 
Simon, Tervolan ja Tornion 
kuntien alueilla. Oulun seudun 
oppaat ry:n jäsenet opastavat 
Oulun ja kahdeksan lähikunnan 
alueella. 

Matkailuoppaan ja mat-
kaoppaan ammattitutkinnon 
ammattinimikkeellä toimivia 
oppaita on määrällisesti eniten, 
mutta myös matkanjohtajien, 
erä- ja luonto-oppaiden, me-
lontaoppaiden, safarioppaiden 
ja roolioppaiden palveluita on 

saatavilla. Paikkakunnasta ja 
alueesta riippuen opastuksia on 
saatavilla kaikkiaan noin 20 eri 
kielellä, suomen kielen lisäksi 
useammalta paikkakunnalta 
voi tilata opastuksia englannin 
ja ruotsin kielillä. Myös rans-
kan, saksan ja venäjän kielen 
taitoisia oppaita on saatavilla 
useammalla paikkakunnalla. 
Kiinan, japanin, korean, krei-
kan ja arabian kielillä on saa-
tavilla oppaita. 

Rooliopastukset ovat kas-
vattaneet suosiotaan viimeisten 
vuosien aikana. Alueella voi 
tavata useita eri roolihahmo-
ja. Kajaanissa pääsee aika-
matkalle historiaan vaikkapa 

Posti-Stinan tai torimyyjän 
matkassa, Rovaniemellä ta-
paa hotelli Pohjanhovin entisiä 
hovimestareita, Meri-Lapissa 
esittäytyy Pohjanakka, Oulussa 
Sara Wacklin, Suomussalmella 
Ilmari Iki-Kianto.

Auktorisoitujen matkailuop-
paiden tuotteet ovat monipuo-
lisia. Tarjolla on perinteisten 
kiertoajelujen lisäksi kävely-
kierroksia ja kohdeopastuksia, 
kummituskierroksia, hautaus-
maakierroksia ja matkanjohta-
japalveluja ryhmämatkoilla eri 
kohteisiin asiakkaan toiveiden 
mukaan.   

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 
maakuntien matkailuoppaiden, eräop-
paiden ja erikoisalojen oppaiden lehti. 
Painosmäärä 10 000 kpl. Tiedot 02/2021.

Toimitusneuvosto: Kyösti Karjalainen, Hilkka Kangastie,  
Päivi Rintamäki ja Raija Elsinen. Varalla Tiina Hernesniemi.
Sivunvalmistus: Kuhmolainen, Kainuuntie 103, 88900 Kuhmo
Painaminen: Suomalainen Lehtipaino Oy/Kajaani

Kalajoen Matkailuoppaat ry
- opastoimintaa jo 40 vuotta!

Kohdeopastukset mm. Kotimuseo Havulassa, bussi- 
opastukset, hautausmaakierrokset sekä kävelykierrokset 

Plassin kylämiljöössä ja Kalajoen Hiekkasärkillä.

Varaukset ja tiedustelut: 
Kaija Jaakola
p. 050 536 5519 
kaija.jaakola@sahkoliikekalajoki.fi 
www.facebook.com/kalajoenmatkailuoppaat 

Opastukset Meri-Lapissa
Kemi-TornioHaaparanta-Simo-Keminmaa-Tervola

Ota Opas ja koe enemmän!

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
+358(0)44 440 1201
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
www.merilapinmatkailuoppaat.fi

OPASTUKSET KAINUUSSA
Kajaani – Paltamo – Sotkamo

Kiertoajelut – Kulttuurikävelyt – Rooliesitykset – Valmiit retket

Ota opas – koet enemmän!

Kajaanin Matkailuoppaat ry
kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com
+358(0)44 500 4471, +358(0)44 500 5276
www.kajaani.fi/matkailuoppaat

Opastukset Raahessa
Ota Opas – koet enemmän!

Raahen Matkailuoppaat ry
puh. 044 754 4419
opaspalvelut@raahenmatkailuoppaat.fi
www.raahenmatkailuoppaat.fi 

Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulu, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala

Totta ja tarinoiden taikaa! 

Oulun seudun oppaat ry
www.oulunseudunoppaat.fi 
OPASVÄLITYS: www.goarctic.fi 
opastukset@goarctic.fi 
puh. 08 415 277 75 

Opastamme Oulun seudulla

Opastukset Suomussalmella
RAATTEEN MUSEOTIE – TURJANLINNA – HOSSA –

SOIVA METSÄ – KULTTUURIKÄVELYT

Suomussalmen Matkailuoppaat ry
Oppaiden välitys 
SUOMUSSALMEN MATKAILUTOIMISTO                                 
Puh. 044 777 3250
visit@suomussalmi.fi

Ota opas – koe enemmän! 
Rovaniemi - Kittilä/Tunturi-Lappi - Inari

Suomen pohjoisimmat oppaat
palveluksessanne toiveittenne mukaan! 

Rovaniemen Matkailuoppaat ry
Yhteystietomme löydät Facebookista 
”Rovaniemen matkailuoppaat” 
ja tämä lehden sivulta 11 

Alue-edustajan puheenvuoro

Hyvät lukijat!
Iloksenne julkaisemme tänäkin 
vuonna Pohjoisen Opas -leh-
den luettavaksenne. Tämä vuo-
den 2021 lehti on ilmestynyt 
vuosittain katkeamattomasti 
jo 31 kertaa. Tässä lehdessä 
esittelemme opastustuottei-
ta ja yhteistyökumppaneiden 
palveluja koko laajalla Pohjois-
Suomen alueella. Tämä leh-
ti on kätevä matkakumppani 
matkoillanne ja se julkaistaan 
myös verkkoversiona Suomen 
Opasliiton ja Pohjois-Suomen 
alueen opasyhdistysten verk-
kosivuilla. Kiitokset kaikille 
yhteistyökumppaneillemme.

Suomen Opasliiton teemana 
tänä vuonna on ”Turvallisesti 
opastaen”. Turvallisuus on tänä 
vuonna ja tästä eteenpäinkin 
aina ajankohtainen asia, tavalla 
tai toisella. Tällä hetkellä ko-
ronaviruspandemia vaikeuttaa 
ja estää matkailua, mutta me 
matkailuoppaat suuntaamme 
katseemme tulevaisuuteen ja 
odotamme innolla aikaa, jol-
loin saamme taas opastaa teitä 
turvallisesti. Suosittelemme 
tilaamaan Suomen Opasliiton 
auktorisoiman matkailuoppaan 
vieraillessanne paikkakunnil-
lamme. Auktorisointi on op-
paan ammattitaidon laadun tae 
ja opastaminen tuo lisäarvoa 
vierailullenne.

Kaikki auktorisoidut mat-
kailuoppaat ovat suorittaneet 
matkailuoppaan koulutuksen 
Suomen Opasliiton koulutus-
ohjelman mukaisesti. Koulu-
tukseen sisältyy teoriatietoja eri 
aihealueista, tutustumiskäynte-
jä eri kohteisiin, harjoitusteh-
täviä, itsenäistä opiskelua ja 
tietopakettien kirjoittamista 
sekä käytännön harjoittelua 
linja-autossa, kävelykierrok-
silla ja kohteissa. Osaaminen 
osoitetaan opastusnäytössä, 
jota arvioivat Suomen Opas-
liiton nimeämät arvioijat. 
Matkaoppaan ammattinimik-
keellä toimivat oppaat ovat 
suorittaneet Matkaoppaan tai 
Opastuspalvelujen ammattitut-
kinnon. Erikoisoppaat ovat eri-
koistuneet oman erikoisalansa 
opastamiseen, kuten erä- ja 
luonto-oppaat, safarioppaat ja 
melontaoppaat.

Oppaana työskennellessä 
meidän kaikkien on ylläpidet-
tävä opastamisen ammattitaitoa 
jatkuvalla täydennyskoulutuk-

sella ja itsenäisellä opiskelulla 
laadukkaan opastamisen ta-
kaamiseksi. Suomen Opasliitto 
järjestää valtakunnalliset opas-
koulutuspäivät kaksi kertaa 
vuodessa eri puolilla Suomea 
ja jokainen Opasliiton alue jär-
jestää alueelliset opaskoulutus-
päivät kaksi kertaa vuodessa. 
Tänä vuonna valtakunnalliset 
opaskoulutuspäivät pidetään 
Lohjalla 23.–24.4. ja Porissa 
16.–17.10. Pohjois-Suomen 
aluekoulutuspäivät ovat Torni-
ossa 10.4. ja Kalajoella syys-
kuussa. Torniossa saamme pe-
rehtyä Tornion 400-vuotiseen 
historiaan ja nykypäivään sekä 
tulevaisuuteen.

Suomen Opasliitossa on 
aloitettu verkossa pidettävät 
koulutukset jäsenille. Koulu-
tuskalenterissa on tarjolla eri 
asiantuntijoiden luentoja eri 
aihepiireistä, kuten esimerkiksi 
matkailuoppaan vuorovaiku-
tus- ja viestintätaidoista, jäsen-

yhdistysten toimihenkilöiden 
tehtävistä, sosiaalisen median 
käyttämisestä, verotuksesta ja 
turvallisuusasioista. Äänen-
huoltoa, draamaa ja turvalli-
suutta opastuksiin opiskelem-
me Oulussa 29.–30.5.

Vuosittain vietämme myös 
erilaisia juhlapäiviä. 21.2. juh-
limme Kansainvälistä matkai-
luoppaan päivää, 6.5. Suomen 
matkailuoppaiden päivää ja 
27.9. Maailman matkailupäi-
vää. Näinä päivinä teemme 
tunnetuksi opastoimintaa jär-
jestämällä erilaisia opastuksia 
eri paikkakunnilla. Lisätietoja 
saat seuraamalla tiedottamista 
ja viestintää eri medioissa lä-
hempänä tapahtumia.

Kajaanin syysliittokokouk-
sessa valittiin Pohjois-Suomen 
alueelle uusi alue-edustaja 
Kyösti Karjalaisen toimikau-
sien tullessa täyteen. Alue-
edustajaksi valittiin Hilkka 
Kangastie Meri-Lapin Matkai-

luoppaat ry:stä ja vara-alue-
edustajaksi Päivi Rintamäki 
Oulun seudun oppaat ry:stä. 
Me kaikki Pohjois-Suomen 
alueen matkailuoppaat kiitäm-
me Kyösti Karjalaista kaikkien 
kuuden vuoden osalta hänen 
huolehtiessaan alueemme asi-
oista Suomen Opasliiton halli-
tuksen jäsenenä. Sydämelliset 
kiitoksemme!
Pohjois-Suomen oppaat  
palveluksessanne! 
Ilo palvella opastaen!

Hilkka Kangastie 
Suomen Opasliitto ry.
Pohjois-Suomen alue-edustaja
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
Puh. 040 547 8686

Päivi Rintamäki
Suomen Opasliitto ry.
Pohjois-Suomen 
vara-alue-edustaja
Oulun seudun oppaat ry
Puh. 040 836 0581

Pohjois-Suomen uudet alue-edustajat, Hilkka Kangastie (oik.) ja Päivi Rintamäki.   
Kuva Kaarina Kokko
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Meri-Lappi

Kemiläisten ”olohuoneeksi-
kin” sanottu, tunnelmallinen 
ja houkutteleva Wanha Satama 
kiehtoo tarinoillaan ja toimin-
nallaan. Kesäisin satamasta 
löytyy monenlaista nähtävää ja 
puuhaa eri ikäisille vierailijoil-
le. Ulkopaikkakuntalaiset ovat 
jopa Rivieraan upeaa satamaa 
verranneet ja todenneet tar-
jonnan rannassa olevan oikein 
hyvä.

Muistomerkit, patsaat, van-
ha Savupirtti ja rehevä puisto-
alue ovat tutustumisen arvoisia 
käyntikohteita. Keskeltä sata-
maa löytyy Leila laiva, entinen 
Korkeasaaren lautta, joka toi-
mii viikonloppuisin linjalaiva-
na kolmen saaren välillä. Saa-
rille on mahdollista rantautua 
tutustumaan niiden monipuo-
liseen historiaan tai vai hypätä 
kyydistä makkaran paistoon ja 
palata seuraavalla Leila kyy-
dillä takaisin. Leila risteilylle 
voi myös tilata oppaan mukaan 
kertomaan tarinoita saarista, 
merestä ja paikallishistoriasta.  
Ruokailunkin tilaaminen omal-
le ryhmälle onnistuu.

Samasta laiturista operoi 

myös perinnelaiva Jähti, joka 
on valmistunut vuonna 2007 ja 
on rakennettu 1850-luvun mal-
lin ja perimätiedon mukaisesti. 
Jähdillä voi risteillä muutaman 
tunnin miniristeilyjä tai jopa 
koko päivän kestäviä risteily-
jä Perämeren Kansallispuis-
toon, Sarven saarelle. Myös 
Jähdille voi tilata ruokailun, 
firmaristeilyn tai vaikkapa hää-
juhlan merellisissä merkeissä. 
Jähdillä mahdollisuus tehdä 
purjehduksia pitemmällekin, 
kuten Hailuotoon ja nauttia 
Perämeren aalloista.

Jähdin naapurilaiturissa kel-
luu Katariina laiva, meriros-
voillekin tuttu kapistus, joka 
pääosin toimii ravintolalaiva-
na. Jähdin ja Katariinan tuki-
kohta on tien toisella puolen tie-
tä sijaitseva Sataman Krouwi, 
tunnelmallinen kohtaamispaik-
ka, jonka seinillä taulut kerto-
vat uiton, sahateollisuuden ja 
sataman vanhaa historiaa. Vat-
sankin saa täyteen tilaamalla 
paikalisia herkkuannoksia tai 
Ollin vohveleita.

Wanhan Sataman laidalta 
löytyy historiaa tihkuva kel-

tainen talo, jonka ikkunoiden 
kalterit ovat alkuperäiset vuo-
delta 1912. Talo on muuten-
kin säilytetty pitkälti alkupe-
räisessä muodossaan ja voisi 
kertoa meille huimia tarinoita 
menneiltä ajoilta, kummituk-
sia unohtamatta. Talon sisältä 
löytyvät Meri-Lapin Matka-
toimisto, Jalokivigalleria ja 
Sarjakuvanäyttely.  Artic Gems 
and Stones.

Jalokivigalleriasta löytyy 
mm.  yli 3000 erilaista jalo- ja 
korukiveä ja ihka aito Suomen 
kuninkaan kruunu. Gallerian 
perustaja on ollut Teuvo Ypyä 
joka pienenä poikana innostui 
korukivistä sellaisen löydet-
tyään.  Sarjakuvanäyttely on 
maailmankin mittakaavassa 
huikean laaja, monipuolinen 
ja ehdottomasti tutustumisen 
arvoinen. Molempiin näytte-
lyihin pääsee samalla lipulla ja 
kannattaakin varata tovi aikaa, 
sillä näkemistä ja kokemista 
piisaa. Gallerian tiloissa on 
myös toimintaa sarjakuva-
kurssien, teematapahtumisen 
ja Lempi-kerhon puitteissa. 
Lempikerhoissa lapset touhua-

vat sarakuvakeskuksen masko-
tin Lempin johdolla. Pienestä 
matkamuistopuodista voi ha-
lutessaan ostaa Lempi keräily-
kolikon, oman horoskooppiki-
ven, mystisen ”noidankiven ” 
ja paljon muuta ainutlaatuista 
lahjatavaraa.

Gallerian edessä oleva jää-
telökioski kesäisin on hyvä 
paikka päättää makoisasti kier-
ros Wanhassa Satamassa. Gal-
lerian takana toisessa historiaa 
huokuvassa talossa sijaitsee 
LapinMeren Melontakeskus, 
jonka palveluista pääsee naut-
timaan kesäisin, kun aurinko 
porottaa ja meri näyttää kau-
neimmat kasvonsa. Rauhalli-
nen hetki kajakissa, lähisaa-
ristossa lataa kiireisimmänkin 
ihmisen akut ja tuo luonnon 
lähelle ihmistä. Melontakeskus 
toimii kesäisin, mutta Galleri-
aan ja Krouwiin in kannattaa 
tupsahtaa talvisinkin, sillä ne 
ovat avoinna ympäri vuoden. 

Päivi Koskela
Meri-Lapin Matkailuoppaat 
matkaopas AT
Erä-ja luonto-opas AT

Saaristoristeilyt Kemi
Laitakari on lumoava yhdistelmä 
koskematonta 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

• Teemaristeilyt
• Tyky-ohjelmat

• Tilausristeilyt ja catering

19.6. - 8.8.
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

Elävä Ranta –
Kemin Wanha Satama
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Tornionlaakson museo – Tornedalens museum 
esittelee Tornionlaakson kulttuuria ja historiaa 
Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. 
Tornionlaakso on historiallisesti yhtenäinen 
kulttuuri- ja murrealue, jonka valtionraja jakoi 
vasta 1800-luvun alussa. Näyttelyissä nähdään 
mitä arkeologia voi kertoa elämästä alueella 
tuhansia ja satoja vuosia sitten, tutustutaan 
perinteisiin elinkeinoihin ja kuullaan, miten 
sodat ovat koskettaneet tornionlaaksolaisia. 
Näyttelyssä nousee esille valtionrajaan liittyvät 
ilmiöt kuten joppaus, rajakauppa ja rajan vai-
kutus asukkaiden elämään. Lisäksi näyttelyssä 
kerrotaan Tornion ja Haaparannan kaupunkien 
kehityksestä. Esillä on arkipäivän ilmiöitä 
kuten ruokakulttuuria ja populaarimusiik-
kia. Näyttely tutustuttaa kävijän paikalliseen 
identiteettiin sekä alueen kieliin ja murteisiin. 
Runsas kuva- ja filmimateriaali sekä esineistö 
herättävät menneisyyden eloon.  

Museo sijaitsee Tornion keskustassa kirjas-
ton ja Aineen taidemuseon vieressä, valtionra-
jan pinnassa. Museo on esteetön liikuntarajoit-
teisille. Näyttelyssä käytetyt kielet ovat suomi, 
ruotsi, englanti ja meänkieli. 

Tornionlaakson museon 
näyttelyt vuonna 2021 
Tornion kaupunki täyttää 400 vuotta 2021. 
Tornionlaakson museo juhlistaa vuotta näyt-
telyillä, jotka kertovat kaupungin nelisata-
vuotisesta historiasta. Ensimmäinen näyttely 
Kolme Kustaan kaupunkia avautuu 12.1.2021 
ja näyttely on tehty yhteistyössä Norrbottenin 
museon ja Piitimen museon kanssa. Kustaa 
II Aadolf perusti Luulajan, Piitimen ja Torni-
on kaupungit vuonna 1621. Kolme Kustaan 

kaupunkia kertoo kolmen kaupungin nelisa-
tavuotisesta historiasta paikallistarinoiden, 
henkilötarinoiden, esineiden ja historiallisten 
kuvien avulla. Yhteistyössä Norrbottenin 
museon ja Piitimen museon kanssa näyttelyyn 
toteutetaan myös verkko-opastuksia. Näyttely 
on esillä 25.4.2021 saakka.  

Tornionlaakson museo nostaa toisessa juh-
lavuoden näyttelyssään keskiöön kaupungin 
perustajan kuningas Kustaa II Aadolfin. Kunin-
kaan elämästä kertova näyttely avautuu Tornio-
viikolla 13.5.2021. Näyttelyssä nostetaan esille 
Kustaa II Aadolfin henkilötarinaa ja sotaretkiä. 
Kustaa II Aadolfin aikana Ruotsin valtakunta 
oli laajimmillaan. Laajeneminen tarkoitti sotia 
useilla rintamilla ja sotien rahoittamiseen ku-
ningas tarvitsi kaupunkien verotuloja. Yhtenä 
teemana näyttelyssä on Kustaa II Aadolfin pe-
rustamat kaupungit, joita hän perusti kaikkiaan 
14. Näyttely on avoinna 14.11.2021 saakka.  

Loppuvuodeksi esille tulee lapsille suunnattu 
toiminnallinen näyttely Joulutoive, joka avau-
tuu Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2021. 
Näyttelyssä esitellään suosituimpia joululah-
jatoiveita eri vuosikymmeniltä ja pohditaan 
millaisia toiveita jouluun voi liittyä. Näyttely 
on avoinna 9.1.2022 saakka.  

Anna-Kaisa Ek
Tornionlaakson museo, museolehtori

Tornionlaakson museolla on merkittävä rooli 
Tornion kaupungin täyttäessä 400 vuotta tänä 
vuonna. Eräs syy Tornion kaupungin perusta-
miseen oli Lapin kauppa, johon yllä oleva kuva 
Tornion markkinoista viittaa.   
Kuva: Tornionlaakson museo.

Tornionlaakson 
museo
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Tarinoita Tornion muistomerkin takana

mikko.korkiakoski@taloasema.fi

Isännöintiä, jonka tunnet

Ensimmäinen maailmanso-
ta aiheutti Torniossa, Haa-
parannalla ja laajemminkin 
Tornionlaaksossa monenlaista 
toimeliaisuutta erilaisissa kul-
jetustehtävissä. Venäjän aikai-
semmat yhteydet länteen kat-
kesivat kerralla elokuun 1914 
alussa, kun ensimmäinen maa-

ilmansota syttyi. Tornio ja Haa-
paranta muodostivat nopeasti 
keskeisen kuljetusyhteyden 
Venäjän ja sen liittolaismaiden 
välillä. Pelkästään postia alkoi 
kulkea suunnattomia määriä. 
Heti ensimmäisen sotatalven 
aikana joen jäätä pitkin maasta 
toiseen postia kuljetti jopa tuhat 

hevosta. Kesällä kuljetuksia 
hoidettiin proomuilla. Rauta-
tiesilta Haaparannan ja Tornion 
välille avattiin vasta maailman-
sodan jälkeen vuonna 1919 
ja maantiesilta Suensaaren eli 
Tornion kaupungin keskustan 
ja Suomen mantereen välille 
saatiin vasta ennen Talvisotaa 
vuonna 1939.

Postin kuljettamisen tehos-
tamiseksi päätettiin rakentaa 
köysirata joen yli Suomen ja 
Ruotsin välille. Se saatiinkin 
nopeasti valmiiksi vuoden 
1917 alkupuolella. Radan pi-
tuus oli 1,3 km. Kuljetuskapasi-
teetti oli suuri, sillä kuljetettiin 
10 000 kg postia tunnissa. Rata 
oli käytössä kaksi vuotta ja sinä 
aikana se kuljetti 27.7 miljoo-
naa postipakettia. Ei kaikki 
aina mennyt ilman ongelmia, 
joskus radan köydet katkesivat 
ja postit putosivat jokeen.

Postiköysirataa esittävä al-
kuperäinen valokuva on jäl-
jennetty Tornionlaakson mu-
seon seinän betoniin ja radan 
muistomerkki on Röyttäntien 
varressa vajavan kilometrin 
päässä Nesteen huoltoasemasta 
Torandaan päin.

Kuvassa näkyvän Alatornion 
kirkon avulla köysiradan voi 
paikantaa leveän joenselän ylit-
täväksi Tornion keskustan ete-
läpuolelle Suomen mantereesta 
Haaparantaan. Tässä olevan 
kuvan seinästä on ottanut Risto 
Mäkikyrö.

Risto Mäkikyrö
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

Raisa Mesilaakson suunnittelema Tornion ja Haaparannan vä-
lisen postiköysiradan muistomerkki Torniossa. Muistomerkki 
esittää köysiradan kannatuspylvästä. Sen vieressä on jäänteet 
köysiradan Tornion puoleisen astausaseman perustuksista. 
Kuva TornioHaparanda matkailu

Postiköysirata Tornion  ja 
Haaparannan välillä Rautateiden rakentamista oh-

jasi 1800-luvulla pari periaa-
tetta, jotka näkyvät vieläkin 
sekä Suomen että Ruotsin 
rataverkossa. Kriisiaikojen 
kuljetusten varmistamiseksi 
rautatien piti olla niin kaukana 
meren rannasta, että kuljetuksia 
ei pystytä ainakaan helpos-
ti laivatykeillä häiritsemään. 
Toiseksi rautatien piti tarjota 
uusia kuljetusreittejä sellaisten 
pakkakuntien välille, joilla oli 
puutteita kuljetusyhteyksis-
sä. Satamakaupunkien välillä 
oli siihen aikaan hyvät laiva-
yhteydet, joten senkin vuoksi 
radat rakennettiin sisämaahan. 
Suomessa tämä periaate nä-
kyy Pohjanmaan radassa, joka 
käy Helsingin jälkeen meren 
rannassa vasta Kokkolassa ja 
sitten Oulussa. Oulun ja Torni-

Tornion-Karungin radan rakentajien muistopaasi. Laatassa on 
teksti: ”Ensimmäisen maailmasodan vuoksi Venäjän normaalit 
liikenneyhteydet Eurooppaan katkesivat ja Suomesta sekä Ruot-
sista tuli tärkeitä kauttakulkumaita. Tornioon vuonna 1903 ulot-
tunutta rautatietä jatkettiin syksyn 1914 aikana kiireellä ja 1900 
miehen voimin Karunkiin. Ruotsin rataverkko ulottui tuolloin 
rajajoen vastarannalle. Ratayhteys saatiin käyttöön tammikuus-
sa 1915. Karungista tuli hetkeksi liikenteen tärkeä solmukohta. 
Kevään 1915 aikana rajan ylitti 120 000 ihmistä. Paikalle kohosi 
varsin nopeasti yhdyskunta, jonka palvelurakenne oli varsin mo-
nipuolinen hotelleineen ja rahanvaihtopisteineen. Ruotsin rata-
verkkoa jatkettiin vuonna 1915 Haaparannalle, jolloin Karungin 
tilapäisrata jäi pois käytöstä. Pysyvä Tornion ja Karungin välinen 
rataosuus otettiin käyttöön v. 1923. KARUNGIN KYLÄTOIMI-
KUNTA 2011”. Kuva Risto Mäkikyrö

Rautatie Torniosta Karunkiin
on välistä rata rakennettaessa 
periaatteet olivat jo vaihtuneet 
ja rata onkin sitten lähellä me-
ren rantaa. Tornioon rautatie 
saatiin vuonna 1903.

Ruotsissa vanhat opit olivat 
käytössä vielä 1900-luvun alus-
sa ja rata rakennettiin Ruotsin 
Bodenista kohti Suomen tai 
silloista Venäjän rajaa turval-
lisesti sisämaahan. Vuonna 
1913 Ruotsin rautatie oli saa-
vuttanut Ruotsin Karungin, 
jossa oli pääteasema. Se on 
Tornionjokivarressa vajaa 30 
km Haaparannalta pohjoiseen.  
Karungista Haaparantaan ja 
edelleen Tornioon tavarat ja 
matkustajat kuljetettiin pääasi-
assa hevosilla. 

Kun sota aiheutti valtavan 
liikennemäärän kasvun, aloi-
tettiin Suomen rautatien jat-

kaminen Torniosta Suomen 
Karunkiin hyvin nopeasti. 
Marraskuussa 1914 aloitettiin 
radan rakentaminen 1900 mie-
hen voimin ja sähkövalojen 
avulla. Valmista tulikin parissa 
kuukaudessa, rata tehtiin routa-
maan päälle tasoittamalla radan 
pinta hyvin vaatimattomalla 
penkereellä. Rautatie saatiin 
käyttöön jo tammikuun 1915 
alkupäivinä. Lisäksi Karunkiin 
rakennettiin tavaramakasiineja 
ja lastauslaitureita. Liikenne 
oli vilkasta, Karungin ja Pieta-
rin välillä oli päivittäin useita 
pikajunavuoroja, lisäksi juna-
vuorot muihin kaupunkeihin 
ja valtava tavarajunaliikenne. 
Matkustajat ja rahti kuljetettiin 
joen yli jäätietä hevosilla. Va-
javassa neljässä kuukaudessa 
Karungin kautta kulki 120 000 
junamatkustajaa.

Ruotsin Karungissa rauta-
tien kansainvälinen liikenne 
aiheutti myös pikaisen talou-
dellisen toiminnan pyrähdyk-
sen. Kylään rakennettiin hyvin 
nopeaan tahtiin majoitustiloja, 
pankkikonttoreita ja muita lii-
kerakennuksia.

Pikaisesti rakennettu rautatie 
osoittautui lyhytikäiseksi. Jo 
toukokuussa 1915, kun routa 
suli, oli radan käyttö lopetet-
tava. Ruotsin puolella raken-
nettiin samaan aikaan rataa 
Karungin ja Haaparannan vä-
lille. Se saatiin käyttöön vuoden 
1915 elokuussa, joten paineet 
Suomen puolen rataa kohtaan 
vähenivät. Pysyvämpää, vielä 
nykyisinkin käytössä olevaa 
rataa saatiin sitten odottaa muu-
tama vuosi. Se otettiin käyttöön 
vuonna 1923.

Karungin entisen aseman 
paikalle on vuonna 2011 pysty-
tetty tuon pikaisesti rakennetun 
radan rakentajien muistopaasi. 
Se on n. 3 km päässä Karungin 
kylän keskustasta pohjoiseen 
Muonion tiestä erkanevan Pa-
lovaaran tien varressa, n. 50 
metriä valtatiestä.

Risto Mäkikyrö
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi

KEMI   -   TORNIO   -   KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi
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Heinäkuun 24. – 25.7. viikon-
loppuna VIIKINGIT valtaavat 
Laitakarin sahasaaren! La-
pinMeren Melontakeskus ja 
Meri-Lapin Matkailuoppaat 
ry suunnittelevat koko perheen 
VIIKINKI-viikonlopputapah-
tumaa Kemin edustalla ole-
valle historialliselle Laitakarin 
sahasaarelle. 

Saarelle on tulossa viikin-
kiteemainen tapahtumavii-
konloppu, johon toivotaan 
mukaan alueen yrityksiä ja 
yhdistyksiä yhdessä toteutta-
maan VIIKINKI teemainen ta-
pahtuma. Tapahtuma rakentuu 
Laitakarin sahasaaren histori-
an, kulttuurin ja paikallistun-
temuksen ympärille ”Viikin-
kitwistillä”. Viikonlopun ajan 
saarella on lapsille Viikinki 
seikkailullinen rastirata, joka 
huipentuu Viikinki Kunin-
kaan ja Kuningattaren tapaa-
miseen. Aikuisillekin luvassa 
näkemistä ja kokemista sekä 

Viikinkien perinteiseen tyy-
liin valmistettua ruokaa. Ruo-
kaa, simaa ja viikinkilimppua 
myynnissä viikinkien omassa 
laavuravintolassa.

Pientä myyntitoimintaa 
saarella toteuttavat paikalliset 
käsityöläiset, joita mukaan 
toivotaan mahdollisimman 
monta. Viikinkiviikonlopun 
päätapahtumat sijoittuvat 
lauantaille, jolloin Viikinki-
kylässä järjestetään toimintaa 
sekä päivällä että illalla. Las-
ten seikkailurata, pieniä työ-
pajoja, Thorin vasaran heittoa 
ym. on luvassa päivällä ja illal-
la hauskat Viikinkifestit, joissa 
ohjelmaa loitsujen, musiikin ja 
kisailujen merkeissä. 

Kemin Latu ry jär jes-
tää saarella Nuku YÖ ulko-
na tapahtuman lauantain ja 
sunnuntain väliseksi yöksi. 
Tuolloin kaikilla halukkail-
la on mahdollisuus majoittua 
”Viikinkien” saarelle omissa 

majoitteissaan. Sunnuntaina 
ohjelmat jatkuvat seikkailujen 
ja työpajojen merkeissä.

Saarelle kuljetaan Leila-
laivalla, jonka risteilymaksu 
on ainut pääsymaksu tapah-
tumaan. Mahdollisuuksien 
mukaan saarelle pääsee myös 
Perämeren Jähti-laivalla tai 
omilla veneillä. 

Jos olet kiinnostunut osal-
listumaan tapahtuman järjes-
telyihin, joko osallistumalla 
itse esim. käsityöläisenä tai 
ryhmänä järjestämällä tapah-
tumassa Viikinkiteemaisia 
esityksiä tai työpajoja ota yh-
teyttä tapahtumajärjestäjiin, 
Päivi Koskela 050 326 6226, 
paivi.koskela@gmail.com tai 
Kyösti Karjalainen 044 440 
1201, kyosti.karjalainen@me-
rilapinmatkailuoppaat.fi 

Ensi kesänä Meri-Lapissa – 
Kemissä mielenkiintoista säpinää

Kuvat Hellclown-photo

Viikingit
kemissä!
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Kaikille asiakkaille maksut-
tomissa Kemin museoissa 
toivotaan, että viimevuotiset 
koronasta johtuneet käyttö-
katkokset ovat historiaa. Al-
kaneelle vuodelle historialli-
nen museo ja taidemuseo ovat 
tuottaneet, niin paikallisille 
kuin kauempaa saapuville 
museokävijöille, monipuoli-
sia kiinnostavia näyttelyitä, 
samalla kun museot laajen-
tavat näyttelytarjontaansa 
myös verkkoon.

Kemin taidemuseon in-
tendentti Tanja Kavasvuon 
mukaan tulevaan vuoteen on 
valmistauduttu täysillä ko-
ronapandemiasta huolimatta. 
Kevätkausi avattiin museon 
omista kokoelmista koottu 
näyttely Takaa ajatusten vir-
ran, missä teosten taustoja 
ja syntyhistorioita avataan 
tekijöiden itsensä kertomilla 
tarinoilla.

Toukokuussa  ta idemu-
seossa on jokavuotinen, mut-
ta  yhtä  la i l la  odotet tu  ja 
suosittu, koululaisten kevät-
näyttely. Lakkiaisten aikoi-
hin esillä on etenkin entiseen 
koulukaupunkiinsa kokoon-
tuvien riemuylioppilaiden 
iloksi pop-up-näyttely Kemin 
tyttölyseon kokoelmista. Ke-
vätkaudella taidemuseoon 
odotetaan tavallista enemmän 
nuoria eri puolilta maata, sillä 
taidemuseo on mukana pe-
ruskoulujen kahdeksasluok-
kalaisille kotimaista kult-
tuuritarjontaa esittelevässä 
Taidetestaajat-hankkeessa. 
Kevään ohjelmaan kuuluu 
myös Taidelainaamo-päivät.

Tämänkertaiseksi kesä-
näyttelyksi on valittu ke-
miläisten Riku ja Mirjami 
Raution ITE-taiteeni näytte-
ly. Sanoista itse tehty elämä 
juontuva ITE-taide on nyky-
päivän kansantaidetta, jossa 
korostuu yksilöllinen taiteili-
juus ja omaperäinen luovuus. 
Syyskausi puolestaan ava-
taan Kaarina Kuusisto-Luk-
karin ja Niina Kestilän muun

muassa 3D-teoksia esittele-
vällä näyttelyllä.

Kemin historiallisen mu-
seon suos i t tu  kesäkohde 
Yli-Jaakheikin savupirtti on 
avoinna myös tulevana ke-
sänä kesä-elokuussa, jonka 
lisäksi museo järjestää alku-
kesästä avoimien ovien päi-
vän Marttalassa Kemin työ-
läiskotimuseossa ja Suomen 
kähertäjämuseoissa. Museon 
vaihtuvien näyttelyiden tilas-
sa tänä vuonna on esillä pai-
kallisen luonnon innoittamaa 
taidetta. Helmikuusta huhti-
kuuhun tilassa on nähtävänä 
kemiläisen Taina Rönkön tai-
denäyttely ”Luonto lumoaa”.
Tämän jälkeen t i lassa on 
es i l l ä  Kemin  museoiden 
omaa tuotantoa oleva kier-
toon lähtevä julistenäyttely 
ja syyskaudella vaihtuvien 
näyttelyiden tilan täyttää Tai-
na Rönkön ja Helena Junttilan 
yhteisnäyttely.

Tänä vuonna museo saa 

käyttöön uuden verkkonäyt-
telytyökalun, jonka avulla 
voidaan entistä joustavam-
min ja laajemmin tuottaa 
näyttelyitä verkkoon täyden-
tämään perinteisten näytte-
lyiden tarjontaa.

Kemin taidemuseo ja Ke-
min historiallinen museo si-
jaitsevat saman katon alla 

Kemin kulttuurikeskuksessa 
osoitteessa Marina Takalon-
katu 3. Kemin museoihin on 
vapaa pääsy. Museot ovat 
avoinna ma-pe 11-18 ja la 
10-15.

Arto Laakso
Meri-Lapin   
Matkailuoppaat ry

Kemin museoihin on 
vapaa pääsy

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

Kemin kirkko
www.keminseurakunta.fi

Monipuolista matkailualan koulutusta! 

Tarjoamme matkailu- ja palvelualan lyhyitä ja pitkäkestoisia 
koulutuksia lähi- ja etäopintoina.

Vastaanottovirkailija, matkailupalvelujen tuottaja, 
matka-asiantuntija, matkailun moniosaaja, passikoulutukset,

kielikoulutukset, retki- ja luontoruokapalvelut, 
markkinointiviestintä, eräopas jne.

Hae: www.lappia.fi/koulutuskalenteri

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.fiPohjantie 23, Keminmaa • Puh. 016 275 070
Pohjanportti; Niemi-Niemeläntie 198 • Puh. 040 161 2470 

Lähimatkaile Pohjanrantaan uimaan, 
kokoustamaan ja majoittumaan!

Lounasta ja kahvittele Pohjanportissa 
sekä tee löytöjä lähituotemyymälässä!

www.pohjanranta.com @pohjanranta  
#pohjanranta

Toimimme korona-ohjeistusten mukaan. 
Suosittelemme maskien käyttöä ja pidämme turvavälit.

Pohjantie 23, Keminmaa • Puh. 016 275 070
Pohjanportti; Niemi-Niemeläntie 198 • Puh. 040 161 2470 

Lähimatkaile Pohjanrantaan uimaan, 
kokoustamaan ja majoittumaan!

Lounasta ja kahvittele Pohjanportissa 
sekä tee löytöjä lähituotemyymälässä!

www.pohjanranta.com @pohjanranta  
#pohjanranta
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Pohjantie 23, Keminmaa • Puh. 016 275 070
Pohjanportti; Niemi-Niemeläntie 198 • Puh. 040 161 2470 
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sekä tee löytöjä lähituotemyymälässä!

www.pohjanranta.com @pohjanranta  
#pohjanranta

Toimimme korona-ohjeistusten mukaan. 
Suosittelemme maskien käyttöä ja pidämme turvavälit.

Pohjantie 23, Keminmaa • Puh. 016 275 070
Pohjanportti; Niemi-Niemeläntie 198 • Puh. 040 161 2470 

Lähimatkaile Pohjanrantaan uimaan, 
kokoustamaan ja majoittumaan!

Lounasta ja kahvittele Pohjanportissa 
sekä tee löytöjä lähituotemyymälässä!

www.pohjanranta.com @pohjanranta  
#pohjanranta

Toimimme korona-ohjeistusten mukaan. 
Suosittelemme maskien käyttöä ja pidämme turvavälit.
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Ota Opas – koet enemmän!

● Kylpylämatkoja Pärnuun
● Hotelli- ja ostosmatkoja 
● Konsertti- ja teatterimatkat

Avustamme 
Teitä matkanne 
suunnittelussa 
ja toteutuksessa

      040 506 13 17,     0400 691 728,     040 544 70 71
khekkanen@luukku.com, www.keminliikenne.fi, jukka@keminliikenne.fi

Bussikuljetuksia
jo vuosikymmenien kokemuksella,

turvallisesti ja luotettavasti
Tilausajoa minne vain haluatte matkustaa 
10 – 53 -paikkaisilla turistibusseillamme     

K. Hekkanen Oy Kemin Liikenne

K. Hekkasen BussitK. Hekkasen Bussit

Opastukset suunnitellaan myös 
asiakkaan toiveet huomioiden.

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!

www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo 
Torikatu 4, Tornio | Avoinna -to 11-18, pe-su 11-15 
tornionlaaksonmuseo@tornio.fi | puh. 050 597 1559 

12.1.–25.4.2021 Kolme Kustaan Kaupunkia 
13.5.–14.11.2021 Kustaa II Aadolf  
20.11.2021–19.1.2022 Joulutoive  

KEMI

MEREN 
ÄÄRELLÄ ON  

IHMISEN HYVÄ 
OLLA. 

TERV ETULOA 
SCAN DIC KEMIIN.

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

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

BE 
YOUR 
BRAND

Liikelahjat - Mainosvaatteet

Eteläntie 227 

94700 Kemi 

(016) 232 034 

www.hotelliyopuu.com 

myynti@hotelliyopuu.com 

●	21.2. Kansainvälinen matkailuoppaan päivä, Kemissä Sarjakuva-Jalokivi- 
 galleria näyttely ja Torniossa Tornionlaakson museo, yleisötilaisuus 
●	24.2. Kummituskävelykierros 
●	25.2. Patsaita ja muistomerkkejä Kemissä kävelykierros 
●	3.3. Kummituskävelykierros 
●	5.3. Kemi ennen ja nyt kävelykierros 
●	8.3. Woimanaisia kautta aikain Kemissä kävelykierros 
●	10.3. Kummituskävelykierros Tornion kaupungin 400 v. juhlaviikolla 
●	13.5., 15.5. ja 16.5. Hevoskiertoajelut 
●	Jähdillä purjehdus Hailuotoon 19.-20.6. ja 7.-8.8.
●	10.7. Bussiretki Tervolaan ja Varejoen kivikylään Kevään mittaan suunnitellaan
  uusia opastuksia ja retkiä. Niistä tiedotetaan verkkosivuillamme ja FB-sivuilla

Meri-Lapin matkailuoppaiden 
tapahtumia 2021

Tapahtumista lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet 

verkkosivuillamme www.merilapinmatkailuoppaat.fi 

Tapahtumissa noudatetaan terveysviranomaisen 

turvallisuusoheita ja suosituksia.

Muutokset mahdollisia reittien sisätöihin ja kestoon.

Vieraile verkkosivuillamme ja seuraa FB-sivujamme.

Turvallisesti 
oppaan
kanssa!

Tervetuloa 
Meri-Lappiin!
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Nautitko meri-ilman raikkaudesta, laineiden liplatuksesta, tuulen 
puhinasta purjeissa ja aaltojen keinunnasta?

Lähde mukaan Meri-Lapin matkailuoppaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden järjestämälle ainutlaatuiselle merimatkalle perin-
nealus Jähdillä meren ulapalle kohti Perämeren suurinta saarta 
Hailuoto, Oulun edustalla.

Purjehdukselle voi ottaa vain rajoitetun määrän matkustajia, 
joten kannattaa varata matka ajoissa. Purjehduksen lomassa nau-
titaan merilounas, Hailuodossa opastetut retket, opastettu kierros 
Hailuodon panimolla tasting illallisen kera sekä majoittuminen 
Luotsihotelliin.

Purjehdukseen varaukset Meri-Lapin Matkailu oy:n sivuilla 
ja lisätietoa aikatauluista ja purjehduksen sisällöstä löytyy verk-
kosivuiltamme http://www.merilapinmatkailuoppaat.fi/event/
purjehtien-perinnealus-jahdilla-hailuotoon/ 

Purjehduspäivät  19. – 20.6. 2021. Varaukset 28.4. mennessä 
Meri-Lapin Matkailu Oy:n kautta. 

Purjehduspäivät 7. – 8.8. 2021. Varaukset 18.6. mennessä Meri-
Lapin Matkailu Oy:n kautta.

Osallistujia minimissään 20 ja enimmillään noin 30. Hinta 
450,00 €. Meille voi myös soittaa ja kysyä tarkemmin tietoa.

Tervetuloa mukaan seikkailuun!

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry
044 0451 156 tai 044 440 1201, info@merilapinmatkailuoppaat.fi

MIKSI LÄHTEÄ MERTA
EDEMMÄS MATKALLE,

KUN VOI TULLA KEMIIN?

Oulu

Kemi

Tampere

108 km

725 km

597 km

715km

Helsinki

Turku

447 km

Jyväskylä

Haaparanta
29 km

Purjehduspäivät 19. – 20.6.2021. Varaukset 28.4. mennessä.
Purjehduspäivät 7. – 8.8.2021. Varaukset 18.6. mennessä.
Osallistujia minimissään 20 ja enimmillään 30. Hinta 450 €
Lisätietoja kotisivuilta www.merilapinmatkailuoppaat.fi
Varaukset Meri-Lapin Matkailu Oy:n sivuilla
Myös tilauksesta mahdollisuuksien mukaan

Järjestäjä Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 
info@merilapinmatkailuoppaat.fi, +358 44 440 1201

Jähdillä purjehtien Kemistä Hailuotoon
Ainutlaatuinen purjehduskokemus Perämeren aalloilla

Purjehduspäivät 19. – 20.6.2021
Varaukset 28.4. mennessä
Purjehduspäivät 7. – 8.8.2021
Varaukset 18.6. mennessä
Osallistujia
minimissään 20 ja enimmillään 30
Hinta 450,00 €
Lisätietojakotisivuilta
www.merilapinmatkailuoppaat.fi
Varaukset Meri-Lapin Matkailu
Oy:n sivuilla
Myös tilauksesta
mahdollisuuksien mukaan

Järjestäjä
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
+358 44 440 1201

Purjehduspäivät 19. – 20.6.2021
Varaukset 28.4. mennessä
Purjehduspäivät 7. – 8.8.2021
Varaukset 18.6. mennessä
Osallistujia
minimissään 20 ja enimmillään 30
Hinta 450,00 €
Lisätietojakotisivuilta
www.merilapinmatkailuoppaat.fi
Varaukset Meri-Lapin Matkailu
Oy:n sivuilla
Myös tilauksesta
mahdollisuuksien mukaan

Järjestäjä
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
+358 44 440 1201

Purjehduspäivät 19. – 20.6.2021
Varaukset 28.4. mennessä
Purjehduspäivät 7. – 8.8.2021
Varaukset 18.6. mennessä
Osallistujia
minimissään 20 ja enimmillään 30
Hinta 450,00 €
Lisätietojakotisivuilta
www.merilapinmatkailuoppaat.fi
Varaukset Meri-Lapin Matkailu
Oy:n sivuilla
Myös tilauksesta
mahdollisuuksien mukaan

Järjestäjä
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 
info@merilapinmatkailuoppaat.fi
+358 44 440 1201

KEMIN 
LINKKU

Pizzeria, ravintola, 
baari ja kioski 

saman katon alla
044 955 8750

asiakaspalvelu@keminlinkku.fi
www.keminlinkku.fi

Ainutlaatuinen 
purjehduskokemus 
Perämeren aalloilla 
purjehtien Jähdillä 
Kemistä Hailuotoon
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Rovaniemi

Seitakivi, 
Tontun Piilo ja 
Taivaanvalkeat
Levillä käydessä kannattaa tu-
tustua Tonttulan elämyskylään. 
Kylä kahviloineen sijaitsee n. 
8 km päässä Könkäällä hotelli 
Taivaanvalkeiden pihapiirissä, 
perille hurauttaa autolla tai pol-
kupyörällä. 

Tonttulassa tekemistä ja näh-
tävää löytyy ihan kaikille. Voi 
pelata frisbee- tai minigolfia, 
tutustua huskykoiriin, seurata 
hevosten, lampaiden, porojen 
ja kanojen touhuja. Voi vuok-
rata fat biken tai ajella kaverin 
kanssa tandempyörällä. 

Ounasjoen rannassa voi 
huuhtoa kultaa ja varsinkin 
lapsille Tonttulan retket Kel-
tanuttuisen tontun kanssa ovat 
lystiä tekemistä. Koko alueen 

viherrakentaminen ympäristö-
taideteoksineen sekä yrttipelto 
ovat näkemisen arvoisia.

Tonttulan erikoisin paikka 
on kuitenkin valtava Seitakivi 
metsän kätkössä Tontun Piilos-
sa, missä tontut, ihmiset maahi-
set ja muu metsän kansa elävät 
sulassa sovussa. 

Seitakivessä on aikuisillekin 
runsaasti jännittävää nähtävää. 
Seitakivi pitää kaikkien nähdä 
ja kokea, ja samalla ota selvää, 
keitä ovat Kert, Reps Kuops ja 
Höms. Seitakiven opaskartan 
saa Tonttulan kahviosta.

Tonttulan on avoinna joka 
päivä. Tarkista aukioloajat 040 
714 8879 ja lisätietoa  
www.elvesvillage.fi

Inarin kirkonkylä on saanut lop-
pusuoralle uudistuneen ilmeensä. 
Ivalon ja Saariselän kyläkeskusten 
remonttien jälkeen oikeutetusti 
oli jo Inarin kirkonkylän vuoro. 
Kirkonkylä on Suomen saamelai-
suuden ”pääkaupunki”. Kunnan 
hallinnolliset palvelut ovat jo his-
torian saatossa siirtyneet Ivaloon 
Jäämerentien rakentamisen aikoi-
hin 1930-luvulla. Kirkonkylä eli 
omaa hiljaista elämää aina 90-luvul-
le saakka kunnes Saamelaismuseon 
ja Luontokeskus Siidan rakennus 
valmistui 22 vuotta sitten. Siitä 
alkoikin kylän herääminen uuteen 
nousuun.

Monet saamelaisorganisaatiot 
ovat keskittäneet toiminnat Inarin 
kirkonkylään ja asukasmäärä on 
lähtenyt kasvuun, mm. paluumuut-
tajia on kylään ja ympäristöön saatu 
asukkaiksi. Kylässä lähiseutuineen 
on 1040 asukasta. Saamelaiskult-
tuurikeskus Sajos avattiin v. 2012. 
Niin matkailijat kuin paikalliset 
asukkaat ovat saaneet nauttia kult-
tuuritapahtumista, konserteista ja 
teatteriesityksistä.

Inarissa viihtyy
Tiiviisti asettuneet palvelut ovat 
helppo saavuttaa kirkonkylässä. 
Matkailun merkitys näkyy kylän 
taajamassa. Parin vuoden aikana 

kauppoja, matkamuistomyymälöitä, 
safaripalveluja ja välinevuokrausta 
on ollut tarjolla. Tässä kokoluo-
kassa näitä palveluja ei olisi ilman 
kasvanutta matkailijavirtaa.

Uudessa kyläkuvassa keskeisellä 
paikalla on torialue, Liikenneväylien 
turvallisuutta on lisätty. Busseille 
löytyy myös pysäköintipaikkoja 
aivan markettien välittömässä 
läheisyydessä. Keskustan viimeis-
tely jää kesälle 2021. Jo viime kesä 
osoitti kotimaisten matkailijoiden 
olevan liikkeellä, joukossa paljon 
ensimmäistä kertaa Lapissa matkai-
levaa uutta sukupolvea. Luontokoh-
teet ja kansallispuistot saivat paljon 
uusia kävijöitä ja ystäviä.

Buss i ryhmil le  on  runsaas-
ti kohteita, useammaksi päiväksi 
kiireettömästi.

-Juutuanpolun varrelta löytyy 
Jäniskosken laavupaikka. Polku 
on valaistu ajatellen syyskuun 
hämärtyviä iltoja.

-Pielpajärven erämaakirkko ris-
teilylaivan reitiltä. Risteilylaivalta 
on upeat näkymät saamelaisten 
muinaiselle uhripaikalle, Ukonki-
velle. Risteilyltä voi jäädä Pielpa-
vuonoon, josta kävelyä Pielpajärven 
kirkon kautta Inariin kertyy n. 7 km.

-Tuulispään huipulta aukeavat 
laajat näkymät Inarijärvelle

-Saamelaismuseo Siidan ulkomu-
seo kaudella 1.6.21 – 30.3.22. Uusi 

uljas Siida avataan 1.4.2022

Norja tarjoaa matkoihin 
lisämausteensa
Bussiryhmien oppaana olen saanut 
esitellä Pohjois-Lappia ja Pohjois-
Norjaa. Ihastuneita huokauksia 
olen kuunnellut ruuhkaisen Etelä-
Suomen keskusten asujilta alueen 
rauhallisuudesta ja kauneudesta. 
Näin onkin. Meillä on helppo toteut-
taa antoisia, perinteisiä bussimatko-
ja kohteissamme.

-Pykeijan kylä kiinnostaa vuosi 
vuodelta. Päivämatkana Varangin-
vuonon ja Utsjoen kautta takaisin 
majoituspaikkaan Inariin tai Iva-
loon. Päivä on pitkä mutta niin 
vaihteleva, ettei väsymystä tunne.

-Kirkkoniemi on historialtaan 
kiinnostava merenrantamaisemi-
neen

-Pohjois-Lapin kierroksen voi 
toteuttaa helposti lisäämällä mat-
kaan Norjasta Levajoki- Kaarasjoki 
reitin.

Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty
Lapin matkan suunnittelussa aut-
tavat nykyisin hyvin laajat netti-
sivustot. Ne korvaavat sitä aiem-
min tuttua esitetulvaa. Kannattaa 
tutustua etukäteen ennen matkaa 
Inarin kunnan matkailusivustoihin 
ja tapahtumatarjontaan: www.ina-
risaariselka.fi

Inarin ja Utsjoen matkailuyrit-
täjillä on oma sivusto, Saamenmaan 
kylät: www.inarilapland.fi, jossa 
paikalliset yritykset esittelevät tar-
jontaansa ja erilaisia käyntikohteita.

Kirjauutuus
Lumottu Inarin Lappi, Inarin Lapin 
lintu- ja luontokohdeopas.

Vuonna 2019 ilmestyi kahden 
paikallisen biologin, Vesa Luh-
dan ja Martti Rikkosen kirjoittama, 
Metsähallituksen julkaisema kirja, 
jota voin lämpimästi suositella jo-
kaisen Lapin kävijän kirjastoon. 
Tämän kirjan esittelen joka ker-
ta myös ryhmille, jotka haluavat 

jälkeenpäin vielä kertailla, missä 
kaikissa kohteissa olemme käyneet 
ja mitä voisi seuraavaan matkaan 
liittää. Kirjassa on esitelty yli 100 
kohdetta Sodankylästä, Inarista ja 
Utsjoelta.

 
Kaija Tolonen 
Inarilainen matkailuopas

Uudistunut 
Inarin kirkonkylä

Pielpajärven erämaakirkko. Kuva: luontoon.fi

Lumottu 
Inarin 
Lappi. 
Kuva 
Metsähallitus

Neidenin kuohuva koski. Kuva Kaija Tolonen
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Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 
elävän saamelaiskulttuurin juurilla

sajos@samediggi.fi 
sajos.fi 

010 839 3109

opastetut kierrokset 
kahvila-ravintola Caiju 
tapahtumia ja konsertteja 
kokoukset | seminaarit 
yksityistilaisuudet

sajosculturalcentreSajos

^

Rovaniemen kirkon 
alttarifresko valmistui 
70 vuotta sitten

Legendaarinen Pohjanhovi

Rovaniemen nykyinen kirkko 
on sodanjälkeisen jälleenra-
kennuskauden näkyvin muis-
tomerkki kaupungissamme. 
Kirkko valmistui 20.8.1950 
ja sen suunnitteli arkkitehti 
Bertel Liljequist. Edellinen 
kirkko tuhoutui täysin Lapin 
sodassa lokakuussa 1944.

Kirkon alttariseinää hallit-
see Elämän lähde, kookas,14 
metriä korkea alttarifresko. 
Se on koko kirkon sydän ja 
symboli. Freskon toteutti pro-
fessori Lennart Segerstråle 
(1892-1975) ja se valmistui 
lokakuussa 1951. Arvostet-
tuna freskojen tekijänä Se-
gerstråle oli ainoa todellinen 
vaihtoehto Rovaniemen alt-
taritaideteosta varten. Fresko 
kuvaa ihmisen sydäntä, jossa 
hyvä ja paha taistelevat kes-
kenään. Taitelija Segerstråle 
kertoi saaneensa aiheen niistä 
kokemuksista, joita Lapin so-
dan tuhot synnyttivät hänen 
sisimmässään.

Rovaniemen kirkko on 
avoinna kesäkuukausina sekä 
joulukuun alusta loppiaiseen.

Lähde: Rovaniemen srk ja 
Visit Rovaniemi

Rovaniemeläiset matkailuoppaat Marja-
Leena Ervast, Kati Nivala ja Kaija Sälevä 
ovat valmistaneet draamaopastuksen legen-
daarisen Hotelli Pohjanhovin yli 80-vuoti-
sesta historiasta. He esiintyvät ravintolan 
entisinä hovimestareina ja kertovat tarinoita 
hotellin värikkäästä elämästä. Draamaopas-
tus sai ensi-iltansa Hotelli Pohjanhovissa, 
Lapin paistinkääntäjien tapahtumassa elo-
kuussa 2019 ja pian sen jälkeen Pohjois-
Suomen oppaiden aluekoulutuspäivillä Ro-
vaniemellä syyskuussa 2019. Myöhemmin 
sen on nähnyt Pohjanhovin henkilökunta 
pikkujoulussaan sekä tavallinen ravintola-
yleisö paikallisessa kuppilassa Kansainväli-
senä matkailuoppaan päivänä helmikuussa 
2020. Tunnin mittainen draamaopastus on 
herättänyt suurta kiinnostusta, mutta vali-
tettavasti esitykset on toistaiseksi jouduttu 
laittamaan  koronatauolle.

Opastavat oppaat Opastuskielet Puhelin

Rovaniemi 
Aija Aarrevaara eng su 040 089 3002
Ervast Marja-Leena eng su 040 751 0293
Haanpää Minni eng su 050 305 0515
Hernesniemi Tiina eng su 040 726 9023
Jalkanen Marja ra eng ru 
 esp su 040 065 4159
Jung Sun Kim korea 040 936 8737
Juutilainen Yoh japani 050 351 0007
Kuusela Vuokko eng su 040 550 4836
Pasuri Marita ven eng su 040 170 2120
Sälevä Kaija eng su 040 756 9042
Talbi Abdelkader ra eng arab 040 569 3714
Valtanen Eila sa eng ru su 040 056 9716

Rovaniemen Matkailuoppaat ry 
Inari
Jefremoff Irja su     040 774 1048
Tolonen Kaija su 050 040 5496

Kittilä/Tunturi-Lappi
Harjanne Elina  ra sa ital eng ru 
 esp su 050 562 3084
Jokela Mari  eng su 040 558 5252
Liukka Esa  sa eng su 050 494 5936
Palosaari Terho eng su 040 547 7914
Telén-Mylläri Tarja sa su 040 092 7793
Toivonen Jaspis  ru eng su 040 091 8369

Pohjois-Suomen oppaat kokoontuivat aluekoulutuspäivilleen Levin maisemiin syyskuussa 2020. 
Sää ei ollut paras mahdollinen tunturin valloitukseen, mutta hyvä seura lämmitti. 

Kuva Rovaniemen seurakunta

Pohjois-Suomen oppaiden 
syysaluekoulutuspäivät Levillä  
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Kalajoelle on muodostunut yksi Suomen 
monipuolisimmista matkailukeskuksista.  
Kaunis luontomme meren rannalla hiek-
karantoineen on perusta, jolle on hyvä 
rakentaa. Meri, hiekka, aurinko ja erilaiset 
luontokohteet ovat vetovoimatekijämme 
palvelujen lisäksi.

Kaupunki ja yrittäjät ovat kehittäneet 
matkailuamme määrätietoisesti. Kau-
pungin rooli on ollut maan hankinnassa, 
kaavoittamisessa ja infran rakentamises-
sa näin mahdollistaen yritysten toimin-
taedellytykset ja mittavan vapaa-ajan 

asumisen Hiekkasärkillä.  
Kalajoella vuodepaikkoja on n. 13 000. 

Rekisteröityjä yöpymisiä on n. 250 000 ja 
matkailutulo n. 40 milj vuodessa. Matkai-
lu työllistää n. 250 henkilöä.

Paikkakunnallamme matkailu on kas-
vava elinkeino. Matkailun myötä kala-
jokisten asukkaiden vapaa-ajan palvelut 
ovat erinomaiset vahvistaen kaupunkim-
me vetovoimaa asuinkuntana.

Kaupungin omistaman kehitysyhtiön 
Hiekkasärkät oy:n tavoite on yhdessä 
kaupungin ja yrittäjien kanssa vastata 
matkailijoiden odotuksiin kehittäen mat-
kailuelinkeinoa. Eri toimijoilta vaaditaan 
rohkeutta investoida ja nähdä toimin-
taympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Matkailuoppaat paikkakunnallamme 
ovat tärkeä osatekijä kohdatessamme 
matkailijoita. Tavoitteenamme on kertoa 
historiastamme ja antaa yksityiskohtaista 
tietoa eri kohteista. Osaltamme toivo-
tamme vieraat lämpimästi tervetulleeksi 
Kalajoelle viihtymään ja kokemaan elä-
myksiä. 

Raili Myllylä
Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja 
Matkailuopas

Monipuolisuus 
luo vetovoimaa

Kalajoki

Kuvat: Visit Kalajoki

Varaukset ja tiedustelut: 
Kaija Jaakola, p. 050 536 5519 
kaija.jaakola@sahkoliikekalajoki.fi 
www.facebook.com/kalajoenmatkailuoppaat 

Kalajoen Matkailuoppaat ry
Kalajoella toimii 8 auktorisoitua opasta. Opastamme eri kohteissa, 
kuten Kotimuseo Havulassa. Teemme myös tilauksesta bussiopastuksia 
Kalajoen alueella. 
Uutena opastusmuotona olemme aloittaneet hautausmaakierrokset 
sekä kävelykierrokset Plassin kylämiljöössä ja Kalajoen Hiekkasärkillä. 
Opastuskielinä meillä on suomi, englanti ja ruotsi. 
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Malmbergin tuvan kahvila 
on idyllinen kesäkahvila Kalajoen Jokelan pappilan

pihapiirissä. Tule nauttimaan herkullisista 
kotileivonnaisista kahvin kera. 

Kahvilan tuotto menee lähetystyön tukemiseen. 
Aukioloajat näet seurakuntamme kotisivuilta.

Kalajoen kirkon
hautausmaalla

voit kuulla mielenkiintoisia henkilöhistorioita 
Kalajoen oppaiden järjestämillä hautausmaakierroksilla. 

Tarkemmat tiedot hautausmaakierroksista saat 
Kalajoen seurakunnan kotisivuilta.

www.kalajoenseurakunta.fi

Matkailua kehittämässä
Kalajoen Hiekkasärkät Oy 

 

Uusi idea mielessäsi? 
Ota yhteyttä!

044 563 0001
 janne.anttila@hiekkasarkat.fi

www.kalajoki.fi 
www.visitkalajoki.fi

 

Kotimuseo Havula
 

Sahanjohtaja Oskari Santaholma rakennutti
Kalajoen Plassille vuonna 1912 Havulan kodiksi

perheelleen. Nykyisin kotimuseona toimiva
jugendhuvila henkii 1910-1930 -luvun

varakkaan porvariskodin elämää. Havulassa
vierailija voi tutustua myös paikkakuntamme

mielenkiintoiseen saha-ja teollisuushistoriaan.
 

 

Opastus ja varaukset
Kalajoki Akatemia 
puh. 044 4691 874

Kalajoen
Matkailuoppaat

puh. 050 536 5519

 

Kotimuseo Havula
 

Sahanjohtaja Oskari Santaholma rakennutti
Kalajoen Plassille vuonna 1912 Havulan kodiksi

perheelleen. Nykyisin kotimuseona toimiva
jugendhuvila henkii 1910-1930 -luvun

varakkaan porvariskodin elämää. Havulassa
vierailija voi tutustua myös paikkakuntamme

mielenkiintoiseen saha-ja teollisuushistoriaan.
 

 

Opastus ja varaukset
Kalajoki Akatemia 
puh. 044 4691 874

Kalajoen
Matkailuoppaat

puh. 050 536 5519

Opastus ja varaukset
Kalajoki Akatemia

puh. 044 4691 874
Kalajoen Matkailuoppaat

puh. 050 536 5519

Kotimuseo Havula
Sahanjohtaja Oskari Santaholma rakennutti Kalajoen 
Plassille vuonna 1912 Havulan kodiksi perheelleen. 
Nykyisin kotimuseona toimiva jugendhuvila henkii 

1910-1930 -luvunvarakkaan porvariskodin elämää. 
Havulassa vierailija voi tutustua myös paikkakuntamme 

mielenkiintoiseen saha-ja teollisuushistoriaan.
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l I i  l Kempele l Liminka l Lumijoki l Muhos l Oulu l Tyrnävä l Utajärvi l Vaala l

Viime vuosi oli Oulun seudun 
oppaille vaikea: tilausopastuk-
sia oli vähän ja tavallisesti ke-
säisin Oulun kaupungin kanssa 
yhteistyössä järjestetyt teemal-
liset kävelykierrokset peruttiin 
kokonaan. Hautausmaalla pys-
tyimme kuitenkin järjestämään 
opastuksia Oulun evankelislu-
terilaisten seurakuntien tuella 
- kestoltaan tunnin mittaisia 
normaalin kaksituntisen sijaan 
ja rajoitetulle henkilömäärälle. 
Jonkin verran kävelykierroksia 
saatiin toteutettua myös Visit 
Oulun Elämysten olohuoneen 
kautta.

Uskomme kuitenkin tule-
vaan: Oulun seudun oppaat 
ry:ssä on 37 auktorisoitua mat-
kailu- tai matkaopasta, jotka 
opastavat 13 kielellä. Tänä 
vuonna oppaidemme määrä 
vielä kasvaa, kun Lakeuden 
opaskurssilta valmistuu uusia 
oppaita Oulun eteläpuolisten 
kuntien opastarjontaa täyden-
tämään. 

Meitä oppaita välittää Oulun 
seudulla, yhdeksän kunnan 
alueella, tapahtumatuotantota-
lo Go Arctic Oy. Tarjolla on lu-
kuisia teemoitettuja kierroksia 
sekä linja-autolla että kävellen. 
Kerromme niin entisestä kuin 
nykyisestä elämästä alueemme 
keskustaajamissa ja lähisaaril-

la, muistomerkkejä ja luontoa 
unohtamatta. Toki opastamme 
myös pyöräillen tai vaikkapa 
vesillä asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti ja tarpeen tullen 
uusia reittejä räätälöiden.

Alkuvuosi on aina hiljaista 
aikaa opastusten suhteen, jo-
ten siksi olemme usein laitta-
neet pystyyn ”opintokerhon” 
ja suunnitelleet porukalla uu-
sia kierroksia asiakkaittemme 
iloksi. Kummituksia ja kum-
mallisia kohtaloita -kävely-
kierros on jo vuosien ajan ol-
lut ykköstuotteemme. Niinpä 
päätimme tänä vuonna lisätä 
tarjontaa kokoamalla uuden 
rikoksiin ja konnankoukkuihin 
keskittyvän kierroksen, josta 
löytyy poliiseja ja rosvoja, pyö-
veleitä ja vankikoppeja. 

Aikataulut ja teemat voit 
tarkistaa Go Arcticin ja Oulun 
seudun oppaiden nettisivuil-
ta, www.goarctic.fi ja www.
oulunseudunoppaat.fi. Löydät 
meidät myös facebookista ja 
instagramista. 

Tervetuloa oppaan ohjaa-
mille seikkailuille, erityisen 
turvallisesti tänä vuonna!

Päivi Rintamäki ja 
Leena Kontiokari
Oulun seudun oppaat ry

Kempeleen,  Limingan ja 
Tyrnävän kuntien aloittees-
ta aloitettiin kesäkuussa 2020 
Lakeuden opaskurssi, jonka 
tarkoituksena on kouluttaa auk-
torisoituja oppaita. 

Kurssi toteutetaan yhteis-
työssä Oulun seudun oppaat 
ry:n, Go Arctic Oy:n ja em. 
kuntien kanssa. Kaksitoista 
osallistujaa ovat kotoisin paitsi 
Suomesta, myös Kiinasta, Itali-
asta ja Saksasta.  

Kurssin laajuus on 200 
tuntia. Se koostuu koulutusta-
paamisista, kohdekäynneistä 
ja itsenäisestä työskentelystä. 
Huipentava opastusnäyttö on 
kolmetuntinen Lakeuden bus-
sikierros, jonka reitin määrit-
tivät kurssin kouluttajat Tiina 
Mikkola ja Anni Lyytikäinen 
Oulun seudun oppaat ry:stä. 
Reitti kulkee Kempeleestä Tyr-
nävälle ja Liminkaan ja päättyy 
jälleen Kempeleeseen. Jokai-
nen kurssilainen toimii noin 15 
minuutin ajan oppaana. 

Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan opastusnäyttö olisi 
järjestetty helmikuun lopulla. 
Koronan aiheuttamat tapaa-
misrajoitukset ovat tuoneet 
mutkia matkaan ja loppunäyttö 
voidaan toivottavasti toteuttaa 
toukokuussa 2021. 

Me neljä kurssilaista - Mari 
Hurskainen ja Christiane Klebl 
Limingasta, Sandra Marcelletti 
Tyrnävältä ja Sirpa Törmä Ou-
lusta - jaoimme kokemuksia ja 
tunnelmia kurssin ajalta: 

Kurssille tultiin joko täy-
dentämään olemassa olevaa 
tietoa ja taitoa tai ajatuksena 
oli jatkossa saada lisäansioita 

toimimalla oppaana. Parhain-
ta antia kurssilla oli kaikkien 
mielestä uusi, osin yllättäväkin 
tieto omasta paikkakunnasta 
ja tutustuminen tuleviin opas-
kollegoihin. Haasteita koettiin 
ison tietomäärän analysoinnis-
sa ja haltuunotossa suhteellisen 
lyhyessä ajassa.

Oppaan tärkeimpinä taitoina 
kurssilaiset pitivät kiinnostusta 
omaa asuinympäristöä koh-
taan, laajaa paikallistietoutta, 

esiintymistaitoa, jokaisen koh-
deryhmän tarpeiden ymmär-
tämistä ja asiakkaiden aktii-
vista osallistamista. Tärkeäksi 
koettiin myös verkostoitumi-
nen muiden yhteistyötahojen 
kanssa. 

Kaikkien neljän mielestä 
Lakeuden alue on mielenkiin-
toinen. Lakeuden alueella on 
matkailullisesti kiinnostavia 
kohteita, joissa olisi mukava 
toimia oppaana. Erikoisuutena 

kiinnostavat esimerkiksi tur-
pasmökit, joita on rakennettu 
vain täällä puuttomalla Pohjan-
lakeudella! 

Mielenkiinnolla jäämme 
odottamaan millaisia opastus-
kierroksia Lakeuden uudet op-
paat tulevat tarjoamaan! 

Mari Hurskainen, 
Christiane Klebl, 
Sandra Marcelletti, 
Sirpa Törmä

Oulussa löytyy innokkaita kuulijoita kummitusjutuille jopa tuulessa ja tuiskussa. Kuva Kaarina Kokko

Kohdekäynti Vanhassa Limingassa syksyllä 2020. Kuva Tiina Mikkonen

Korona-pandemia on pahim-
millaan kaatanut matkailu- ja 
tapahtumatuotantoalan yrityksiä 
ja ajanut ihmisiä kortistoon. 

Vallitsevaan tilanteeseen so-
peutuminen on kuitenkin tuonut 
mukanaan myös uusia toimin-
tatapoja, joita on mahdollista 
hyödyntää sittenkin, kun virus 
on selätetty. Esimerkiksi etäko-
koukset ovat lyöneet itsensä läpi 
ja niillä voidaan pienentää yritys-
ten hiilijalanjälkeäkin. Mutta mi-
ten onnistuu kaupunkiopastusten 
ja tapahtumien digitalisointi? 
Onko tällaisille palveluille tar-
vetta enää koronan jälkeen?

Oulun seudun oppaat ry:n 
kävelykierroksia välittää ohjel-
mapalveluyritys Go Arctic Oy. 
Hiljaisena koronasyksynä yri-
tyksessä tuumattiin, että kesäi-
siä opastuskierroksia olisi kiva 
saada taltioitua, jolloin niitä voisi 
katsella myös talvipakkasilla. 
Samalla taltioidut makupalat toi-
mivat kierrosten markkinointina. 

Etäopastustaltiointeja tehtiin 
14 kierroksesta. Videoiden kesto 
on kahdesta neljään minuuttiin, 
ja niitä voi katsoa Go Arcticin 
Facebook- ja Instagram-sivuilta 
sekä Youtube-kanavalta ”oulu-
laisia etäopastuksia”. Videoita 
ei laitettu verkkosivuille ker-
tarysäyksellä, vaan uusi video 
julkaistaan aina noin kahden 
viikon välein. 

Pikkujouluaika on tapahtu-
mapuolella yleensä kiireinen 
sesonki. Nyt normaalia reilusti 
hiljaisempaan sesonkiin saatiin 
Ohjelmatoimisto Go Arctic Li-
vessä kompensaatiota striimat-
tujen keikkojen avulla. Useat 

yritykset tarttuivat mahdollisuu-
teen tilata esiintyjiä ja ohjelmaa, 
kuten stand up -koomikoita ja 
taikureita livestreamin avulla 
digitaalisesti. 

Virtuaalisia tuotteita testattiin 
myös Go Arcticin ulkomaalaisil-
le asiakkaille. Japanilaiset nuoret 
pääsivät piipahtamaan kolmessa 
suomalaisessa kodissa virtuaali-
sesti. Heille esiteltiin suomalais-
ta joulukoristelua ja jouluruokia, 
sekä kerrottiin tyypillisestä jou-
lunvietosta reaaliaikaisesti. 

Aasialaisia ryhmiä kiinnostaa 
nimenomaan tavallinen suoma-
lainen arki ja kodit. Go Arctic 
tarjoaa Homestay-palvelua, esi-
merkiksi viikonlopun mittaista 
visiittiä osana oululaista perhet-
tä. Homevisit-tuote on taas 2-3 
tunnin mittainen tutustumisvie-
railu suomalaiseen kotiin.

Digitaaliset kokemukset ovat 
varmasti tulleet jäädäkseen. 

Maistiaiset kävelyopastuk-
sista saattavat houkuttaa asiak-
kaita kuulemaan lisää kyseisen 
kohteen historiasta ja tarinois-
ta ja tilaamaan elävän oppaan 
kierrokselle. Yritykset saattavat 
olla jatkossakin kiinnostunei-
ta livestream-keikoista osana 
virkistyspäiviä tai palavereja. 
Kansainvälisille asiakkaille suo-
malainen joulunvietto tai arkias-
kareet virtuaalikokemuksena voi 
olla elämyksellinen ennakko-
katsaus valmistauduttaessa var-
sinaiseen matkaan. 

 
Jenni Miettunen ja  
Kirsi Eskola 
Oulun seudun oppaat ry

Oppaita ja pikku-
jouluja digitaalisesti

Oulun seudun oppaat ry 
– Tarinoiden taikaa, mennyttä ja nykyaikaa!

Uusia matkailuoppaita Lakeudelle

Oulu
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Go Arctic Oy on aloittanut toi-
minnan Liminganlahden luon-
tokeskuksen hotelli-ravintolas-
sa. Toiminta siirtyi Go Arctic 
Oy:lle Limingan kunnalta mar-
raskuussa 2020. Go Arctic Oy 
on oululainen tapahtuma- ja 
matkailualan yritys, joka toimii 
Limingan lisäksi muun muassa 
Kiimingissä Koitelin koskilla 
sekä Oulussa. 

”Huomasin kesälomalla 
2020 Limingan kunnan il-
moituksen, jossa toiminnalle 
etsittiin jatkajaa”, Go Arcti-
cin liiketoimintajohtaja Sipe 
Åqvist kertoo. ”Tutustuminen 
kohteeseen vakuutti meidät 
kertaheitolla, paikka tuntui heti 
omalta”, jatkaa toimitusjohtaja 
Kirsi Eskola. 

Go Arctic on hotelli-ravin-
tolassa Limingan kunnan 
vuokralaisena, mutta omistaa 
liiketoiminnan. Liiketoimin-
taan kuuluu hotelli-ravintolan 
lisäksi muun muassa kansain-
välisen matkailun ja koulu-
tusmatkailun kehittäminen ja 
tuotteistus.

Korona-aikana talossa on 
ollut toimintaa suositusten sal-
limissa rajoissa. Kontakteja on 
rajoitettu muun muassa siten, 
että hotellivieraat ovat saaneet 
aamiaisen suoraan huoneeseen. 
Joululounasta tarjottiin sekä 
kunnan työntekijöille että kun-
talaisille asiakasmäärät ja tur-
vavälit huomioiden. Ravintola 
on 120-paikkainen ja kuuteen 
huoneistoon mahtuu yöpy-
mään kerrallaan 30 henkilöä. 
Asiakkaiden käytössä on sauna 
ja palju. 

Metsähallitus omistaa luon-
tokeskuksen näyttelytilan, au-
ditorion ja kokoustilan, ja nämä 
tilat ovat myös hotelli- ja ravin-
tola-asiakkaiden käytössä. 

Lintujen kahdeksan vuoden-
aikaa -näyttely on monitasoi-
nen kokonaisuus vuodenkier-
rosta lintujen näkökulmasta. 
Näyttelyssä on panostettu eri-
tyisesti siihen, että asioihin voi 
koskea, on pelejä ja laatikoita, 
ja kaikkea saa räpeltää. ”Usein 

lapsia on vaikea saada muse-
oihin, mutta tästä näyttelystä 
lapsia on vaikea saada pois”, 
näyttelyn käsikirjoittaja ja 
luontokeskuksen hoitaja Ulla 
Matturi nauraa. Luontokeskuk-
sessa on myös lintukuviin ja 
-taiteeseen painottuva vaihtuva 
näyttely sekä pieni myymälä.

Liminganlahti on yksi Eu-
roopan merkittävimpiä kos-
teikkoalueita. Luontokeskuk-
sen historia yltää 1980-luvulle, 
jolloin suunniteltiin Limin-
ganlahden kuivattamista vil-
jelysmaiksi. WWF ja muut 
alueen luonnonsuojelullista 
arvoa ymmärtävät tahot saivat 
kuitenkin kehityksen suunnan 
kääntymään. 

Alueella levähtää muutto-
matkallaan kymmeniä tuhansia 
lintuyksilöitä. Yli 160 lajia pe-
sii alueella, ja eri lajeja voi ta-
vata yli 200. Alueella on useita 
lintutorneja ja nuotiopaikkoja. 
Uusi näyttelyrakennus avattiin 
vuonna 2012. 

Vuonna 2019 luontokeskus 
saavutti lähes 60 000 käyn-
tikertaa, joista noin 10 % oli 
kansainvälisiä lintuharrastajia. 
Lähitulevaisuudessa on tar-
koitus rakentaa luontopolku 
piilokojuineen sekä eri kasvil-
lisuustyyppejä esittelevä oppi-
misympäristö.

Jenni Miettunen  
Oulun seudun oppaat ry

Go Arctic Oy 
kestitsee ja majoittaa 
Liminganlahdella

Varaukset:
0400 227 330 / www.topyha.fi

ULKOILUVÄLINEVUOKRAUS
Liminka, Kempele, Oulun seutu

PUTIIKKI NAISILLE
VANHASSA
NAVETASSA

KEDONPERÄNTIE 30, 91900 LIMINKA
MA-PE 12-18 LA 10-15

TAI SOPIMUKSEN MUKAAN

www.pikku-riikka.fi

Saaga Travel myynti
myynti@saagatravel.fi 

08 655 5100
www.saagatravel.fi

 

Tervetuloa palvelevaan sähköliikkeeseen

Valaisimet   lamput 
sähkötarvikkeet  
sähkösennukset 
kodinkonehuolto 

varaosat

www.hammarinsahko.fi

Sähkötalo Limingantulli, Ilmarinkatu 7

Tervetuloa hirsimakasiinin lämpimään 
tunnelmaan Oulun Pikisaareen.

www.sokerijussi.fi

Liminganlahden luontokeskuksen lintutorni tammikuun pakkasessa. Kuva Jenni Miettunen

Go Arctic Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Eskola (vas) ja liiketoimin-
tajohtaja Sipe Åqvist (oik), keskellä luontokeskuksen hoitaja 
Ulla Matturi.

OPASVÄLITYS
www.goarctic.fi 

opastukset@goarctic.fi
puh. 08 415 277 75

Ota opas 
– koet 

enemmän!

l I i  l Kempele l Liminka l Lumijoki l Muhos l Oulu
l Tyrnävä l Utajärvi l Vaala l
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Kempele on lähes 19 000 
asukkaan kunta Oulun etelä-
puolella. Kempeleessä on me-
renrantaa Vihiluodossa, har-

jumaisemaa keskellä kuntaa, 
suoalueita, peltomaisemaa, 
sekä nykyaikaisia asuinaluei-
ta että historiallisia kohteita. 

Kempeleen sijainti on ihan-
teellinen hyvien liikenneyh-
teyksien vuoksi. Lentoasema 
on ihan vieressä, kunnassa on 

oma rautatieasema ja Nelostie 
menee kunnan läpi.

Kempeleessä on nykyään 
reilut 50 000 yöpyjää vuosit-

tain ja moninkertainen määrä 
päiväkävijöitä eri palveluissa. 
Ostoskeskus, tapahtumat ja 
lasten kohteet vetävät kävijöi-
tä, kuten myös liikuntamah-
dollisuudet sisällä ja ulkona. 
Tulevina vuosina Kempeleen 
matkailutarjonta on monin-
kertaistumassa Zeniitin mat-
kailualueen myötä. 

Zeniitin matkailualue ra-
kentuu Oulun ja Kempeleen 
rajan tuntumaan Nelostien 
var teen  en t i sen  Des t ian 
louhoksen ympärille. Lou-
hoksesta maisemoidaan 10 
ha:n kalliojärvi, joka tulee 
toimimaan parhaillaan kaa-
voitettavan matkailualueen 
keskuksena. Ympäröiville 
tonteille kaavoitetaan alueita 
vapaa-ajan asumiseen, ve-
siaktiviteetteihin, kaupan ja 
ravintoloiden toimintaan, vir-
kistysreitistöille sekä urheilu- 
ja vapaa-ajan toiminnoille. 
Muodostumassa on Oulun 

seudun monipuolisin ja laajin 
matkailukeskus. 

Kempeleen historialliset 
kohteet sijaitsevat Kempeleen 
keskustan ja kirkonmäen tun-
tumassa. Kempeleen kotiseu-
tumuseo, Kempeleen vanha 
kirkko ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkko sekä Pirilän tila 
muodostavat hienon kokonai-
suuden ja ovat merkittävä osa 
paikallishistoriaa. Muun mu-
assa näihin kohteisiin voi tu-
tustua jatkossa auktorisoidun 
oppaan johdolla, kun Oulun 
seudun oppaiden Lakeuden 
kurssilaiset valmistuvat 2021 
keväällä. 

Tervetuloa Kempeleeseen!

Soile Pitkänen, 
elinkeinokoordinaattori, 
Kempeleen kunta

ELÄMYKSIÄ
HUIPPUHETKIIN!

kunta

EST. 1867

www.tyrnava.fi

Facebookissa
Tyrnävän kunta

Instagramissa
tyrnavan_kunta

Lakeus, luonto ja kulttuuri, tule meille!

Tyrnävä sijaitsee alle 30 mi-
nuutin matkan päässä Oulun 
kaupungista, ja matka lento-
kentältä vie vielä lyhyemmän 
ajan. Tyrnävän matkailullista 
saavutettavuutta pyritään edis-
tämään myös erilaisin hank-
kein ja toimenpitein. 

Pyrimme kehittämään mat-
kailutuotteitamme ja palve-

lutarjontaamme niin vanhan 
nahkatehtaan peruskorjaami-
sella kulttuurikäyttöön, haussa 
olevalla matkailuhankkeella 
kuin Oulun ammattikorkea-
koulun kanssa yhteistyössä 
toteutettavalla monialaisella 
innovaatio-opintojaksollakin. 

Meillä Tyrnävällä on upea 
lakeusmaisema, arvokasta ra-

kennusperintöä, monipuolista 
osaamista ja mielenkiintoi-
sia luontokohteita ja -reitte-
jä, jotka osin odottavat vielä 
tuotteistamista ja palveluiden 
ketjuttamista sekä yhteismark-
kinointia. 

Lakeuden opaskoulutus on 
yksi keino lisätä Tyrnävän tun-
nettuutta ja tarjota elämyksel-

lisiä kokemuksia matkailijoille 
kunnassamme. Olemme vai-
kuttuneita opaskoulutettujen 
osaamisesta ja hyvillämme 
yhteistyöstä niin paikallisten 
lakeuden oppaiden kuin Oulun 
seudun oppaiden kanssa. 

Kesästä 2021 alkaen meillä 
on taas tarjota opaspalveluita, 
jotka tutustuttavat vieraam-

me lakeuden estetiikkaan ja 
elinkeinoihin, kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaseen Mei-
jerialueeseemme, elinvoimai-
siin kyliimme ja seikkailujakin 
mahdollistaviin luontokoh-
teisiimme. Tervetuloa Tyrnä-
välle!

Kuva: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Meijeri-
katu 
talvi-
asussa ja 
joulu-
valoissa.

Kohti matkailijan Tyrnävää

Kempeleen matkailu kehittyy uuden 
Zeniitin alueen myötä

Rohkeasti
parempaan päin!

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

Hyvän elämän eväitä: luomuruokaa, 
terveystuotteita ja luonnonkosmetiikkaa. 

Ruohonjuuri palvelee Sinua isolla ilolla!

Tällä kupongilla
kaikki normaalihintaiset 

tuotteet - 10 %

Kauppurienkatu 12
90100 Oulu

Ota opas 
– koet 

enemmän!
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Ii on tunnettu Ympäristötaide-
puistostaan Nelostien kupees-
sa. Luonnonkauniilla paikalla 
on parinkymmenen taideteok-
sen kokoelma tutustuttavissa 
läpi vuoden. Ympäristötaide-
puisto on perustettu vuonna 
2012 ja se täydentyy uusilla 
teoksilla jatkuvasti.

Iin kunnan julkisen taiteen 
kokoelmaa kartutetaan erityi-
sesti ympäristötietoisuuden ja 
hyvinvoinnin näkökulmasta, 
samalla pitäen mielessä yh-
teisöllisyyden ja osallisuuden 
periaatteet. Nämä teemat ovat 
näkyvissä myös Suvantolan 
Lähde! -puistossa, joka avattiin 
yleisölle vuonna 2020. Paula 
Suomisen valtava keramiikka-
teos Kummalliset Kukat juh-
listaa luonnon elinvoimaa ja 
valoa. Iiläiset ovat saaneet olla 
mukana sen toteutuksessa ja 
kodeista lahjoitetut keramiik-

kaesineet ovat päässeet osaksi 
taideteosta.

Luonnonvarakeskuksen tut-
kimusten mukaan luonnossa 
liikkumisella on suoria vaiku-
tuksia ihmisen hyvinvointiin ja 
vaikkapa säännöllinen kävely 
metsässä voi vähentää masen-
nusta ja alakuloa. 

Myös taiteella on hyvinvoin-
tivaikutuksia ja parhaimmil-
laan taide tai taidelähtöinen 
toiminta voimaannuttaa osal-
listujaansa ja auttaa häntä ole-
maan läsnä maailmassa. YK:n 
alaisen Maailman Terveysjär-
jestön (WHO) mukaan taiteen 
vaikutukset ihmisten hyvin-
vointiin ovat kiistattomat: taide 
voi parantaa sekä fyysistä että 
psyykkistä terveydentilaa.

Iin hyvinvointipuistoissa tai-
de ja luonto kohtaavat aivan 
konkreettisesti, kun pysyvä jul-
kinen taide sekä Art Ii Biennaa-

lin lyhytaikaisemmat teokset 
muodostavat elämyksellisen 
kokonaisuuden, joka yhdistyy 
puistossa liikkumiseen ja ul-
koiluun. 

Hyvinvointipuistoissa taide-
teokset, kasvit ja puut, mahtava 
Iijoki sekä elävät olennot, ih-
minen mukaan lukien, luovat 
yhdessä kokemuksellisen tilan, 
jossa olla läsnä ja aistia. Näin 
puistot luovat hyvinvointia 
taiteen ja luonnon yhtymäkoh-
dassa.

Kutsumme kaikki Iissä poik-
keavat hakemaan elämyksiä 
Hyvinvointipuistoistamme 
luonnosta nauttien ja taiteesta 
voimaa ammentaen!

Lisätiedot: Taidekeskus 
KulttuuriKauppila, kulttuuri-
kauppila@gmail.com

Jetta Huttunen

Vuosia suunnitteilla ollut hau-
tausmaakierros ”Kruununsaa-
ren kiveenhakatut - iiläisiä 
ihmiskohtaloita” valmistuu 
kesäksi. Kierros on tilattavis-
sa Go Arcticin kautta.

Pääset rauhalliseen tunnel-
maan keskellä Iijokea. Op-
paan kertomana selviää, miksi 
Iissä alettiin haudata vainajia 
saareen ja miten sinne pääs-
tiin ennen Nelostien siltojen 
valmistumista.

Kruununsaaren opastus-
kierroksella tutustutaan valta-
kunnallisesti tunnettuihin Ii-
hin haudattuihin henkilöihin. 
Opas kertoo valtiopäivämie-
histä, kulttuuripersoonista, 
paikallisista kuuluisuuksista 
sekä ennen kaikkea persoo-
nista, joista osa elää kansan-
perinteenä Iissä. Miksi lot-
tajohtaja Fanni Luukkonen 
lepää Iissä? Miten Santeri 
Ivalo liittyy Iihin? Kuka oli 
Olhavan hourootin puna-
tautiin kuollut lapsenlapsi? 
Näihin kysymyksiin kuulet 
vastauksen.

Kierroksen myötä kurkiste-
taan Iin 1800-luvun seurapii-
rien Kauniit ja rohkeat -nai-
makauppoihin ja erikoiseen 
persoonaan Valtionhiihtäjään. 
Santeri Ivalon karski upsee-
riserkku, vaan ei herrasmies, 
lepää sukuhaudassaan Kruu-

nunsaaressa. Paikkakuntien 
historia löytyy usein parhaiten 
hautausmailta. Näin on Iissä-
kin. Peruskierros kestää 1,5 
tuntia ja siinä liikutaan hyvin 

pienellä alueella. Kävelymat-
kaa tulee vain vajaa kilometri.

Pertti Huovinen, 
Oulun seudun oppaat ry

Paula Suominen: Kummalliset kukat. Kuva Inka Hyvönen

Tutustu Iin taidepuistoihin! Tutustu Iin taidepuistoihin! 

Kellon ympäri kaikkina 

vuodenaikoina,

vapaa pääsy!

Lue lisää ja kysy opastuksia: 

www.kulttuurikauppila.fi/

julkinen-taide

Iissä tarjolla myös hautausmaakierros

                   ravintolanallikari.fi
RAVINTOLA NALLIKARI

BAKERY & BISTRO   
     nallikaribb.fi

Varaukset: 044 515 1710 

RAVINTOLA NALLIKARI 
Lounas: ma-pe klo 11-15, lauantaibrunssi klo 12-16

NALLIKARI BAKERY & BISTRO (Leiritie 10)
Rento bistro ja konditoria Nallikarin sydämessä.
Lounas: ma-pe klo 11-14

Tilaa herkulliset makeat & suolaiset konditoriatuotteet juhliin.
Ravintola varattavissa myös yksityiskäyttöön.

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

Tervetuloa nauttimaan taiteesta
ja luonnosta majesteettisen 
Iijoen maisemiin!

Täyttä
lihaa
leivän
päälle. WWW.VISKAALIN.FI

Tervetuloa palvelevaan
lihakauppaan!

VISKAALIN TILAN KAUPPA
MUHOS, Viskaalintie 54

 Kysy tuoreita ja palvattuja naudanliha-
tuotteitamme myös lähikaupastasi!

Raimo Salo ja Pertti Huovinen Fanni Luukkosen elämästä ker-
tovan dokumenttielokuvan kuvauksissa Fannin haudalla Kruu-
nusaaren hautausmaalla.
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Pohjoinen Suomi on noussut 
monin tavoin esille tv-sarjojen 
ja elokuvien tuotanto- ja ku-
vauspaikkana. Pohjois-Suo-
men elokuvakomission ko-
missaari Reetta Turula nostaa 
esille kolme merkittävää tuo-
tantoa: Hevi Reissu, Eränkä-
vijät ja Kaikki Synnit. 

Hevi Reissu on oululai-
sen Mutant Koala Picturesin 
ensimmäinen pitkä elokuva. 
Tämä hersyvää suomalaista 
huumoria ja hevikulttuuria si-
sältävä elokuva on myyty yli 
50 maahan ja menestynyt eri-
tyisesti Saksassa ja Japanissa. 
Sille kirjoitetaan jatkoa. Juk-
ka Vidgrenin ja Juuso Laation 
ohjaama elokuva on miesten 
seikkailu pääkaupunkiseudulta 
Taivalkosken kautta Norjan 
maisemiin asti. Tuotantopääl-
likkö Sini Kervinen kertoo, 
että elokuvatuotantoa alueelle 
lisäävä ilmiö toimii kaksisuun-
taisesti: pohjoiset kuvauspai-
kat ovat alkaneet kiinnostaa 
enemmän ja toisaalta pohjoiset 
kunnat ja alueet suhtautuvat 
myönteisemmin hankkeisiin. 

Eränkävijät-sarja on oulu-
laisen NTRNZ Median tuotta-
ma, vaikkakin sitä on kuvattu 
ympäri Suomea ja muuallakin 
Euroopassa. Sarja on voittanut 
jo useamman Televisioakate-
mian Venla-palkinnon. Varsin-
kin lapinkoira Äijä on saanut 
lukuisia faneja. Vuonna 2021 
Eränkävijät tavoittelee jälleen 
pystiä Lifestyle-kategoriassa. 

MRP Matila Röhr Produc-
tionsin Kaikki synnit tv-sarja 
on Venla-ehdokkaana useam-
massa kategoriassa. Mika 
Ronkaisen ja Merja Aakon 
käsikirjoittamaa tarinaa kuvit-
teellisessa Varjakan kylässä 
on kuvattu eri puolilla Oulun 
seutua. Sarja nostaa esiin us-
konnollisen lahkon ahdistavia-
kin varjopuolia. Ykköskauden 
tuotanto on tuonut seudulle 
ainakin miljoona euroa rinnak-
kaisvaikutuksineen. Oikeudet 
on myyty jo yli 30 maahan, 
joten maisemat tulevat laajasti 
tutuksi. Esiintyjinä ja avustaji-
na on paljon paikallisia tekijöi-
tä. Helsinkiläinen MRP järjesti 
Kaikki synnit -sarjan kuvaus-
ten aikana Oulun alueella myös 

assistenttitason AV-alan kou-
lutusta.

Pikisaaressa asuva käsikir-
joittaja Merja Aakko palasi 
pohjoiseen vuonna 2013. Hän 
aloitti kirjoittamisen opiske-
luaikanaan Kolmiokirjassa ja 
Oulun ylioppilaslehdessä. Lu-
kuisten muiden kirjoitustöiden 
jälkeen hän uskaltautui Mika 
Ronkaisen kanssa draaman 
pariin. Jussi-palkitulla oululai-
sella käsikirjoittaja-ohjaajalla 
Mika Ronkaisella on näppinsä 
pelissä monissa Ouluun liitty-
vissä tuotannoissa, mutta myös 
kansainvälistä näkyvyyttä. 
Ronkainen tarvitsi musiikki-
videoita vaihtoehtorokkibän-
dilleen 1990-luvulla. Niinpä 
hän lähti opiskelemaan Oulun 
käsi- ja taideteollisuusoppilai-
tokseen Pikisaareen. Tie vei 
dokumenttituotannon kautta 
fiktioon. Tällä hetkellä kirjoit-
tamista riittää molemmille, kun 
Kaikki synnit -sarjaan valmis-
tuu kolmannen tuotantokauden 
tekstiä.

Alueen suosio kuvauspaik-
kana kasvaa, kun muutama 
tuotantoyhtiö on saanut pään 
auki. Tuotanto työllistää av-
alan tekijöiden lisäksi monia 
yrityksiä. Pohjois-Suomen elo-
kuvakomission toiminta-alue 
kattaa esimerkiksi Kuusamon 
ja Pudasjärven tunturit, Tyr-
nävän ja Limingan lakeudet, 
Oulun seudun merenrannan 
ja monet viehättävät asuinalu-
eet kuten Pikisaari tai Vanha 

Raahe. Joskus tarvitaan teol-
lisuusalueita tai rumia taloja 
ja niitäkin löytyy. Tarinoiden 
ja paikan täytyy kohdata rea-
listisella tavalla. Tällä hetkel-
lä käsikirjoituksiin on alettu 
sisällyttää alueen maisemia ja 
olosuhteita. 

Toivottavasti nimenomaan 
paikalliset toimijat saavat mah-
dollisuuksia näyttää taitonsa. 
Paikalliset näyttelijät ovat hyvä 
voimavara, koska tuotantoi-
hin tarvitaan paikallisväriä ja 
-murretta. On positiivista, että 
Suomi-kuva laajenee! 

Ulkomaalaisetkin tuotan-
toyhtiöt ovat etsineet kuvaus-
paikkoja pohjoisesta. Korona-
tilanne on hoidettu Suomessa 
hyvin, joten se on voinut jopa 
hyödyttää tätä tuotantoalaa. 
Yksi valttikortti on kunnon 
talvi! Kun Kuusamon tykkylu-
mien keskelle tai meren jäälle 
viedään henkilöitä, jotka eivät 
ole koskaan sellaista nähneet, 
vaikutus on tehokas. Mitähän 
täällä vielä kuvataankaan?

Leena Kontiokari 
Oulun seudun oppaat ry

Matti Ristinen maalaispoliisina 
Kaikki synnit -sarjassa.

Pohjoisessa filmataan ja tuotetaan

Iistä löydät mielenkiintoisen 
käyntikohteen, jossa yhdis-
tyy Iin monipuolinen historia 
ja ympäristötaide. Noin kaksi 
kilometriä pitkällä reitillä on 
esteetön kulku ja sillä on tar-
jolla palveluja.

Aloi t takaamme vaikka 
itäpäästä. Siellä on Bed and        
Breakfast -palveluja tarjoava 
Villa Kauppila, toista sataa 
vuotta vanha idyllinen majoi-
tustiloiksi remontoitu rakennus 
aivan Iijoen rannalla. Voit halu-
tessasi tankata itsesi kävelyret-
keä varten.

Heti tien toisella puolella 
on kansainvälisesti tunnettu 
residenssi KulttuuriKauppi-
la. Kurkkaapas, mikä näyttely 
siellä on tarjolla. Ruustinnan 
reitti alkaa varsinaisesti Kaup-
pilasta. Reitin varrella on opas-
tauluja, joissa kerrotaan Iin 
historiasta ja kulttuurista. Heti 
KaultturiKauppilasta lähdet-
tyäsi näet kaunista jokirantaa 
pitkin kulkevan Kauppilantien 

varrella Art Ii Biennaaleissa 
vuosien varrella tehtyjä ym-
päristötaideteoksia. Jos liikut 
hämärässä, voit säikähtää aidon 
näköistä hevosta: Jenni Tiea-
hon Unensilta-työtä.

Kauppilantie päättyy Iin van-
han pappilan luo, jossa kuva-
taulut kertovat paikan historias-
ta. Pappilan vieressä kauniissa 
Koskiniemessä on ympäristö-
taidepuisto, jossa on suurin osa 
vuosien varrella tehtyjä töitä. 
Taidepuistossa kerrotaan myös 
tauluin Iin kasvillisuudesta ja 
kalastuksesta sekä Matias-kap-
palaisen traagisesta kohtalosta.

Ympäristötaidepuistosta on 
näppärä jatkaa matkaa nelostien 
länsipuolelle kohti Iin vanhaa 
Haminaa. Tietä näyttää kiistel-
lyn Lars Vilksin Iissä keskus-
telua herättänyt teos Station. 
Ennen vanhan Haminan ydintä 
pääset poikkeamaan perinteitä 
ja historiaa täynnä olevassa Iin 
Sillat -matkailukeskuksessa 
tauolla. Jos sattuu janottamaan, 

voit siemaista oluet, nauttia 
viinistä tai iiläisittäin kahavin 
ja örkyn (korvapuusti).

Vanha Hamina se vasta näh-
tävyys onkin. Kapeat kujat 
huokuvat historiaa ja taulut 
kertovat tarinoita. Kesäaikaan 
hyvin hoidetut pihat ja kukkais-
tutukset kiinnostavat erityisesti 
naismatkailijoita. Ukot kattele-
vat syksyllä kalanpyydyksiä.

Kulkusi päättyy museoalu-
eelle Iin kirkon viereen. Jos 
sattuu olemaan näläkä, voit 
lounastaa viehättävässä museo-
kahvila Huilingissa. Vieressä 
on kolme museorakennusta 
kertomassa Iin historiasta: his-
toriallinen museo, kalastus- ja 
maatalousosasto ja vanhassa 
aitassa uittomuseo.

Ja saman Ruustinnan reitin 
voit toki kulkea myös toisin-
päin.

Pertti Huovinen   
Oulun seudun oppaat ryOpastettavia vanhassa Haminassa entisen hautausmaan päällä. Kuva Tarmo Huovinen

Ruustinnan reitillä Iin historiaa ja kulttuuria

Kun haluat myydä kotisi helposti,
ota yhteyttä meihin!

Kaikki myynnissä 
olevat upeat kodit löytyy 

www.juujarvilkv.fi

Juujärvi LKV
Kasarmintie 5, 90130 Oulu

P. 029 170 0039

– Tunne uudesta kodista –

Oulun torin rannassa, Rantakatu 6, www.toripolliisi.fi,
kyselyt: info@toripolliisi.fi ja 08-333 013

Ravintola
Toripolliisi

Ota opas – 
on ilo 

palvella!
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Kiantalaiva. Kuva: Alpo Rissanen/Suomussalmen kunta

Suomussalmella matkailun 
tarjonta tulee luonnosta, kult-
tuurista, vahvasta sotahistori-
asta ja kirjallisuudesta, kertoo 
Suomussalmen kunnan enti-
nen matkailupäällikkö Aija 
Laukkanen. Jo useita vuosi-
kymmeniä on Kianta-laiva 
kuljettanut kesällä päivittäin 
matkailijoita Turjanlinnaan 
Ilmari Kiannon tarinaa kuun-
nellen. Talvisotamuseo Raat-
teen Portti puolestaan esittelee 

monipuolisesti sotahistoriaa, ja 
Hiljainen Kansa ja Suomussal-
men kesäteatteri houkuttelevat 
pysähtymään 5-tien varrella. 

Matkailun tulee kuitenkin 
välillä uudistua, tarjota asiak-
kailleen tutullakin alueelle uu-
distettuja tai uusia palveluita. 
Tähän palvelumuotoiluun tart-
tui Talvisotamuseo Raatteen 
Portti, kehittäen opastettuja 
luontopolkuja autenttiseen so-
dankäyntimaastoon ja Hiljai-

nen Kansa aloitti luonnonanti-
miin perustuvat lounastarjoilut 
kesän aikana Niittytuvassaan. 

Suomussalmen kunnan mat-
kailutoimi puolestaan mietti 
Kiantajärven parempaa hyö-
dyntämistä. Niin syntyikin 
yhdessä Suomussalmen mat-
kailuoppaiden kanssa vuonna 
2019 Sotahistoriaristeily-tuo-
te, jossa oppaana toimi Alpo 
Rissanen. Lähtöjä opastetulle 
sotahistoriaristeilylle myytiin 

Suomussalmi

Kurimontie 39 A, 89600 SUOMUSSALMI 
P. 044 994 3845, 040 582 7855

www.kurimohostel.fi 
Tykkää Facebookissa: Kurimon majatalo

Palveluksessasi!
Kurimon Majatalo sijaitsee kauniilla paikalla maalaismaisessa miljöössä suomus-
salmelaisen Kurimon kulttuuritilan kupeessa. Entinen kunnalliskoti on kunnostet-
tu majoituskäyttöön, johon sen kolmen kerroksen tilat soveltuvat erinomaisesti. 

Kurimon Majatalo pystyy palvelemaan monipuolisesti asiakkaita aina yksittäi- 
sestä kulkijasta isoihin ryhmiin. Toivotamme tervetulleeksi niin harrasteporukat, 
perhejuhlijat häistä merkkipäiväjuhlijiin. 
Ympäristö tarjoaa ulkoiluun erinomaiset puitteet polkuineen ja rantoineen. 

Etäisyys Kajaaniin n. 1 h 20 min (115 km), Kuusamoon n. 1 h 40 min (140 km) ja 
Ouluun n. 2 h 30 min (195 km).

Majoittumishinnat: 
alk. 50 €/hlö/vrk, 80 €/2 hlö/vrk 
Omatoiminen aamupala sisältyy hintoihin.

Asuntoauto/-vaunupaikat 
sähköpaikka 25 €/vrk 
ilman sähköä 20 €/vrk 

TAKSIPALVELUT 
Taksi 1+8 
Linja-autot: 
13–23 hlö 

P. 044 994 3845

Tervetuloa 

Kurimon 

Majataloon!

Kurimon Majatalo

Suomussalmen 
matkailu

Tervetuloa 
hyvän ruuan 
ja palvelun 
Turjanhoviin!

Tarjous voimassa

Hampurilaisravintola

Teboil Turjanhovi
Autohuolto

Noutopöytä
joka päivä klo 10 – 15
À la carte � A-oikeudet

Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 050 430 5545

Kiannon Kuohut Virkistyskylpylä
Suomussalmi

Puh. 044 777 3185
kylpyla@suomussalmi.fi

www.suomussalmi.fi

Kiannon Kuohut 
Virkistyskylpylä
Puh. 044 777 3185
kylpyla@suomussalmi.fi
www.suomussalmi.fi

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

kaksi laivallista ja ideaa pi-
dettiin niin hyvänä, että Tal-
visotamuseo Raatteen Portin 
yrittäjä, Reima Haapoja, otti 
tuotteen omaan myyntiinsä 
vuonna 2020. 

Osattiin siis hyvin aistia ky-
syntä ja kiitos Suomussalmen 
matkailuoppaiden saatiin tuote 
myyntiin. Tämä rohkaisi miet-
timään veden hyödyntämistä 
enemmänkin ja näin syntyi 
yhteistyössä Suomussalmen 
oppaiden kanssa kesälle 2020 
Kotiseuturisteily. Kotiseuturis-
teily myytiin loppuun ja muu-
tamat joutuivat jopa jäämään 
rannalle. Se osoittaa, että histo-
ria kiinnostaa. Parin tunnin Ko-
tiseuturisteilyllä pysähdyttiin 
Suomussalmen Kiantajärven 
Vanhassa hautasaaressa. Ris-
teilyn aikana opas Anna-Liisa 
Helttunen kertoi matkan aika-
na näkyvistä kohteista ja saa-
ressa hautasaaren historiasta ja 
sinne haudatuista henkilöistä. 

Näin on tulevaisuudessa 
tarjolla Kiantajärvellä kol-
me erilaista Kianta-laivalla 
toteutettavaa risteilytuotetta: 
Turjanlinnan risteily sekä So-
tahistoria- ja Kotiseuturisteily. 

Aija Laukkanen, 
matkailuasiantuntija
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Elämyksellinen matkakohde ryhmille,

  pysähtymisen arvoinen paikka !

Rakkaudesta hyvään ruokaan!

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

www.kultainenkukko.fi

KULTAINEN KUKKO

À la carte -annokset, hampurilaisateriat, kahvi ja 
kahvileivät, pitopalvelu, kellarikabinetti kokous- ja 
juhlatilaisuuksiin. Suosittelemme ryhmille myös 

tilausravintola Vanhan Kurimon palveluita.

LOUNAAT 
arkipäivisin klo 10.30-15.00 

ja lauantaisin klo 10.30-16.00

Kainuuntie 24, Suomussalmi kk,
p. 045 773 25990

BAARI
Kaleva est. 1926

Wanhan Kalevan

ma
ti
ke
to

8.30-18
suljettu
8.30-21
8.30-18

pe
la
su

8.30-23
9.30-23

14-18

l	68 asiakas-
 paikkainen
 anniskeluravintola
l	kahvilapalvelut
l	pienimuotoiset 
 kokoukset/juhlat
l	veikkaus

RAATE
RAATTEENTIEN YRITYKSET 
      PALVELUKSESSASI

    RAATTEEN      OPAS VESA
       PORTTI          HEIKKINEN

RAATTEENTIEN   RAATTEEN
      TARINAT       KOULUN B&B   

www.raate.info

20.3.2021
R-RALLICUP Suomussalmi  
https://harrastemoottoriurheilu.fi/
event/suomussalmi-ralli/
Toukokuussa 
24. RAATTEEN MARSSI
www.suomussalmi.fi/fi/vapaa-aika/
liikunta-suomussalmen-liikuntapal-
velut/urheilutapahtumat/ 
8.6.2021 
HILJAISEN KANSAN
KESÄVAATTEIDEN VAIHTO 
www.niittykahvila.fi
11.-12.6.2021 
MOOTTORISAHAVEISTON 
SM-KISAT www.puunveistajatry.fi
24.6.-5.8.2021 
RAATTEEN PORTIN TALVI-
SOTARISTEILYT KIANTA- 
JÄRVELLÄ www.raatteenportti.fi
30.6.2021 
KANTRIROKKIA Raatteentiellä 
www.raatteenportti.fi
2.-3.7.2021 
TAIPALEENJOKI-OOPPERA 
www.operart.fi 
3.7.2021 
KAINUU TRAIL -POLKUJUOK-
SU Hossassa www.rastiviikko.com

4.-9.7.2021 
53. KAINUUN RASTIVIIKKO 
www.rastiviikko.com
11.7.-15.8.2021 
KESÄTEATTERI ”KONNAT” 
www.teatteriretikka.net
14.-17.7.2021 
SUOMUSSALMI ROCK, 
fb: Suomussalmi Rock
30.-31.7.2021
SOIVAN METSÄN 25-VUOTIS-
JUHLAKONSERTTI
www.suomussalmi.fi
14.8.2021 
RAATTEEN MARATON 
www.raatteenmaraton.fi
9.-12.9.2021 
LOST IN KAINUU (Hossa-
Kylmäluoma) www.lostinkainuu.fi
Syyskuussa 
MARJASTUKSEN MM-KISAT 
www.arktisetaromit.fi
TAITEIDEN YÖ   
www.suomussalmi.fi
Lokakuussa 
PAKKO SANOA!   
-TEATTERIFESTIVAALI  
www.teatteriretikka.net

Jalonkaarre 1, Suomussalmi  |  044 263 6126

Avoinna: 
ma-la 10-18 
su  10-16  
(kesällä laajempi  
aukiolo)

SE ON TAUON PAIKKA!

VILLISIKA- 
ATERIAT

HIRVIKÄRISTYS
PIZZAT 

BURGERIT

Tervetuloa 
 tauolle  

koko perheen  

taukopaikkaan!

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 2021
20.6. – 15.8.

ti – su klo 10 – 18
ma suljettu

28.6. – 15.8.2021 

Auktorisoitu opas

VESA 
KASPERI
P. 040 8212 866
vesakasperi@gmail.com

Suomussalmen 
yleisopastus

Myös kuljetus tarvittaessa.

Syviä tuntoja, 
koskettavaa 

kerrontaa
Suomussalmen 
ja Raatteen 
taisteluista  
+ Hossan  
opastukset

LOUNAS
ma-pe  10.30-15
la-su  11-15
kesäaika 21.6.-15.8.2021
ma-pe  10.30-16
la-su  11-16

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 

Suomussalmen
Matkailuoppaat ry.
Oppaiden välitys Suomus-
salmen 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
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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Kajaanin Matkailuoppaat ry 
perustettiin neljäkymmentäviisi 
vuotta sitten Eino Leinon 
syntymäpäivänä 6.7.1976 – 
tuolloin nimellä Kajaanin 
Opaskerho. Nimi muutettiin 
1990-luvun alussa Kajaanin 
Matkailuoppaat ry:ksi.
Kajaanin matkailuoppaat 
ovat järjestäneet 
kolmet valtakunnalliset 
opaskoulutuspäivät ja 
liittokokouksen Kajaanissa, 
viimeksi 2.–4.10.2020.

Matkailuoppaat eri puolilta maata ko-
koontuivat Kajaaniin tiukoin turvatoimin 
järjestettyyn vuosittaiseen kokoukseensa 
Kaukametsän avariin tiloihin. Varotoimet 
purivat, sairastumisia ei ilmennyt.

Yhdistyksen puheenjohtajan toivotet-
tua paikalle saapuneen, noin sadan hengen 
yleisön, tervetulleeksi sekä Suomen Opas-
liiton puheenjohtajan avattua tilaisuuden, 
tervehdyksensä toivat Kajaanin kaupun-
gin, Kainuun Liiton ja Kulttuurirahaston 
edustajat. Tervehdyksiin herrahenkilöi-
den liittämät runositaatit herättivät ihas-
tusta: eivätpä joka kaupungissa ”äijät” 
aloitakaan puheitaan runolla, kuten kävi 
täällä Eino Leinon ja Elias Lönnrotin 
kaupungissa. Pantiin myös merkille jär-
jestäjätahojen tiivis  yhteistyö.

Elinvoimaa taiteesta ja luonnosta oli 
päivien teema, jota toteutettiin luennoin 
ja esityksin.

Lauantain aloitti opettaja Saimi Kok-
kosen kanteleensoitto, harvinainen hyvän 
tunnelman virittäjä.

Metsä on Kainuun rikkaus. Aihetta kä-
sitteli erikoissuunnittelija, matkailuopas 
Kerttu Härkönen. Taiteen yhteyksiä 
opastoimintaan valotti Kati Outinen, 
näyttelijä, Runoviikon taiteellinen johtaja. 
Äänen avaamisen ennen opastusta neuvoi 
lausuja ja AIKOPAn kouluttaja Teija 
Mursula. Kainuun kasvunäkymistä käytti 
puheenvuoron toimitusjohtaja Antti Toi-
vanen. Etäyhteyden kautta kokousväkeä 
lähestyi pandemiapäällikkö Olli-Pekka 
Koukkari, joka antoi päivitetyn tietois-
kun koronasta selkein toimintaohjein.

Teatteriin vai 
kummituskävelylle
Perjantaina saapuneet vieraat näkivät 
teatterissa Vanhan naisen vierailun tai 
vaihtoehtoisesti päätyivät kummituskäve-
lylle illan hämärään. Illan pimetessä opas 
Heli Luhtaniemi tivaa :”Onko taskussasi 
hopeaa? Eikö ole? Tiedä, että hopea suojaa 
aaveilta ja taskussa kannettu suola ajaa 
kummajaiset loitolle!” Uskoisiko tuon!!

Kaupungin vieraanvaraisuutta
ja iltaohjelmaa
Illan suussa kaupungin vastaanotolla 
isännöi Miikka Kortelainen, minkä 

jälkeen siirryttiin seuraamaan oppaiden 
kuvaelmaa. Illan tanssilliseen osuuteen 
kuuluivat Kaukametsä Balletin tyttöjen 
silmää hivelevä ja Äijät-ryhmän vakuut-
tava tanssiesitys.

Urkujensoitolla  
sunnuntaihin
Matkailuoppaiden ja Kajaanin seurakun-
nan yhteistyö on monipuolista ja  jatkunut 
kauan. Sunnuntaiaamuna kokousvieraat 
ohjattiin pääkirkkoon, jossa kanttori Olli 
Kinnusen urkumusiikki ja  opas Sirpa 
Heikkisen kirkon esittely antoivat päi-
välle juhlavan alun.

Kiertoajelut ovat oppaiden 
kokoontumisten ydintä
Kiertoajelut ja -kävelyt ovat opaspäivi-
en ”peruskauraa”. Kajaanin oppaiden 
aihevalikoima on monipuolinen. Se ulot-
tuu kaupungin historiasta nykypäivään, 
merkkihenkilöistä kuvitteellisiin rooli-
hahmoihin.

Jokirannan maisemat ja muistomerkit 
näytettiin. Paltaniemi Kuvakirkkoineen, 
Keisarintalli, Eino Leino ja Hövelö esitel-
tiin monen oppaan voimin kiinnostuneille 
kuulijoille. 

Kajaanissa oli nuoren Urho Kekkosen 
koti. Kajaani on varuskunta- ja korkea-
koulukaupunki. Se todettiin yläkaupun-
gille, Prikaatille, Vimpeliin ja Lehti-
kankaan suuntaan viedyllä kierroksella, 
joka päättyi Taidemuseon näyttelyyn 
tutustumiseen.

Liittokokous päätti  
Lauantain liittokokouksen tärkeä asia oli 
puheenjohtajan vaali. Suomen Opasliitto 
ry:tä kuusi vuotta johtaneen Hanna-Lee-
na Laihosen työtä jatkamaan seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi valittiin Virpi Jout-
sa Raumalta. Nimettiin myös Vuoden 
Opas 2020. Kunnian sai Koillis-Savon 
Oppaat ry:n jäsen Marja-Sisko Pihl.

Suomen Opasliitto on valtakunnallinen 
matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikois-
alojen oppaiden liitto. Jäsenyhdistyksiä 
on 81 ja jäseniä noin 1200. Toiminnal-
lisesti liitto on jaettu alueisiin, joiden ja 
liiton välillä yhteyshenkilöinä toimivat 
alue-edustajat. Pohjois-Suomen alue-
edustajaksi ja samalla liiton hallitukseen 
valittiin Hilkka Kangastie, Meri-Lapin 
Matkailuoppaat ry.

Kajaanin 45-vuotiaassa opasyhdistyk-
sessä on aktiivioppaita 15. Puheenjohtaja 
on Ritva Kemppainen ja sihteeri Raija 
Elsinen. He kantoivat valtakunnallisten 
opaspäivien järjestämisen päävastuun. 
Saatu palaute on ollut kiittävää. On mai-
nittu erikseen oppaiden ja yhteistyökump-
paneiden välinen ulospäinkin näkynyt 
hyvä yhteistoiminta. Vieraat ovat kiit-
täneet myös Kaukametsän erinomaisia 
kokoustiloja. Monet ovat luvanneet tulla 
uudelleen.

Hyvän kotimatkan toivotuksiin ja sei-
saaltaan kuunneltuun Nälkämaan lauluun 
tilaisuus päättyi lämpimissä tunnelmissa.

Anneli Piirainen
Kajaanin Matkailuoppaat ry

Kajaani 45 vuotta 
opastusta Kainuussa

Kuvassa vasemmalta puheenjohtajat Hanna-Leena Laihonen, Ritva Kemppainen ja 
Virpi Joutsa. Kuva Pekka Agarth

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 kohdetoiveesi, me toteutamme ne. 
Kajaanin matkailuoppaat laskuttaa ryhmää 

opastuksesta sivukuluineen 
(1 tunti 65 €, 2 tuntia 95 € ja 3 tuntia 125 €). 

Ryhmä maksaa muut varatut palvelut suoraan 
ruokailupaikkoihin ja käyntikohteisiin.

Kiertoajelu
Yhden tunnin kierroksella tutustumme 

kaupungin keskustaan. Kahden tunnin kierroksella 
tutustumme lisäksi Paltaniemen kylään.

Kulttuurikävely
Kävelykierros kaupungin keskustassa, 

Rantapuistossa tai pidemmällä Kajaaninjoen 
rantamaisemissa on suosittu tapa tutustua Kajaaniin. 

Oppaan johdolla voi tutustua Kaukametsän 
kongressi- ja kulttuurikeskukseen, Vesiliikuntakeskus 
Kaukaveteen, Kajaanin raatihuoneeseen, keskustan 

kirkkoihin, linnanraunioihin, tervankuljetukseen 
tai kaupungin keskustan muistomerkkeihin. 

Kummituksia ja muita kummajaisia -kierroksella 
kävellään Kajaanin varjoisilla kujilla.

Tuokiokuvia Kajaanin historiasta
Matkailuoppaiden rooliesityksiä voi tilata opastuksen 

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

Useamman roolihenkilön kuvaelma, 100 €.

Valmiit retkiohjelmat
Eino Leinon lapsuusmaisemat, Herman Renforsin 

Kajaania, Kalevalainen Kajaani, Kultaisen 60-luvun 
Kajaani, Retki Vuolijoelle, Sinisiä ajatuksia 

Sotkamossa ja Vanhan ajan Paltamoa.

Löydät Kajaanin matkailuoppaat 
myös facebookista ja instagramista

Tiedustelut ja opastusvaraukset:
puheenjohtaja Ritva Kemppainen, p. 044 500 4471

sihteeri Raija Elsinen, p. 044 500 5276 tai
sähköposti: kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com

www.kajaani.fi/matkailuoppaat, 
www.visitkajaani.fi/matkailuoppaat

KAIKILLE AVOIMET ILMAISET 
KESÄKIERROKSET

Hautausmaakävelyt keskiviikkoisin klo 18.00
Kajaanin Vanhalla hautausmaalla 

30.6., 4.7., 28.7., 11.8. ja 25.8.  
Vuolijoen hautausmaalla 21.7. 

Paltaniemen uudella hautausmaalla 28.7.

Maanantai-illan kävelykierrokset 
28.6. - 26.7. klo 18.00 alkavat 

Kauppatorilta Pietari Brahen muistomerkiltä.

Tiistai-illan kiertoajelut 29.6. - 27.7. klo 18.00 
teatteritalon, Kauppakatu 14, kiertoajelu-

pysäkiltä. Poikkeuksena on 7.7. 
Eino Leinon lapsuusmaisemat -kierros,

joka alkaa Runoviikon avajaisten jälkeen
ja on maksullinen.

Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. Kauppatorilla.

Suositut lasten linnankierrokset alkavat 
Rauniolinnan edestä keskiviikkoisin 

2.6. klo 18.00, 7.7. klo 15.00 ja 4.8. klo 18.00.

Runoviikon kulttuurikävelyt 7. - 11.7. 
Runovartin jälkeen noin klo 12.15 

Rantapuistosta Eino Leinon muistomerkiltä. 

Tervavenekanavan soutunäytökset 
lauantaisin 10.7. - 31.7. ja 21.8. klo 12.00.
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Kainuussa on vahva kulttuuri-
identiteetti. Maakunnassa on 
edustettuna paljon taiteenaloja 
ja kansainvälisiä taidefestivaa-
leja suhteessa pieneen väki-
määrään. Mutta tiesitkö, että 
myös kirjallisuuden jalansija 
on Kainuussa vahva? Täällä 
on syntynyt niin kansallisee-
poksemme Kalevala kuin Eino 
Leinon, Ilmari Kiannon, Isa 
Aspin ja Veikko Huovisen mes-
tariteoksia.
Kirjailija- ja kirjallisuuskoh-
teita löytyy ympäri Kainuuta. 
Kirjavaan kohteiden verkostoon 
lukeutuu mm. merkittäviä ra-
kennuksia, näyttelyitä ja toimin-
takeskuksia, muistomerkkejä ja 
patsaita sekä lukuisia luonto-
kohteita, jotka ovat toimineet 
inspiraation lähteenä tai tapah-
tumaympäristönä kuuluisille 
kohtauksille ja tarinoille. Ter-
vetuloa Kainuun kirjailijoiden 
matkaan!

Suomen merkittävimpiin 
kuuluvien kirjailijoiden tuotan-
toa ja rikasta kulttuuriperintöä 
esitellään useissa kirjailijoiden 
elämään liittyvissä kohteissa. 
Kainuun kirjailijoita ja kirjalli-
suutta hyödynnetään nyt entistä 
enemmän Kainuun matkailussa, 
kun Kainuu on mukana kansain-
välisessä Spotlit-kirjallisuus-
matkailuhankkeessa. 

Kirjailijakohteet saadaan kar-
talle ja tarinat lentoon yhteistyös-
sä Irlannin,  Pohjois-Irlannin ja 
Skotlannin kulttuuritoimijoiden 
kanssa. Hankkeessa etsitään uu-
sia tapoja käyttää paikallista kir-
jallisuutta, kirjailijoita ja heidän 
teostensa aiheita matkailun lisää-
miseksi ja matkailupalveluiden 
monipuolistamiseksi. Kainuun 
kirjailijaseurojen kanssa heräte-
tään eloon Kainuun ainutlaatuis-
ta kirjallisuusperintöä ja tuodaan 
alueen kirjallisuusmatkailukoh-
teet matkailijoiden tietoisuuteen, 
esimerkiksi Kalevala-mobiilipe-
lin ja Eino Leino -runoristeilyn 
elämysten kautta. 

Kirjailijakohteet kunnittain
Kirjailijoihin ja tarinoihin liit-

tyviä kohteita ja elämyksiä on 
lukuisia, ja lisää on valmisteilla. 
Alla on esitelty muutamia kes-
keisiä kirjallisuusmatkailukoh-
teita Kainuun alueelta. Lisätietoa 
näistä ja myös muista kohteista 
löydät Kainuun Liiton Tutustu 
Kainuuseen ➝ Matkailu -net-
tisivuilta. 

Kajaani
Eino Leino -talo, Sutelantie 28

Eino Leino -talo sijaitsee Pal-
taniemellä Paltaselän rantatöy-
räällä, mistä on upea näköala Ou-
lujärvelle. Talo on näköiskopio 
alkuperäisestä Hövelöstä, jonka 
Lönnrot omisti noin vuoden ajan 
ja jossa Eino Leino syntyi. Elias 
Lönnrot -seura ja Kainuun Eino 
Leino -seura järjestävät talossa 
omia tilaisuuksiaan, minkä lisäk-
si tilauksesta voidaan järjestää 

kokouksia, koulutustapahtumia 
ja perhejuhlia. Talossa on sekä 
Lönnrotin että Leinon elämän-
työtä esittelevä näyttely.
Eino Leinon muistomerkki, Alpo 
ja Nina Sailo, 1980, Rantapuisto, 
Brahenkatu 1

Keskellä Kajaanin kaunista 
jokipuistoa sijaitseva muisto-
merkki kuvaa Eino Leinoa lau-
sumassa runojaan vuonna 1916 
ilmestyneen Helkavirsien toises-
ta osasta. Patsas kukitetaan Eino 
Leinon syntymäpäivänä 6.7. ja 
Kajaanin Runoviikon aikana pat-
saalla järjestetään runotuokioita.
Elias Lönnrot -keskus, Kajaanin 
Raatihuone, Linnankatu 14

Elias Lönnrot -seura on pe-
rustanut yhdessä Kajaanin kau-
pungin kanssa Elias Lönnrot 
-keskuksen Kajaanin raatihuo-
neeseen vuonna 2007. Lönnrot-
keskus toimii Lönnrot-seuran, 
kulttuurijärjestöjen, yksityisten 
tahojen ja kaupungin kokoon-
tumis-, koulutus-, seminaari- ja 
juhlapaikkana sekä Lönnrotin 
elämäntyön esittelypaikkana. 
Raatihuoneessa järjestetään 
avoimien ovien päiviä, joissa 
esitellään Lönnrot-seuran ja 
Lönnrot-keskuksen toimintaa, 
raatihuoneen historiaa sekä li-
säksi myydään kirjallisuutta ja 
seuran tuotteita.
Elias Lönnrotin maja ja  
yrttimaa, Onnelantie 1

Elias Lönnrot muistetaan par-
haiten Kalevalan kokoamisesta, 
mutta hän oli myös kasvitieteen 
edelläkävijä. Hotelli Kajaanin 
lähellä sijaitsee Hauholan maja, 
joka oli Elias Lönnrotin kesä-
paikkana. Majan yhteyteen on 
perustettu Lönnrotin yrttimaa, 
johon on istutettu monenlaisia 
hänen käyttämiään yrttejä. Yrt-
tejä voi vierailija jopa varovasti 
poimia kokeiltavaksi, yrttimaan 
portin pielessä on laatikko, jossa 
on esite yrttimaan kasveista
Elias Lönnrotin muistomerkki, 
Mauno Oittinen, 1942,  
Brahenkatu 20

Mauno Oittisen veistämä 
muistomerkki pystytettiin 1942 
(jalustassa 1940). Se on Kajaanin 
ja koko Kainuun ensimmäinen 
yksittäiselle henkilölle pystytet-
ty muistomerkki.
Kartanohotelli Karolineburg, 
Karoliinantie 8

Suomen pohjoisimman karta-
non, Karolineburgin, rakennutti 
Kajaanin tuomiokunnan tuomari 
Fredrik Calamnius. Piirilääkäri 
Lönnrot vaimoineen kuului Ka-
rolineburgin uuden väen ystävä-
piiriin kaupungissa asuessaan. 
Nykyisin kartanossa voi yöpyä 
kuka tahansa, sillä se on hotel-
likäytössä.

Kuhmo
Juminkeko, Kontionkatu 25

Juminkeko on kansallinen 
Kalevala-keskus, joka vaalii ja 
tekee tunnetuksi Kalevalaa ja 
siihen liittyvää kulttuuriperin-

nettä. Juminkeossa voi tutustua 
maailman laajimpaan Kalevala-
kokoelmaan, Kalevalan histo-      
riaan ja karelianismiin sekä Vie-
nan kulttuuriperinteeseen. 
Uljaskan Pirtti/ Vienan Portti 
Oy, Kostamustie 5645

Vienan Portti Oy sijaitsee van-
halla Vienan karjalaisella tilalla 
Vartiuskylän Rimmillä. Yritys 
sijaitsee vanhalla sukutilalla, 
jonka historia liittyy vahvasti 
Vienan karjalaisuuteen ja kare-
lianismiin. Nykyisten omista-
jien esi-isä Eljas Ahtonen, joka 
tunnetaan paremmin Rimmin 
Uljaskana, toimi esimerkiksi Ak-
seli Gallen-Kallelan mallina hä-
nen maalatessaan Väinämöistä 
kuuluisaan Aino-triptyykkiinsä. 

Puolanka
Kukkulan talo, Ouluntie 20

Isa Aspin veljen Jaakon vuon-
na 1899 rakentamalla ja lähes 
sata vuotta Aspin suvun asutta-
malla Kukkulan talolla on ollut 
keskeinen osa niin Aspin suvun 
kuin Puolangan historiassa. Yli 
120-vuotias rakennus on toimi-
nut niin perheen kotina, postina, 
säästöpankkina kuin loma-asun-
tonakin. Nykyään kansallisro-
manttinen talo on kulttuurikohde 
ja Isa Asp -seuran toimipaikka.
Talo on kesäisin avoinna ja siellä 
järjestetään mm. taidenäytte-
lyitä.
Isa Aspin muistomerkki,  
Niilo Rikula, 2002, Puolangan 
kirkkopuisto, Koulukatu 1

Puolangan kirkkopuistoa ko-
mistaa taiteilija Niilo Rikulan 
valmistama pronssinen Isa Aspin 
näköispatsas. 

Paltamo
Eino Leinon muistomerkki,  
Jouko Toiviainen, 1987,  
Eino Leinon tie 1

Eino Leinon synnyinkunnan 
Paltamon Leino-muistomerkki 
Paltamon keskustassa paljastet-
tiin 6.7.1978, kun Leinon syn-
tymästä oli kulunut sata vuotta. 

Sotkamo
Huovishuone, Niemeläntie 1

Huovishuone esittelee kirjaili-
ja Veikko Huovisen työ- ja elin-
ympäristöä, tuotantoa ja niiden 
taustoja. Kirjailijan työhuoneen 
jäljitelmässä voi melkein kuul-
la kirjoituskoneen naputuksen. 
Huovishuone on täytetty alkupe-
räisen työhuoneen esineistöllä, 
kirjakokoelmalla ja huonekaluil-
la, mikä luo huoneeseen ainutlaa-
tuisen tunnelman. 

Huovisnäreikkö, Sotkamo-Risti-
järvitien (888) varrella, noin 25 
km Sotkamosta pohjoiseen 

Veikko Huovisen täyttäessä 
75 vuotta Metsähallitus perusti 
hänelle tämän nimikkometsän, 
minkä keskellä vanhassa metsäs-
sä kiemurtelee noin 700 metrin 
pituinen polku. Polun varrella on 
luettavaksi Huovisen valitsemia 
ajatuksia metsästä. Ne johdatta-
vat kulkijan kiehtovalle matkalle 
metsän sieluun ja osaksi Puukan-
san tarinaa. 
Havukka-ahon ajattelija  
-veistos, Nina Terno, 1989

Hirvensaaressa, kirkonkylän 
tuntumassa sijaitsee taiteilija 
Nina Ternon veistos Havukka-
ahon ajattelija. Muistomerkin 
jalustaan on veistetty Huovisen 
Konsta Pylkkäselle kirjoittamat 
sanat ”Ihmisellä on tässä avaruu-
dessa kusiaisen valtuudet.”
Entinen palovartijan maja  
Sotkamon Vuokatinvaaralla

Vuokatinvaaralla sijaitseva 
historiallinen maja on toiminut 
muun muassa palovartijan ma-
jana ja kaukotähystyspaikkana. 
Vuonna 1948, opiskellessaan 
metsänhoitajaksi, Veikko Huo-
vinenkin oli Vuokatinvaaralla 
kesätöissä palovartijana. 

Suomussalmi   
Turjanlinna  

Ilmari Kiannon kahdesti ra-
kennuttama Turjanlinna oli kir-
jailijan taiteilijakoti. Alkuperäi-
nen, huvilatyylinen Turjanlinna 
torneineen ja koristeluineen jäi 
Talvisodan jalkoihin ja tuhou-
tui tulipalossa vuonna 1939. 
Kesäisin Turjanlinnaan pääsee 
tutustumaan opastetuilla Kianta-
laivaristeilyillä.
Vienan reitti,   
Hepola-Pehkolantie 1

Vienan reitti oli aikoinaan val-
taväylä Suomen puolelta Karja-
laan, tätä reittiä asteli Lönnrotkin 
aikoinaan runonkeruumatkoil-
laan Kalevalaa varten. 
Karhulan pappila,   
Ståhlberginkuja

Karhulanvaara on kulttuuri-
historiallisesti merkittävä alue. 
Suomussalmella asuessaan myös 
Isa Asp oli usein Liliuksen per-
heen vieraana pappilassa. 
Ilmari Kiannon muistomerkki, 
Kain Tapper, 1974,   
Jalonniemen ranta

Muistomerkin vihkiäiset 
järjestettiin Kiannonpuistossa 
4.8.1974, jolloin Ilmari Kianto 
olisi täyttänyt 100 vuotta.  
Kianto-näyttely, Suomussalmen 
pääkirjasto, Kiannonkatu 31

Kianto-näyttely esittelee Suo-
mussalmen suosikkikirjailijan 
tuotantoa ja elämänvaiheita niin 
kuvien, tekstien, esineiden kuin 
multimediaesityksienkin avulla. 
Pesiönlinna, Asematie 22,  
89600 Suomussalmi

Ilmari Kiannon hyvä ystävä 
Venja Niemi asutti Pesiönlinnaa, 
joka oli vilkas kauppapaikka rau-
tatien ja Pesiön aseman lähellä. 
Kuvanäyttelyn lisäksi Pesiön-
linnassa toimii käsityömyymälä.

Minna Komulainen
Minna Mustonen
Varpu Niskanen

KAJAANIN KIRKKO
 

Kirkkokatu 19
Avoinna 7.6.–15.8.

päivittäin klo 10–18

VUOLIJOEN KIRKKO

Kivikirkontie 3
Avoinna 7.6.–31.8.  
päivittäin klo 9–15  

erillisestä varauksesta,
puh. 044 7444 492 tai  

044 7444 490

Paltaniemen kuvakirkko   
Suljettu kesän 2021. Syksyllä 
vierailut mahdollisia tilauksesta.    www.paltamonseurakunta.fi

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

Tutustu Kainuun kirjailija-
kohteisiin ja tarinoihin! 

Kirjallisuusmatkailukohteista ja palveluista löydät  
lisätietoa Kainuun liiton nettisivuilta: https://kainuunliitto.fi/
tutustu-kainuuseen/matkailu/kirjallisuusmatkailu/
www.spot-lit.eu tai  suomeksi www.kainuunliitto.fi 
Lisätietoja kohteista: Salli Mikkonen, Kainuun liitto,  
salli.mikkonen@kainuunliitto.fi ja Spotlit-hankkeesta:  
Minna Komulainen, minna.komulainen@kainuunliitto.fi,  
www.facebook.com/spotliteu, www.facebook.com/groups/ 
SpotlitKainuu, www.instagram.com/spot_lit_eu, @spot_lit_eu

Tervetuloa Kahvila
Onnikkaan

Viihtyisä Kahvila Kajaanin
matkakeskuksessa.

Leivomme joka päivä lämpimäisiä.
Myytävänä myös kainuulaisia 

tuotteita mm. hunajaa, mehuja, 
hilloja ja käsitöitä.

Meillä on myös hyvät parkkipaikat.

Meidät löydät juna-asemaa vastapäätä. Keltainen rakennus

Palvelemme:
Ma – Pe 8 – 18      La 10 – 18      Su 12 – 18
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Kajaanin rautatie-
aseman läheisyydessä, 
vanhassa kivitalossa 
sijaitsee viehättävä 
Kahvila Onnikka. 
Kahvilan yrittäjänä 
toimii Jaana Haataja, 
jonka pitkäaikainen 
haave ja unelma omas-
ta kahvilasta viime 
vuonna vihdoin täyttyi. 
Vuonna 2019 hän sai 
vihiä, että rakennus 
olisi myytävänä. Siitä-
pä se ajatus sitten läh-
ti, ja hanke sai tuulta
purjeisiin. Tähän tar-
koitukseen vanha ra-
kennus oli täydellinen 
ja kaiken lisäksi oival-
lisella paikalla. Raken-
nuksella on pitkä his-
toria. Se rakennettiin 
1940-luvun alussa ase-
mapäällikön asuinta-
loksi. Myöhemmin sii-
nä on ollut mm. päivä-
koti sekä pitopalvelu.  

Jaana remontoi taloa puolisen 
vuotta yhdessä perheensä kans-
sa. Kesällä 2020 valmistuikin 
ulkoterassi, jonka yhteyteen 
avattiin myös jäätelökioski. Sa-
malla korviin alkoi kantautua 
viestejä, että matkakeskuksen 
alueelle kaivattaisiin kovasti 
myös kahvilaa. Jaana on kou-
luttautunut ja työskennellyt 
ravitsemusalalla 35 vuotta, 
joten ei muuta kuin tuumasta 
toimeen. 

”Halusimme tehdä Onnikas-
ta viihtyisän ja omannäköisen 
paikan, johon on kiva tulla. 
Pikkuhiljaa keräämäni van-
hat ”aarteetkin” ovat löytäneet 
kahvilasta paikkansa. Onnikan 

myyntivaltti on itse leivottu 
tuore pulla, unohtamatta muita 
oman keittiön tuotteita. Otam-
me mielellämme myyntiin 
myös kainuulaisia tuotteita. 
Tällä hetkellä meillä on myytä-
vänä mm. käsitöitä ja juomia” 
kertoo Jaana.

”Kahvila on otettu oikein 
kivasti vastaan. Sellainen mie-
likuva on tullut, että tällaista 
paikkaa on Kajaaniin kaivattu. 
Tänne on mukava ja helppo tul-
la, parkkitilaa löytyy varmasti. 
Meillä leivotaan joka päivä, 
myös lauantaina ja sunnuntai-
na, joten tarjolla on takuulla 

tuoreet tuotteet. Positiivista 
palautetta on myös tullut ai-
doista makuelämyksistä, joita 
ei leipomoiden tuotteista löydä. 
Juna- tai bussimatkalle meiltä 
saa myös maistuvan paketin 
herkkuja sekä suolaista että 
makeaa”.

Muutamia suosikkeja on jo 
valikoimasta syntynyt. Ne on 
otettu jatkuvaan tarjontaan. 
Esimerkkinä porkkanakakku, 
rahkapullat ja lusikkaleivät. 
Onnikassa on osaava ja am-
mattitaitoinen henkilökunta. 
Jaanan lisäksi kahvilassa on 
töissä kaksi henkilöä. Kesällä 

työntekijämäärä tuplaantuu, 
kun jäätelökioski ja terassi ovat 
avoinna. Kaupungin viihtyi-
sin jäätelökioski ja terassi sai 
kasteensa viime kesänä ja se 
otettiin myös hyvin vastaan. 

Kahvila on avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 8  
- 18, lauantaina klo 10 - 18 
sekä sunnuntaina klo 12 - 18.  
Kahvila Onnikan ajankohtaisia 
kuulumisia voit seurata myös 
Facebookissa ja Instagramissa. 

Onnikan väki toivottaa kaik-
ki lämpimästi tervetulleeksi 
kahville ja nauttimaan aidoista 
tuoreista tuotteista!

Kahvila Onnikassa tuoksuu 
vastaleivottu pulla

Matkailu avartaa!
Kainuun ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden 
matkailualalla tarvittavan osaamisen hankkimiseen 
ja kehittämiseen.

• Matkailualan perustutkinto,  
matkailupalvelujentuottaja, matka-asiantuntija 
tai vastaanottovirkailija

• Matkailupalvelujen ammattitutkinto
• Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Tutkintoihin on jatkuva haku. 
Tutustu ja hae www.kao.fi/jatkuvahaku.

Lisätietoja: Heli Luhtaniemi, p. 044 330 0586, 
heli.luhtaniemi@kao.fi 

      
Seuraa        kaoinstag      kainuunammattiopisto 

Kaupunkilehti 
kaikille

Asiakaspalvelu 010 665 7202
Toimitus 040 746 7475
Mediamyynti 
Sanna p. 050 433 0153 tai Saija p. 050 438 2831 
www.koti-kajaani.fi
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AINA LÄHELLÄSI   
– MYÖS MATKALLA 
OmaMehiläisen Digiklinikka tuo etälääkärin ja 
-hoitajan luoksesi helposti ja nopeasti ilman
ajanvarausta. Lataa maksuton OmaMehiläinen-
sovellus älypuhelimeesi tai kirjaudu 
OmaMehiläinen-verkkopalveluun ja saat 
Digiklinikan käyttöösi. Asiantuntijamme 
palvelevat 24/7 missä ikinä liikutkin.

Palvelemme sinua myös Kajaanin Mehiläisessä, 
ajanvaraus ja kesän aukioloajat löydät verkosta 
mehilainen.fi

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! 

Riihipihan museoalue
Kuusirannantie 67, 88270 Vuolijoki

Museo ja kesäkahvila 
AVOINNA

12.6.-15.8.2021  
ke-su klo 11-17

Pääsymaksu 5 € yli 12-vuotiailta

Kesäpäivät 10.-11.7.2021 klo 10-16
www.riihipiha.fi

ALK.

55,50€ 
/HLÖ/VRK/2HH

UUSIIN HUONEISIIN
Tervetuloa tutustumaan Original Sokos Hotel Valjuksen

Sisältää majoituksen, aamiaisen ja asukassaunan.

VARAUKSET

Eino Leino -talo www.einoleinotalo.fi

* kesäkahvila * kesätaidenäyttely 
* Eino Leino ja  Elias Lönnrot –näyttelyt 
* Paltaniemen kesäteatteri

Sutelantie 28, 87850 Paltaniemi, p. 045 884 9350

Tervetuloa 
upeisiin 
maisemiin!
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
370 vuotta siitä, kun kenraali-
kuvernööri Pietari Brahe julisti 
Kajaanin kaupunkioikeudet. 
Brahen patsas seisoo nykyään 
Kauppatorin laidalla ja Kajaa-
ninjoen rannalla kulkee Bra-
henkatu.

Kaupunkia perustettaessa 
Kajaani oli vaatimaton asu-
tuskeskittymä Kajaanin linnan 
vieressä. Linna toi turvaa asuk-
kaille, mutta oli myös syynä 
siihen, että kaupunki tuhottiin 
1700-luvun alussa. Nyt mat-
kailija voi tutustua jokimaise-
massa linnan raunioihin ja sen 
opastauluihin. 

Linnansillalta lähtee etelään 
päin Linnankatu. Aikanaan ka-
dun varrella sijaitsi toinenkin 
”linna” eli korkean puisen ai-
dan takana sijainnut vankila. 
Lähellä sen sijaintipaikkaa on 
edelleen keskusta-alueen van-
hin säilynyt rakennus, vuonna 
1831 valmistunut pieni empire-
tyylinen Raatihuone.

Merkittävin Kajaanin enti-
sistä asukkaista on Elias Lönn-
rot, joka toimi seudun piirilää-
kärinä 1833–1854. Eliastakin 
on kaupungissa muistettu nä-
köispatsaalla, Lönnrotinkadul-
la sekä monilla kalevalaisilla 
kadunnimillä. Heinäkuinen 
Kajaanin Runoviikkokin pe-
rustettiin 1970-luvulla kaleva-
laisen runouden innoittamana.

Kaupungin kehityksestä ker-
tovia kadunnimiä ovat muun 
muassa Asemakatu, Kauppa-
katu, Tehdaskatu ja Puutava-
rantie. Matkailijalle voi lämpi-

mästi suositella kävelyretkeä 
Kajaaninjoen rantoja kiertävil-
lä puistoteillä, jotka on nimetty 
Herman Renforsin rantalenkik-
si. Renfors oli aikanaan merkit-
tävä tehtailija sekä matkailun ja 
kalastuksen edistäjä. Rantalen-
killä näkee kauniita maisemia 
ja historiallisia kohteita, kuten 
tervavenekanavan, voimalai-
tokset ja kiviset möljät, joita 

pitkin tervankuljettajat vetivät 
veneitään vastavirtaan.

Nykyään Kajaanin kaupun-
ki on melko laaja alue, sillä 
vuonna 1977 siihen liitettiin 
kaupunkia ympäröinyt maa-
laiskunta, ja toinen kuntaliitos 
tehtiin Vuolijoen kanssa vuon-
na 2007. Liitosten myötä kau-
punkiin kuuluvat muun muas-
sa idyllinen ja historiallinen 

Paltaniemi sekä 1950-luvulla 
rakennettu Otanmäen kaivok-
sen asuinalue.

Kaupungin historiaan voi 
syventyä myös Kainuun Mu-
seossa ja matkailuoppaiden 
teemallisilla kiertokävelyillä.

Antti Mäkinen
museonjohtaja

Kajaanin kaupunki 370 vuotta

Kajaaninjoen rannoilla saa elämyksiä luonnosta ja historiasta.

13,60€

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

Ota opas – 
koet enemmän!

Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI
Puh. 08-615 52555   

kajaani.info@kajaani.fi
www.visitkajaani.fi
www.kajaani.fi 

JO VUODESTA 1651

Kajaanin
kaupunginteatteri

Lue lisää tapahtumista: menoinfo.fi 

Kajaanin taidemuseo
18.2.-16.5.

Kaiken minkä olen oppinut, 
olen oppinut mehiläisiltä

Ritva-Liisa Virtasen retrospektiivinen installaatio
3.6.-22.8.Marjatta Tapiola: 

Maalauksia 2017-2021
Avoinna su-ti, to 10-17, ke 11-19

www.kajaani.fi /taidemuseo
Linnankatu 14

Kainuun Museo

KAJAANI INFO
Pohjolankatu 13 (kaupungintalo) 
p. (08) 6155 2555, kajaani.info@kajaani.fi 
www.kajaani.fi , www.visitkajaani.fi 

Muita tapahtumia
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Teatteritalolla
Melankolia
Minä rakastan

Vanhan naisen vierailu
Tarina kostosta, joka on enemmän 

kuin suloinen
Tulossa syksyllä: 

Zorro-musikaali
Ensi-ilta 1.10.

Seminaarin näyttämöllä
Näin sopii unohtaa

Sävelin ja sanoin soiva esitys 
Eeva-Liisa Mannerin runoista

Niskavuoren Loviisa ja Heta  
Antakaa minullekin rakkautta!

 www.kajaaninteatteri.fi 

Perusnäyttelyn lisäksi
21.2.-5.5. Torni jalustalla
- Kainuun keskussairaala
2.6.-12.9. Metsänpeitto

- Tarinoita myyttisestä metsästä
3.10.-2.1. Suomen itä valokuvissa

Galleriahuoneessa pienoisnäyttelyitä
Aukioloajat ja tarkemmat tiedot

www.kainuunmuseo.fi 
 Asemakatu 4

7.-11.7.2021
www.runoviikko.fi 

6.3. Kajaanin kaupunki 370 vuotta
26.-28.3. SM -hiihdot, Ristijärvi
16.4. Kainuun Urheilugaala
24.4. MLL Leikkipäivä
26.4. Lintupäivä Paltaniemellä
30.4. Simaisa Vappupuhallus
1.5. VappuCruising
7.-8.5. Pietari Brahen markkinat
8.-9.5. Kajaani KV -koiranäyttely
9.-13.5. Kajaani Dance kevätnäytökset
20.-22.5. Kajaanin Kevät 2021 -festivaali
19.6.-21.8. Kauppatorin Torisoitot
23.6.-4.8. Raatihuoneentorin Lauluillat
29.6. Pietarin päivä
3.7. Oulujärven rock-risteily
3.-9.7. Kainuun Rastiviikko, Suomussalmi
6.7. Eino Leinon päivä Leino-talolla
7.-10.7. Kajaanin Markkinakatu
9.-11.7. KajaaniFest Lammen Loiskeet
10.-11.7. Riihipihan kesäpäivät
17.-18.7. Eino Leino -talon kirjapäivät
23.-25.7. Ärjän taidefestivaali
14.8. Kajaani Swimrun
14.8. Maakuntapäivä Kajaani
20.-22.8. Linnanvirta puistojuhla
20.8. Luonnon konserttisali -tapahtuma
21.8. Tervakanavan soutunäytös
28.8. Suomen Luonnon päivä
10.-11.9. Kajaanin Syysmarkkinat
10.-11.9. Seppälän maalaismarkkinat
11.-12.9. Lost in Kainuu Adventure, Hossa
18.9. Tanssii tavisten kanssa
Kesän aikana järjestetään opastettuja kävely-
kierroksia ja -kiertoajeluja aikuisille ja lapsille. 
Lue lisää: menoinfo.fi 
Muutokset ovat mahdollisia!
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