
1

Kuusamo

Oulu
Kajaani

Meri-Lappi

Suomussalmi

Rovaniemi

Raahe

Kuusamo

Kajaani

Meri-Lappi
Rovaniemi

Raahe

N:o 26
2016

SISÄLTÖ:
Raahe .........................2 – 3
Meri-Lappi  ................4 – 7
Suomussalmi ..............8 – 9
Oulu ........................10 – 13

Kuusamo  ..............  14 – 15 
Rovaniemi ...............16 – 17
Kajaani ..................18 – 20

Oulu Suomussalmi



2

Raahen matkailuoppaat 2016
Opasvälitys: 

Jaakko Simomaa p. 044 754 4419

Vanha kansa sanoi, että hyvä 
Tuomas joulun tuopi, paha 
Nuutti pois sen viepi. Van-
haan aikaan joulu hiipi Raa-
heen katuvartta myöten An-
nanpäivänä. Silloin aloitettiin 
huusholleissa leipomukset ja 
oluen paneminen.

Tuomaanpäivä
Suomen Opasliitto toivoo 
opastetuille kierroksille tari-
nointia. Raahen Matkailuop-
paat vastaa haasteeseen ja 
tarjoaa Joulun aika -kierrok-
sia Vanhassa-Raahessa.

Uusi tunnin mittainen käve-
lykierros alkaa Pekkatorilta. 
Reitti poikkeaa oppaiden ke-
säisestä kävelykierroksesta.

Tuomaanpäivä oli vanhoi-
na aikoina markkinapäivä. 
Silloin Pekkatorille pelmah-
tivat kauppiaat. Tori täyttyi 
kauppatavaroista: tyrkyllä oli 
lihaa, kalaa, puusaaveja, päre-
koreja, varpuluutia ja muuta 
tarpeellista. Tuomaanpäivään 
olivat porvarisperheet varau-
tuneet, sillä tiedossa oli lau-
moittaan Tuomaan anojia, 
jotka lähtivät heti aamuhämä-

rissä liikkeelle pussukoineen. 
Heitä varten oli pussitettu jau-
hoja, leivottu leipää. Saivatpa 
kerjäläiset jossakin talossa 
rommiryypynkin.

Joululahjat
Ennen Tuomaanpäivää olivat 
mamsellit pitäneet keskenään 
joululahjavalvojaisia. Niissä 
oli askarreltu pieniä käsitöi-
tä joululahjoiksi. Kauppiaat 
tiesivät, etteivät kaikki raa-
helaiset ole käsityöihmisiä ja 
kauppojen lahjapöydät not-
kuivat pukinkonttiin kelvol-
lista tavaraa.

Vielä 1960-luvulla Kaup-
pakatu on Raahen joulukatu. 
Joulukadun avajaiset oli iso 
tapahtuma. Kauppojen jou-
luikkunoita käytiin iltaisin 
ihailemassa.

Joulusauna
Jouluaattona lämmitettiin 
joulusauna. Raahessa omat 
saunat oli paloturvallisuus-
syistä kielletty, joten käytiin 
yleisissä saunoissa. Laivu-
rinkadun varrella sijainneen 

Viihtyisä, aidon tunnelman
Kiinalainen ravintola Hai Long

A-oikeudet
80 asiakaspaikkaa

Avoinna ma – to 10.30 – 21, 
pe 10.30 - 22, la 12 – 22, su 12 - 21

DONG FAN OY TORNITALO
Rantakatu 51, 92100 Raahe

KIINALAINEN
RAVINTOLA HAI LONG

Ouluntie  13,  Raahe  p.  08-223 7111,  044 503 7111
huruakka@gmail.com

Palvelemme muulloin
sopimuksen mukaan

Tervetuloa!

SEISOVA LOUNASPÖYTÄ
Hyvää kotiruokaa ma–pe klo 10.30–16

sis. salaatit, leivät, 
juomat, 2-3 lämmintä 
ruokaa, jälkiruoka ja 
kahvi

Suosittu
Hotelli-Ravintola

keskellä kaupunkia
Tervetuloa viihtymään!

92 hotellihuonetta

Hotelli Raahen Hovi
Kirkkokatu 28

p. 010 277 4550
fax. 010 277 4559

www.raahenhovi.net

Entinen joulu tutuksi kävellen
Raahen Matkailuoppaiden Joulun aika -kävelykierroksella voi tavata tonttuja. Kuva: Riikka Holappa

Lumisesta kaupungista on mukava astua välillä kahavilan läm-
pöön. Kuva: Hanna Leppikangas

 
Meidät löytää: 

facebook.com/raahenmatkailuoppaat
instagram.com/raahenmatkailuoppaat
twitter.com/raahenoppaat
  
Dave Bradburn, englanti
Päivi Bradburn, suomi
Helena Holappa, suomi
Jouni Kippola, suomi
Niina Korpela, suomi, englanti, italia
Merja Krekilä, suomi
Tuula Kursukangas, suomi
Anna Latomaa, suomi
Hanna Leppikangas, suomi, englanti
Hanna-Leena Mattila, suomi
Satu Mikkola, suomi
Liisa Männistö, suomi
Tuija Rajamäki, suomi, englanti
Marja-Liisa Röyskö, suomi
Jaakko Simomaa, suomi, ruotsi, englanti, venäjä
Virpi Stång, suomi
Niina Tuomikoski, suomi, ruotsi, englanti
Pirkko Valtanen, suomi
Kirsti Vähäkangas, suomi

Raahe

Merikatu 2, 92100 Raahe
Puh. 08 223 7900
opintotoimisto@rpkk.fi
www.rpkk.fi

PERUSTUTKINNOT
YRITYSKOULUTUKSET
HENKILÖSTÖKOULUTUKSET
RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUSOHJELMAT

Tutustu koulutuksiin

www.rpkk.fi
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RAAHEN MATKAILU Kirkkokatu 28, Raahe
044 439 3240 • matkailu@raahe.fi
www.raahe.fi/matkailu • www.visitraahe.fi

Visit Raahe,
WHAT ELSE!

KU
VA: PIKKU

LAH
DEN

 PALVELU
T OY

KAIKKI MERKIT
KAIKKI VARAOSAT

MYÖS ASENNETTUNA

 Myymälä
 Kahvio
 Galleria Asemamestari
 Tilausompelimo

Museojuna-ajelut 
toukokuussa ja Pekanpäivillä.

Avoinna: ma-pe 10-17 
Ratakatu 5, Raahe p. (08) 222 023 

Käsityöläistalo Kuutos-Tiimi

 Raahen vanhassa 
kaupungissa

www.ruiskuhuone.fi

Avoinna vapusta 
syyskuulle joka päivä
klo 12 – 22

Kotiseutuyhdistyksen julkaisuja
 Muistojulkaisu Raahen 300-vuotisjuhlille

    II painos
 Kuvateos Muistatko? Tunnelmia Raahesta,
saatavana Raahen museolta, Soveliuksen 
talolta ja seuralta. Kuvateosta myös Suomalai-
sesta kirjakaupasta.

RAAHE-SEURA r.y.
aki.pulkkanen@raahe.fi

Hyvän kahvin ja 
teen koti.
Kahvila Hippu

Kirkkokatu 43 Raahe

  Käsityöläisyritys, jossa esillä yli 100 
erilaista lasi- ja perinnehimmeliä, pronssi-

valuperinne sekä lasi- ja kynttiläpajan 
tarjontaa. Pajatuokioita ja työnäytöksiä.

Avoinna tilauksesta 
os. Pajakatu 4. Puh. 050 522 7673.    

www.himmeli.com
Tervetuloa vanhan valimon tunnelmaan!

Erikkilän saunan kiukaasta 
kihahtivat parhaat löylyt. 
Ainakin sitä oli lämmitetty 
tarpeeksi, sillä yksikin ukko 
meni nakkaamaan häkälöyly-
jä vanttuut kädessä.

Saunan jälkeen oli lupa 
odottaa joulupukin vierailua. 
Jouluaattoilta kului kuusen 
ympärillä. Lahjat viskattiin 
vanhaan tapaan eteisen oves-
ta sisään nimittäen kenelle 
mikin oli aiottu. Kun pukki 
alkoi käydä kotona, partio-
laiset keksivät tarjota pukki-
palveluita. He pukeutuivat 
nurin käännettyyn turkkiin ja 
karvalakkiin. 

Joulukirkko
Kaupunki lyysasi jouluaamu-
na. Kaupunkilaiset sytyttivät 
kynttilöitä ja lyhtyjä joulu-
aamuna ikkunalaudoille ja 
pöydille. Pihat valaistiin soih-
duin ja lampuin.

Maaseudulta tultiin varta 
vasten ihailemaan kaupun-
gin valoja jouluaamuna kel-
lo neljän, viiden kieppeillä 
ennen joulukirkkoa, silloin 
maaseudun asukkaat ajelivat 
hevosella kaupungilla.

Tapaninpäivä oli varsinai-
nen kyläilypäivä, jolloin ih-
miset kiertelivät sukulaisten 
luona. Tapaninajelu kuului 
asiaan. Pekkatorille tai Här-
kätorille kokoontui nuorisoa. 
Nuoret miehet hakivat nei-
tosia rekiajelulle. Suurella 
joukolla nuoriso ajoi esimer-
kiksi Hiitolaan viettämään 
vapaapäivää.

Joulun aika päättyi Nuu-
tinpäivänä. Siitä alkoi taas 
arkinen aherrus.

Joulun aika 
-kävelykierros
Entisten aikojen joulun val-
mistelusta ja joulun vietosta 

kertovien tarinoiden kävely-
kierros Vanhassa-Raahessa 
sai ensi-iltansa Mamsellien 
kahavilan sulkeuduttua mar-
raskuisen Ravintolapäivän 
iltana. Ensilumi peitti maan 
valkoiseen vaippaan. Pek-
katorille ilmestyi satapäinen 
osanottajajoukko. Kierroksen 
aikana vilahdelleet tontut he-
rättivät ihastusta. Kierroksen 
kruunasi tiernapoikien esitys 
Pekkatorin joulukuusen kat-
veessa.

Mamsellien kahavila
Raahen Matkailuoppaat ovat 
ottaneet osaa Ravintolapäi-
vään järjestämällä Mamsel-
lien kahavilan. Kahavilan pi-
topaikaksi valikoitui Raahen 
Wanha Apteekki, joka toimii 
nykyään museona, ja miljöö 
on aiheuttanut asiakkaissa 
kovasti ihastusta. Wanha Ap-
teekki on oiva paikka pitää 
kahvilaa, mutta aikeissamme 
on laajentaa kattausta, ja jär-

jestää kahaviloita muissakin 
paikoissa. 

Ensimmäinen Mamsellien 
kahavila toukokuussa 2015 
oli varsin onnistunut debyytti, 
asiakkaita riitti koko päiväksi 
ja myynnissä olleet herkut 
katosivat parempiin suihin 
nopeasti. Parhaiten myyväksi 
herkuksi nousi räkäpiirakka, 
joka hieman luotaantyöntä-
västä nimestään huolimatta on 
hyvänmakuinen rahkapulla. 
Raahelaisnuorisolla oli tapa-
na nauttia räkäpiirakoita puo-
lisen vuosisataa sitten Raahen 
korkeimmassa rakennukses-
sa, kylläkin alakerrassa, si-
jainneessa Korona-baarissa. 
Mamsellien kahavilassa kuul-
tiin monet muistelot niin räkä-
piirakoihin kuin entis-Raahen 
elämänmenoon muutenkin 
liittyen. Kahvittelun lomassa 
juttu luisti ja me oppaatkin 
kuulimme meille täysin uusia 
tarinoita. 

Mamsellien kahavilaa ke-
huttiin hyväksi ideaksi ja niin-

pä uskaltauduimme järjestä-
mään toisen kahavilapäivän 
viime joulun alla, jouluisella 
teemalla. Tunnelmallises-
sa Wanhassa Apteekissa oli 
myynnissä jouluherkkuja ja 
glögiä, ja juuri sinä päivänä 
satoi sopivasti lunta monta 
senttiä, joten kahavilamme 
oli lämmin tuikahdus lumival-
koisen Vanhan Raahen kes-
kellä. Kahavilan sulkeuduttua 
asiakkailla oli vielä ensim-
mäistä kertaa mahdollisuus 
osallistua uudelle Joulun Aika 
-kävelykierrokselle.

Ravintolapäivän ottami-
nen osaksi opastoimintaa on 
sujunut hienosti, opasjoukos-
tamme löytyy innokkaita lei-
pojia ja myyjiä ja seuraavan 
Ravintolapäivän kahavilan 
suunnittelu on mamselleilla 
jo hyvässä vauhdissa.

Teksti: Kirsti Vähäkangas 
ja Hanna Leppikangas

Mamsellit kahavilan myyntitiskin takana. Kuva: Hanna Leppikangas

Kahavilatunnelmaa Wanhassa Apteekissa. Kuva: Hanna Leppikangas

Ota opas, 
koet 

enemmän!
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Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Lapin maakuntien matkailu-

oppaiden, eräoppaiden ja 
erikoisalojen oppaiden lehti. 

Painosmäärä 11 300 kpl 

Tiedot helmikuulta 2016

Toimitusneuvosto:
Hilkka Kangastie, 
Kyösti Karjalainen 

ja Minna Snellman-Platán.

Sivunvalmistus:
Kuhmolainen

Kainuuntie 103 
88900 KUHMO

Painaminen:
Suomalainen Lehtipaino Oy/

Kajaani

Pohjoisen Opas 2016
Pohjois-Suomen opasyhdistykset ovat jälleen yh-
teistyössä julkaisseet Pohjoisen Opas-lehden, jossa 
kerromme alueemme matkailupalveluista ja opas-
tuksista. Lehteä on nyt julkaistu 26 vuoden ajan. 
Kuluvan vuoden aikana yhdistykset valmistautuvat 
jo vuoden 2017 Suomi 100 vuotta teemalla. Tänä 
vuonna eri paikkakunnilla valmistaudutaan opas-
tuksiin Suomen juhlavuoden teeman mukaisesti.  

Pohjois-Suomen opasyhdistykset jatkavat monen 
vuoden verkostoitumisen kokemuksella yhteistyötä 
paikkakuntien ja alueen opastuspalvelujen kehittä-
miseksi. Teema- ja rooliopastukset ovat lisänneet 
suosiotaan, kuten myös hyvinvointiin ja liikuntaan 
liittyvät opastukset. Moderni humanisti -termi 
on uutena asiana haastamassa oppaat palvelujen 
suunnittelussa. Pohjois-Suomen alueella meillä 
on hyvät edellytykset haastaviinkin ehdotuksiin. 
Monimuotoinen puhdas ja rauhallinen luonto on 
hyödynnettävissä myös opastetuilla kiertoajeluilla 
ja kohdekäynneillä. Opasyhdistyksiin toivotaan 
jäseniksi lisää koulutettuja erä- ja luonto-oppaita, 
joilla palvelutarjontaa voidaan laajentaa.

Suomen Opasliiton vuoden 2016 teema on Ilo 
palvella opastaen ja me Pohjois-Suomen oppaat 
olemme aina ilolla ottaneet vieraat vastaan ja näin 
teemme jatkossakin. Lehdestä löydätte paikkakun-
tien vuoden ohjelmatarjontaa. Matkaa suunnitelles-
sanne ottakaa rohkeasti yhteyttä paikkakuntienne 
opasyhdistyksiin ja varatkaa opastettu kiertoajelu 
täydentämään matkanne antoisuutta.

Pohjois-Suomen matkailuoppaita kokoontuu 
Ouluun 2.-3. huhtikuuta aluekoulutuspäiville ja 
aluekokoukseen, sekä 17.-18. syyskuuta Kajaaniin.

Suomen Opasliiton kevätliittokokous pidetään 
Kauhavalla 23. huhtikuuta. Valtakunnalliset opas-
koulutuspäivät ja syysliittokokous pidetään Ke-
missä 15.-16. lokakuuta Suomi 100 vuotta teema 
pääaiheenaan. 

Hyvää ja onnistunutta matkailuvuotta 2016.

Ilo palvella opastaen!

Kyösti Karjalainen
Suomen Opasliitto ry
Pohjois-Suomen alue-edustaja
Meri-Lapin Matkailuoppaat ry

Meri-Lapin matkailuoppaat 
ovat kutsuneet Suomen Opas-
liiton jäsenet valtakunnalli-
sille opaskoulutuspäiville ja 
syysliittokokoukseen Kemiin 
15. – 16.10.2016. Valtakun-
nalliset opaskoulutuspäivät 
järjestetään yhteistyössä Suo-
men Opasliitto ry:n kanssa. 
Koulutuspäivien teemana on 
Suomi 100 vuotta.

Luennoitsijaksi on lupau-

tunut FM vt. museonjohtaja 
Minna Heljala Tornionlaak-
son maakuntamuseosta. Hän 
valottaa Suomen itsenäisyy-
den polkua painottaen Meri-
Lapin alueen näkökulmaa sa-
noin ja kuvin. Päivien aikana 
Suomen Opasliiton jäsenille 
esitellään Kemiä ja Meri-
Lapin matkailualuetta. 

Syysliittokokouksessa pää-
tetään mm. henkilövalinnois-

ta ja toimintasuunnitelmasta 
vuodelle 2017. Myös ilta-
juhlassa on luvassa rentoa ja 
hauskaa yhdessä oloa mait-
tavan ruoan ja juoman kera. 

Opaspäiville julkaistaan 
Opas-Guide jäsenlehti, joka 
ilmestyy elokuun aikana. 
Lehdestä löytyvät päivien oh-
jelma, ilmoittautumisohjeet 
ja Meri-Lapin alueen artik-
keleita ja yhteistyökumppa-

neidemme ilmoituksia. 
Odotamme opaspäiville 

runsaasti osallistujia eri puo-
lilta Suomea. 

Tervetuloa Kemiin ja Meri-
Lappiin. 

Teitä innolla odottaen 

Meri-Lapin 
matkailuoppaat

Meri-Lapin matkailuoppaat, nykyiset ja uudet, opiskelevat.

Suomen matkailuoppaat 
Kemissä ja Meri-Lapissa

Meri-Lappi
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Meri-Lapin Matkailuoppaiden  
opastuksia kesällä 2016

Yöttömän yön melontaa.

Yömelontaa.

KEVÄÄN OHJELMISTOA 

Koko perheen räjähtävän hauska seikkailu

Jo Nesbø

”Jos ken kaiken talonsa tavaran tarjoaisi  
rakkautta vastaan, niin häntä vaan  
pilkkaamalla pilkattaisiin”

Ohjaus Riku Innamaa 
Lavastus ja pukusuunnittelu Kaisa Niva

Lippukassa puh. 016 258 232
KEMIN KAUPUNGINTEATTERI

Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

www.keminteatteri.com

 www.visitmeri-lappi.fi

Ke 29.6.  OPASTETTU LUONTORETKI meloen. Klo 14. Kesto n. 2 h. 
 Hinta 25 €/hlö, max. 8 hlö/ryhmä
La 2.7.  KEMI TUTUKSI PYÖRÄILLEN, helppo noin 8 km, klo 10 
 kesto n. 2 h
Ke 6.7.  HAUTAUSMAAKIERROS Peurasaaren hautausmaalla, klo 18 
 kesto n. 1,5 h
La 10.7.  MERI-LAPIN KIERTOAJELU, klo 10 kesto n. 4 h. Hinta 10 €/hlö
Ke 13.7.  KÄVELYKIERROS KEMISSÄ, historiaa ja nykypäivää, klo 18 
 kesto n. 1,5 h
La 16.7.  KEMI TUTUKSI PYÖRÄILLEN, haastava noin 17 km, klo 10 
 kesto n. 4 h
Ke 20.7.  OPASTETTU LUONTORETKI meloen. Klo14. Kesto n. 2 h. 
 Hinta 25 €/hlö, max. 8 hlö/ryhmä
Ke 20.7.  HAUTAUSMAAKIERROS Peurasaaren hautausmaalla, klo 18
 kesto n. 1,5 h
La 23.7.  KIERTOAJELU KEMISSÄ, Teollisuuden historiaa, klo 10 
 kesto n. 3 h. Hinta 10 €/hlö
La 30.7.  KEMI TUTUKSI PYÖRÄILLEN, helppo noin 8 km, klo 10 
 kesto n. 2 h

Kierrokset lähtevät Kemin Kulttuurikeskuksen edestä, 
Marina Takalon katu 3.
Melonnat lähtevät Kemin sisäsatamasta Tullimakasiinin luota, 
Kauppakatu 27.
Hautausmaakierrokset Peurasaaren hautausmaan kappelin 
edestä.

Tarkemmat sisältökuvaukset tapahtumakalentereissa.
Muutokset mahdollisia.
Opastuksia myös tilauksesta toiveenne huomioiden.

Tervetuloa Kemiin ja Meri-Lappiin!
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Meri-Lapin 
tapahtumat
Meri-Lapin alueen 
tapahtumat löytyvät 
www.visitmeri-lappii.fi

Tervetuloa! 

Haluaisitko työskennellä matkailualalla?
 

Hae Lappiaan – voit olla mitä haluat!

Valtakatu 26, 94100 KEMI
puh. 050 410 3605

keminpanorama@gmail.com
http://www.panoramacafekemi.fi

Tervetuloa 
Ravintola 
Pappilan 
Pehtooriin!

Pappilantie 10, Simoniemi

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

RAVINTOLA

Varaukset: 
raisa@tasocatering.com 

tai puh. 040 321 8190 

● huolto  ● kahvio  ● pikapesu
● pakettiautojen ja 
 peräkärryjen vuokraus
● voiteluaineet ja 
 autotarvikkeet
ja tietysti polttoaineet + 
A- ja D-automaatit

TERVETULOA
TEBOIL KEMINMAAHAN!

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

Kemin kirkko avoinna ke-
väällä LumiLinna-kaudella 
lauantaisin 9.4. asti klo 12–15. 
Vapaa pääsy.

Kemin kirkko kesäaikaan 
Tiekirkkona 27.6.–5.8.2016 
maanantaista perjantaihin klo 
11–16. Vapaa pääsy. 

Kirkkopuistokatu 9, 94100 
Kemi

Ranuan Eläinpuistossa voi ihailla arktisia eläinlajeja 
jääkarhusta jyrsijöihin metsän keskellä. Tervetuloa taat-
tujen luontoelämysten pariin vuoden jokaisena päivänä!

Lomakylä GuloGulossa majoitutaan mukavasti aivan 
eläinpuiston naapurissa. Wildlife Safaris vie erämaan 
keskelle tai tutustumaan paikalliseen elämänmenoon.

ELÄINPUISTO ON AVOINNA 
1.9.-31.5. joka päivä klo 10-16
1.6.-31.8. joka päivä klo 9-19

Rovaniementie 29, 97700 Ranua 
 

Tiedustelut ja opasvaraukset
puh. 044 0451 156

merilapinmatkailuoppaat@gmail.com
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Meri-Lapin matkailuoppaat 2016
Opastoimintaa jo vuodesta 1980

Auktorisoidut oppaat
Aheinen Ritva suomi, ruotsi
Huhtamäki Arja suomi
Huusko-Tuohino Oili suomi, englanti, norja
Kangastie Hilkka suomi, englanti
Karjalainen Kyösti suomi, englanti
Koskinen Marjut suomi, ruotsi, englanti, saksa
Moisanen Päivi suomi
Rahikainen Anne suomi
Röksä Riitta suomi
Volotinen Markku suomi

Kemin Liikenne Oy

Aina kun 
tarvitsette                                                          
bussikuljetuksia                                                         
muistakaa silloin                                                        
Kemin Liikenteen                                                     
bussit.

Kylpylämatkoja mm. Pärnyyn
Hotellipaketteja Tallinnaan

Tilausajoa minne vain haluatte

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

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

Viihtyisä
kahvila-konditoria 

ihan Kemin ydinkeskustassa.
Tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet valmistuvat 

omassa leipomossa joka päivä.
Tuotteet myös 

suurempiin juhliin tilauksesta.
Tule herkuttelemaan kahvilaamme, saatavana 

aidot erikoiskahvit, suussasulavat konditoriatuotteet, 
runsas valikoima erilaisia suolaisia herkkuja.

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

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

www.miorita.fi

Kaupunki täynnä 
mahdollisuuksia

– tee mitä haluat

et: hotellimaailma.fi 
055 055 (0,59 €/min + pvm/mpm)

Kaupunki täynnä 
mahdollisuuksia 
– tee mitä haluat
Varaukset 
hotellimaailma.fi 
tai 020 055 055 
(0,59 €/min + pvm/mpm)

Cumulus Kemi
Huviretki Kemi

Hahtisaarenkatu 3

Herkuttele Huviretki-
ravintolassa!

Ota opas, koe elämys!

Erä- ja luonto-oppaat 
Koskela Pekka suomi, ruotsi, englanti
Koskela Päivi suomi, englanti

Tiedustelut ja opasvaraukset
puh. 044 0451 156
merilapinmatkailuoppaat@gmail.com

 

Ilo palvella opastaen
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Arolan Maatila- ja 
Erälomat
050 518 9775, info@arolabear.fi 
www.arolabear.fi

Martinselkosen 
Eräkeskus
(08) 736 160, 0400 220 946
info@martinselkonen.fi
www.martinselkonen.fi

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

Raatteen
Petobongaus
040 0251 278, 040 8434 645
markku.matero@suomussalmi.net 
www.raatteenpetobongaus.fi

Elämys luonnosta
karhusafarit ja karhukuvaus

Avoinna 5.6.-21.8.2016
Ti-su klo 10 – 18 

Pääsymaksut: aikuiset 3 €
lapset (4 – 12 v.) 2 €

www.suomussalmi.fi/museo

Oppaina reippaat piiat ja rengit, eläimiä, narikkakioski, 
tapahtumia...

Kirkkoniemi, Kirkkotie 35, 89800 Suomussalmi kk 
Puh. 044 777 3184

Kauppakatu 4-6, Suomussalmi, p. (08) 636 285 
www.kultainenkukko.fi

KauKaKauKaKKauKauKKauKauKaKauKauauKKaKaKauKauKauauKKKaKaKauKKKKaKauKauKauKauaaauKKaaaKaKaKauKKKaaaaKKaKKaKaaKauKauuKKaaaauKaaaauuppappappappappappappppappappappappaappppappappappappaappappappappappappappapppappaaappppappappappaapppapaapppaaapppppappappppaappaaapp appaappp katkakkatkakakatkatatakakkatakatkakakatkatkakatkattkatkakattttkkakattkatttkatkakatkatkkakatkatkakakatkakakaaakkatkkakakaatkatttatu 4u 4uu 4u 4uuu 44444u 44u 44u 4u 4u 4u 44444u 4444444u 4u 444444uuuuuuuu 4uuu 44-6,66-666,66666,66666666-66-6,66666,66666,66666666666666666, SuSuSuSSSuSuSuSuSuSuSuSSuSuSuSSSSuSuSuSSSSSuSSSSSSSuSuSuSSuSSuSuuSuSSuSSSSuuSuSuomuomuomuomuomuomomuomuomuomommommuomomuommuuomuomuomuoomuomumuomuommmomuomumuomuomuuomuoommomuoomomuoomumomooomumuomuomuomuommmmuuuoo ssassassssassassassassasassassaassassassassassassassassasassasassassasassassassassssasaassssssssassasssassassssssasssassaassasssssasassassasaaassassss llmilmilmilmmilmilmiilmllmilmil ilmmiilmlmilmimmilmmillmmlmimllmlmlmllmllmimmm , p, p, ppppppppppppp (. . (. ((. (.. . ((((((08)08)008)8)08)8088))0008)88)08)0808)08))0088)08)8)08))8)08)8)08))08)08)8)08)8)0 )8)0 )0808))88))0880088)8)0880000000 63636366363363636336336363363366363633636366363633336363336633366666 6 266 26 266 226 26 26666 26 26 26 266 26 26 26 226 2266 26 22222266 26 222666 26 222666 266 26666 226 226666 26 2666 26 285888558585858558555855858555585885588558585555585885885855555858555
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Uudistettu!

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

Vanha Kurimo avoinna tilauksesta.

Kultainen Kukko Ämmänsaaressa
on viihtyisä kohtauspaikka hyvän

ruuan ystäville.

Avoinna: 
ma-pe 10-18

la 10-16

● keittolounas
● lounaspöytä 

● Á la carte -annoksia
● pikkulämpimiä

Ryhmille tilauksesta 
myös muina aikoina.

Lounas arkipäivisin 
klo 10.30-15

Tervetuloa 
hyvän r�an 
ja palvelun 
Turjanhov�n!

Tarjous voimassa

Hampurilaisravintola

Teboil Turjanhovi
Kalliokatu 2, 89600 Suomussalmi
p. 010 231 9100

Noutopöytä
joka päivä klo 11 – 16
À la carte  A-oikeudet

Autohuolto

NOKIPANNU-
KAHVIT ja 

NUOTIOLETUT
Ryhmille maittava 

lounas Niittytuvassa! 
Kysy tarjous!

Hiljaisen Kansan
NIITTYKAHVILA ja 

NIITTYTUPA 
30 km Suomussalmelta 5-tietä pohjoiseen

Avoinna 2016
6.6. – 14.8.  klo 10-17
20.6. – 7.8.  klo   9-18
syyskuussa 
viikonloppuisin
to – su  klo   9-17

www.kuutamokeikat.fi

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

Tervetuloa!

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

Tuolta ne tulivat, näytti Lassi 
With kädellään. Ryhmä sota- ja 
kulttuurihistoriasta kiinnostu-
neita henkilöitä seisoi ja kuunteli 
selostusta Raatteen tiellä silmät 
itään päin. Edessä oli rajapuo-
mi. Puomi ja raja ovat samal-
la paikalla vieläkin. Joulukuun 
1939 tulijat olivat neuvostosoti-
laita, joilla oli määräys edetä 
pikavauhtia Ouluun asti. Lassi 
Within opastuksella käytiin läpi 
koko Raatteen tie ja talvisodan 
keskeiset vaiheet. Paraatimarssi 
Ouluun juuttui alkuunsa ja Suomi 
katkaisematta.

Suomalaiset  varautuivat 
1930-luvun loppupuolella pää-
asiassa Karjalan kannaksen ja 
Laatokan Karjalan kautta tule-
vaan hyökkäykseen. Pohjois-
Suomi ja myös Suomussalmi 
oli jätetty hyvin pienten puo-
lustavien joukkojen varaan. 
Raatteen rajavartiosto ehti hädin 
tuskin antaa hälytyksen kylälle 
ja Suomussalmen kirkonkylässä 
oleville joukoille, kun neuvosto-
joukkojen etupää vilahteli rajan 
kohdalle. Kaikki kyläläisetkään 
eivät ehtineet pois. Lassin käsi 
heilahti uudelleen hieman taka-
vasemmalle: ”Tuossa oli tien-
mutka, jossa tipahti äiti kahden 
lapsensa kanssa vauhdilla kii-
tävästä reestä.” He ja muutama 
muu kyläläinen jäivät vangeik-
si. Vangitut onneksi palautettiin 
talvisodan jälkeen kotikonnuil-
leen. Neuvostojoukot etenivät 
joulukuun ensimmäisen viikon 
aikana Suomusalmen kirkonky-
lään, jonka he valtasivat. Tälle 
tasalle suomalaiset siirsivät niin 
paljon voimia, että neuvostojouk-
kojen eteneminen pysäytettiin. 
Taisteluiden jälkeen kirkonkylä 
oli tuhkana. Suomalaiset poltti-
vat kirkonkylän perääntyessään 
7.12.1939.

Lassi With johdatteli ryhmää 
länteen päin. Nyt siirryttiin tam-
mikuuhun 1940, kuuluisien Raat-
teen tien mottitaisteluiden vaihei-

siin. Likolammen talon tienoilla 
melkein kuuli korvissaan ukrai-
nalaisten hevosten rouskuttavan 
hyytävässä kylmyydessä heiniä, 
niin selkeän kuvan yhdestä mer-
kittävästä taistelutantereesta sai. 
Olipa tien varrella useimmil-
le vierasta heinää, räpelöä. Se 
tuli Suomussalmelle hevosten 
rehuissa. Laji ei ole vallannut 
paikallisilta kasveilta alaa monen 
muun vieraslajin tapaan, vaan 
sitä kasvaa Raatteen tien varrella 
yksilö siellä täällä.

Venäläiset ovat Neuvostoliiton 
hajottua pystyttäneet muisto-
merkkejä tien varrella. Vuonna 
1994 paljastettu musta patsas ei 
ole naapurimaan yleistä tapaa 
noudatellen korskean suuri, vaan 
ihmisten kokoinen. Lassi vei jou-
kon muutaman kymmenen met-
rin päähän patsaalta suon syrjään. 
Karulla, männikköisellä rämeellä 
oleva koivuja kasvava laikku on 
merkki hautapaikasta; siinä on 79 
ukrainalaisen joukkohauta.

Pidempään viivähdettiin uk-

rainalaisten pystyttämällä muis-
tomerkillä Haukilan alueella, 
tienoolla, jolla neuvostojoukot 
lopullisesti pysäytettiin tam-
mikuussa 1940. Kyseessä oli 
ukrainalainen 44. divisioona. 
Muistomerkin lähistöllä oli vie-
lä näkyvillä hiekkamaassa jo 
madaltuneita kaivantoja. Jos on 
suomalaisilla ollut tekemistä 
kylmän kanssa, niin ei ole ol-
lut teltattomalla vihollisellakaan 
häävit oltavat. Eversti Hjalmar 
Siilasvuon 9. Divisioona motitti 
joukot ja vihollisen raskas kalus-
to jäi pääosin sotasaaliiksi. Pieni 
osa neuvostojoukoista pakeni 
läpi lumisten metsien rajan taakse 
komentajansa Aleksei Vinogra-
dovin johdolla.

Retken päätteeksi kertailtiin 
talvisodan alkuvaiheet Suomus-
salmen nykyisen kirkonkylän, 
Ämmänsaaren rannassa. Kirkon-
kylä rakennettiin tälle paikalle 
talvisodan jälkeen. Joulukuussa 
1939 poltettu kirkonkylä oli toi-
sella puolen järveä, sen itäran-

nalla. Joulukuun 1939 loppu-
puolella suomalaiset onnistuivat 
karkottamaan vihollisen tältä 
alueelta – tietäen jo, että veres, 
uusi divisioona oli tulossa pitkin 
Raatteen tietä, se 44. D. Lassi 
With viittoili pohjoisen suuntaan, 
johon joulukuinen vihollinen 
pakeni Ämmänsaaren rannasta 
aukeavaa Kiantajärven jäätä pit-
kin. Samalla he poistuivat edes-
sä näkyvästä Hulkonniemestä. 
Tälläkin kierroksella käväistiin 
entisessä kirkonkylässä. Sotien 
jälkeen kylä rakennettiin uudel-
leen.

Seurakunnan kirkko paloi jou-
lun aikaan 1939 siihen osuneen 
ammuksen sytyttämänä. Kivijal-
ka on muistona ankarista ajoista. 
Vuonna 1950 rakennettiin uusi 
kirkko reilun kilometrin päähän 
entisestä. Uusi kuntakeskus, Äm-
mänsaari, rakennettiin vesistön 
länsipuolelle. Seurakunnalla on 
Ämmänsaaressa toinen kirkko.

Antti Koskimäki

Oppaan mukana Raatteen tiellä

Ukrainalainen muistomerkki Haukilan alueella, jossa ukrainalainen 44. divisioona pysäytettiin jou-
lun alla 1939. Matkailuopas Lassi With esittelee ukrainalaisten laatimaa karttaa omien joukkojen 
sijoituksesta Haukilan alueella. Kuva: Antti Koskimäki

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

Vesa Heikkinen         040 821 2866  su
Eija-Riitta Juntunen                               su
Anneli Louhela         040 415 3877   su
Ira Määränen              040 163 2525   su, en, sa
Alpo Rissanen           044 029 5389    su, ru, en
Marketta Räihälä      040 356 9287  su, ru, en, it
Olavi Seppänen     040 842 9213   su
Veikko Seppänen      040 531 2078   su
Lassi With, pj.        040 533 2666   su, ru
Anna-Liisa Helttunen, varapj   040 042 2061  su

Suomussalmi Hossan kansallispuisto 2017
Suomi 100 vuotta
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Vanha Kurimo Seura ry on 
toiminut Kurimon kulttuuripe-
rinteen tunnetuksi tekijänä yli 
20 vuotta. Näkyvin konkreetti-
nen tulos seuran toiminnasta on 
komea kaksikerroksinen pää-
rakennus, jonka korjaamisen 
aloitteentekijänä seura toimi jo 
vuonna 1994. Päärakennukses-
sa toimii tilausravintola Kul-
taisen Kukon Veikko ja Pekka 
Huovisen vetämänä. 

Suomussalmen kunnan omis-
taman Kurimon tilan metsään 
perustettiin keväällä 2000 luon-
nonsuojelualue. Seuran uusin 
hanke on parin kilometrin pitui-
nen Kurimon kulttuuripolku, 
joka sijoittuu Vanhan Kurimon 
pihapiiriin ja Kurimon luonnon-
suojelualueen vanhan metsän 
uumeniin. Seura haluaa tehdä 
tunnetuksi luonnonarvoiltaan 
monimuotoista Kurimon taa-
jamametsää, joka on helposti 
tavoitettavissa Ämmänsaares-
ta (noin 5 km) ja valtatie 5:n 
varrelta. 

Elämyksiä luonnosta, hyvää 
mieltä sekä tietoa entisajan maa-
talouskulttuurista ja hirsiraken-
tamisesta tarjoava polku on kai-
kille tarkoitettu. Liikuntarajoit-
teisille on suunniteltu Sininen 
polku Kurimon pihapiirissä, ja 
vähän vaativammalla Punai-
sella polulla saa terveysvaiku-
tuksen myös fyysisesti. Polkua 
voi kulkea omatoimisesti tai 
asiantuntevan oppaan avulla. 

Polun varrelle tulee opas-
tetauluja, joissa on tekstiä ja 
kuvia polun varren luonnosta, 
viljelykulttuurista, rakennus-
perinnöstä ja kunnalliskodin 
vanhustenhoidosta. Polku ei 

ole keinotekoinen, vaan se on 
osittain muotoutunut ajan saa-
tossa. Esimerkiksi tappopuuksi 
nimitetyn kuusen juurella teu-
rastettiin kunnalliskodin aikana 
karjaa, ja polkua pitkin kuljet-
tiin pyykkituvalle ja lähteelle. 
Polun alueelle tulee penkkejä 
rentoutumiseen ja linnunlau-
lun kuunteluun. Levähdyspuun 
tasanteella voi istahtaa sinisten 
ajatusten parissa tai muistella 
porukassa mennyttä aikaa.

Kohderyhminä ovat muun 
muassa lähihistoriasta kiinnos-
tuneet, matkailijat sekä koulu-
laisryhmät. Nuorille siirretään 
perinnetietoa sekä luonnossa 
liikkumisen terveellisyyttä ja 
kestävän kehityksen periaattei-
ta. Lisätietoa alueen värikkäästä 
ja monikerroksisesta historiasta 
saa opastetaulujen QR-koodin 
kautta Internetistä sekä Face-
book-sivuilta. 

Anna-Liisa Helttunen 
Vanha Kurimo Seuran 
puheenjohtaja ja Kurimon 
kohdeopas 

Tervetuloa uudistettuun

TALVISOTANÄYTTELYYN 
Suomussalmelle!

Avoinna:   7.5. – 23.6.  klo 10 – 17 
 25.6. – 14.8.  klo 10 – 19 
 15.8. – 30.9.  klo 10 – 17

Pääsyliput: aikuiset 8,50 €
 lapset (7-15-v.) 5 €
 ryhmät (min. 20 hlöä) 6/4 €

Raatteentie 2       p. 0400 892 192
www.raatteenportti.fi    info@raatteenportti.fi

SA-KUVA

RAAKA RAATTEENTIE
JATKOSOTANÄYTTELY 1941-1944  SUOMUSSALMI

Näyttelyosoite: Raatteentie 187, 89800 Suomussalmi
 Raatteentien päässä, entisellä rajavartioasemalla
Aukioloajat: Maanantaisin suljettu
 16.5.-24.6 10.00-17.00
 27.6.-14.8. 10.00-19.00
 15.8.-11.9. 10.00-17.00
Liput: 5-7 €
Lisätietoja: www.raateraakatie.fi
 puh. 040 0868 301 / 040 0960 023
 s-posti: kruunusaneeraus@hotmail.com
 

OILOLA

Oilolantie 3, Suomussalmi, puh. 044 777 3146 Oilola
Muuna aikana tilauksesta puh. 044 777 3068, 044 571 8543

oilola@suomussalmi.fi, www.suomussalmi.fi

1.6.-31.8.      joka päivä 10-18
7.12.-23.12. joka päivä 10-18

Käsityömyyntinäyttely
vuodesta 1975

Talvisodan ja Raatteentien historia 
kiehtoo vuodesta toiseenKurimon 

luonnonsuojelualue tutuksi!

Kuva: Anna-Liisa Helttunen

Suomussalmella on syytä olla 
ylpeä taistelupaikastaan. Valta-
kunnan raja saatiin pidettyä yli-
voimaista hyökkääjää vastaan 
kaikkien epäilyksistä huolimatta. 
Moni muu Neuvostoliiton naa-
purivaltio oli joutunut luovutta-
maan ja ottamaan uuden isännän 
mailleen. Mikä oli se tekijä, jonka 
ansiosta Suomi säilytti itsenäi-
syytensä vaikkakin maksoi siitä 
kovan hinnan? Mitä mahtoivat 
miettiä Ukrainan pojat ylittäes-
sään Suomen valtakunnan rajan 
kaukana kodeistaan? Korpi oli 
ankara; pakkanen, nälkä ja huo-
not varusteet koituivat monien 
kohtaloksi. 

Raatteentielle suuntaavan mat-
kailijan silmiin avautuu näkymä 
kivikentästä, jonka 17 000 kiveä 
kuvastavat Suomussalmella kaa-
tuneita sotilaita. Kentän vieressä 
on Raatteen Portin komea ra-
kennus, jonka vasta uudistunut 
ja laajentunut talvisotanäyttely 
kertoo talvisodan pakkasenpure-
mista olosuhteista esinein, kuvin, 
kartoin ja elokuvan keinoin.

Nykypäivänä Raatteen Portti 
on kymmenien tuhansien matkai-
lijoiden vierailukohde vuosittain. 
Osa on vannoutuneita sotahisto-
rian tuntijoita, osa piipahtaa vain 
munkkikahveille Lottakanttiiniin 
matkanteon lomassa. Varmasti 
kaikki kävijät vaikuttuvat Talvi-
sodan Monumentin sanomasta ja 
sopivalla tuulella pääsevät kuule-
maan 105 vaskikellon helisevää 
soittoa.

Talvisotanäyttely koki ison 
laajennuksen ja uudistuksen ke-
vättalvella 2014. Ensi kesäksi on 
jälleen luvassa näyttelyn uudis-
tuminen, sillä haluamme kertoa 
vänrikki Elon traagisen tarinan 
Juntusrannan puolustustaiste-
luista. Vänrikki Elo oli vastuussa 
Juntusrannan lohkosta ja puna-
armeijan hyökätessä tuhansien 
miesten voimin rajan yli, suo-
malaisia oli vastassa 47. Tilanne 
oli täysin mahdoton, mutta hätä-
huutoa ei otettu todesta. Elo lähti 
viemään sanaa Suomussalmen 
kirkonkylälle, mutta kohtasi mat-
kalla luutnantti Airanteen, joka 
moitti häntä miestensä jättämi-
sestä. Elo teki tämän puhuttelun 
jälkeen ratkaisevan päätöksen 
ja ampui itsensä Kiantajärven 
jäällä. Vastuu koitui liian kovaksi 
taakaksi. Hänen rekensä ja vanhat 
lehtiartikkelit odottavat esillepää-
syä ja tarinan kertomista. 

Sota on inhimillinen tragedia 
kaikille osapuolille ja loppua sille 
ei näy nykypäivänäkään. Oma 
historia on kuitenkin tunnetta-
va ja tunnustettava, vain silloin 
voi pystypäin katsoa eteenpäin. 
Omalta osaltamme kerromme 
Suomussalmen ja Raatteen his-
toriaa kaikille, jotka haluavat 
kuulla ja toivomme, että sanoma 
koskettaa ja vie rauhan viestiä 
eteenpäin.

Raatteen Portti
yrittäjä Pirjo Kähkönen 
p. 0400 892 192

ONKO NÄLÄKÄ? MEILLÄ SE TALTTUU!

70 asiakaspaikkaa
40 terassipaikkaa
lasten leikkinurkkaus
myymälä, C-oikeudet

jakelupiste 
24/7!

Jalonkaarre 1 
Suomussalmi

p. 044 972 7086 
044 205 8332

Paikan päällä (ma-pe) leivottua rieskaa, 
ruis- ja kauraleipää  – 

takuulla tuoretta ja maistuvaa!

LOUNAS, BURGERIT, 
KEBABIT, itsetehdyt LEIVONNAISET. 

Tilauksesta TÄYTE- ja VOILEIPÄKAKUT, 
muut ruokaisat suolaiset.

Palveleva taukopaikka Kianta-järven rannalla 
aivan Ämmänsaaren keskustan tuntumassa!

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

Auktorisoitu opas

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

Suomussalmen yleisopastus, 
paikallishistoriaa

Syviä tuntoja 
koskettavaa 
kerrontaa 
Suomus-
salmen 
taisteluista

14.7. – 14.8.2016
kirj. Eero Schroderus

– Kertomus kylmän korven kyntäjistä
OTSASI HIESSÄ

Suomussalmen kesäteatterissa
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Yksilölliset hääkakut 
ammattitaidolla,
käsin leivottuna.

www.cafeprovence.fi 

m.heiskari@luukku.com
puh. 040 839 88 76

facebook.com/ 
Galleria23Heiskari

Galleria 23 Heiskari
Lumijoentie 23 
91900  Liminka

5. KESÄNÄYTTELY

Go Arctic! DMC ja ohjelmapalvelut
Opastukset, majoitus- ja kokousvaraukset 
sekä kokonaisvaltaiset oululaiset 
ryhmäohjelmat – avaimet käteen.

Autamme sinua onnistumaan!

Oululainen kumppanisi arkeen ja juhlaan – Go Arctic!

Hauskaa koko perheelle – www.pikkusyote.fi

Tervetuloa hirsimakasiinin lämpimään 
tunnelmaan Oulun Pikisaareen.

Oulun ”avojalakaset” ovat aina 
olleet ylpeitä kaupungistaan ja 
myös halukkaita kertomaan 
vierailijoille sen nähtävyyksis-
tä, Oulun linnasta ja sen pam-
mauksesta, tervaporvariajasta, 
”Oulun skoulusta”, Merikos-
kesta, Hupisaarista, kirkosta 
tai hautausmaasta. Täällä tie-
detään käyneen ulkomaalaisia 
arvovieraita jo 1700-luvulla, 
mm. tutkimusmatkailijoita, 
koskenlaskijoita ja lohilordeja. 
Asiasta kiinnostuneet asukkaat 
hoitivat heidän opastuksensa 
aina 1970-luvulle asti, jolloin 
heräsi halu paikallisten oppai-
den kouluttamiseen.

Vuonna 1976 parikymmen-
tä opastuksesta innostunutta 
oululaista kokoontui Oulun 
Työväenopistolle kaksi vuotta 
aiemmin perustetun valtakun-
nallisen opasliiton sihteerinä 
toimineen Rita Mattlarin joh-
dolla perustamaan opasyh-
distystä, jonka nimeksi tuli 

Oulun Matkailuoppaat. Heti 
ensimmäiselle lukuvuoden 
kestävälle opaskurssille osal-
listui peräti 40 opinhaluista, 
kotiseuturakkautta tuntevaa 
henkilöä. Jatkokurssille hy-
väksyttiin kielitaitoisimmat.

Opastusalueet laajenivat 
vuosien myötä kaupungin ul-
kopuolelle. Niinpä yhdistyk-
sen nimikin muutettiin Oulun 
seudun oppaat ry:ksi vuonna 
2002.

Oulun kaupunki on tukenut 
yhdistystä ja hoitanut oppaiden 
välityksen viime vuosikymme-
nen loppupuolelle saakka. Oh-
jelmapalveluyritys GoArctic 
Oy on vastannut sen jälkeen 
mm. opastusten välityksestä 
ja markkinoinnista yhdessä 
BusinessOulun kanssa.

Monet oppaista ovat suo-
rittaneet peruskurssin jälkeen 
ammattioppaan, matkanjohta-
jan, opaskouluttajan tai arvioi-
jan tutkinnon ja ovat näin en-

tistä valmiimpia opastamaan 
vaativampiakin liike-elämän 
ja vapaa-ajan matkailijoita. 
Monet ovat myös valmiita ly-
hyelläkin varoitusajalla opas-
tamaan lähes millä tahansa 
opastuskierroksella, ellei satu 
kovin eksoottista kieliryhmää 
edustavia kohdalle.

Oulu on kasvanut 400-vuoti-
sen historiansa aikana pienestä 
400 asukkaan kauppapaikasta 
lähes 200 000 ihmisen kansain-
väliseksi kaupungiksi. Oppaat 
kertovat mielellään menes-
tyneen, kasvavan kaupungin 
asioista; 1800 luvun high tech 
-tuotteesta, tervasta, siirrytään 
sujuvasti teknologiaan, peda-
gokiosta ja triviaalikoulusta 
yliopiston perustamiseen ja 
Oulujoen suurista lohisaaliista 
tämän päivän haasteisiin. Nyt 
seurataan, kuinka lohi löytää 
tiensä merestä joen yläjuoksul-
le kalaportaita pitkin.

Oulun seudun oppaat ry tar-

joaa erilaisia opastettuja retkiä 
mm. lakeuksille, luontokes-
kukseen, kivikautiseen kylään, 
Rokua Geoparkkiin tai Koi-
telin koskille. Teemoitettuja 
bussi- ja kävelykierroksia on 
järjestetty Oulun keskustan 
tuntumassa kesäisin vuodes-
ta1998 lähtien. Vähän myö-
hemmin aloitetut hautausmaa- 
ja kummituskierrokset ovat 
osoittautuneet varsinaisiksi 
vetonauloiksi.

Oulun seudun oppaissa toi-
mii tällä hetkellä yli 30 auk-
torisoitua opasta, jotka juhlis-
tavat yhdistyksen 40-vuotista 
taivalta huhtikuun alussa jär-
jestettävillä Pohjois-Suomen 
alueopaspäivillä. Teemana ta-
paamisella on Kummituksia ja 
kummallisia kohtaloita.

Kaarina Kokko, 
Oulun seudun oppaat ry:n
puheenjohtaja

Maailmassa on elämyksiä 
yhtä paljon kuin on paikkoja 
ja ihmisiä. Tavallisesti emme 
kuitenkaan huomaa omalla 
paikkakunnallamme olevia 
kohteita, olivat ne kuinka 
maailmankuuluja tahansa. 

Matkailijoille Kreikan his-
toria on aarreaitta. Keskustel-
lessani ulkomaalaisten ystä-
vieni kanssa huomasin maani 
historiasta paljon enemmän 
mielenkiintoisia asioita kuin 
olin hoksannut opetellessani 
ulkoa Bysantin keisareiden 
lukumäärää. Miten hauskaa 
olikaan muuttaa kaupunkiin, 
joka juhli vasta 400. syntymä-
päiväänsä!

Aloin tutustua uuteen koti-
kaupunkiini kyselemällä oulu-
laisilta kaupungin historiasta. 
Perehdyin aiheeseen parem-
min opaskurssilla. Opin, että 
Oulun 400-vuotiseen histori-
aan mahtui yhtä paljon asioita 
kuin Kreikan 3000 vuoteen. 
Täällä on asunut ihmisiä, jotka 
ovat olleet yhtä eeppisiä kuin 

meidän Odysseuksemme. 
Heitä ei tehnyt mielenkiin-
toiseksi heidän ahkeruutensa 
tai yritteliäisyytensä, jotka 
veivät suomalaisen tervan 
maailman ääriin, eikä heidän 
avoimuutensa, jonka turvin 
he kestitsivät kansainvälisiä 
vieraita jo 1600-luvulla. Eikä 
mielenkiintoisin asia edes ol-
lut maailman paras lohi, jonka 
me kreikkalaiset yhdistämme 
rikkaaseen elämään.

Se, mikä teki Oulun histo-
rian mielenkiintoiseksi juuri 
minulle, on ajallinen lähei-
syys. Sen ansiosta on helppo 
kuvitella ja ymmärtää histo-
rian ilmiöitä, vaikka ne ovat 
tapahtuneet itselleni vieraassa 
kulttuurissa. Kun kävin en-
simmäisen kerran museossa, 
asiat ja tavarat olivat uusia, 
mutta silti tuttuja. Historia ei 
jäänyt vain abstraktiksi käsit-
teeksi, vaan sillä oli kasvot 
ja pystyin herättämään sen 
mielessäni eloon. 

Me oppaat haluamme joh-

dattaa asiakkaamme mennei-
syyteen, jonka jokainen meis-
tä voi itse kuvitella, ja herättää 
eloon ihmisiä ja tapahtumia, 
jotka voivat koskettaa jokaista 

Oulussa kävijää. Oulu on ollut 
niin kansainvälinen paikka ja 
sen asukkaat niin monipuo-
lisia ja omintakeisia, että on 
helppo löytää jokaiselle kävi-
jälle tarkoitettu ”oma” tarina.

Minun suosikkitarinani on 
Sara Wacklinin tarina. Sara 
edustaa kaikkia niitä asioi-
ta, joita Suomessa eniten ar-
vostan: sisu, tasa-arvoinen 
koulutus, työteliäisyys ja 
yritteliäisyys sekä naisten 
mahdollisuudet. Vuosi 2015 
oli minulle todella merkittä-
vä, koska Saran syntymästä 
tuli kuluneeksi 225 vuotta ja 
kaupungissamme oli hänen 
kunniakseen monenlaisia ta-
pahtumia. 

Kohta on Suomen 100-vuo-
tissynttärit. Unelmoin opas-
tusmaratonista, jonka kulues-
sa voisimme elävöittää kaikki 
Oulu-tarinamme. Toivotan 
kaikki tervetulleiksi!

Anna Sachinopoulou, 
Oulun seudun oppaat ry

Oulun seudulla ammattimaista  
opastusta jo 40 vuoden ajan

Kreikkalainen Oulu-opas

Oulun seudun oppaita kuukausittain pidettävässä koulutuksessa tutustumassa Tuiranpuiston entiseen sairaala-alueeseen.

Kreikkalainen Anna opastaa 
Oulussa!

KÄVELYKIERROKSIA 
vaihtuvin teemoin

lähes joka arkipäivä 
20.6.–24.8.2016

www.oulunseudunoppaat.fi

OPASVÄLITYS
www.goarctic.fi        

opastukset@goarctic. fi
puh. 08 415 277 70

Oulu
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OULUN KAUPUNGIN 
MATKAILUNEUVONTA

 Torikatu 10, PL 54
90015 Oulun kaupunki

touristinfo@ouka.fi
+358 8 558 41330
www.visitoulu.fi

Avoinna:
ma-to klo 09-17, pe klo 09-16,

kesäisin ma-pe klo 9-17, la klo 10-16

Bussikuljetukset ja matkapalvelut
kokemuksella ja ammattitaidolla

WWW.OTPTRAVEL.FI
p. 0200 222 66

Ajatonta tyylikkyyttä 
Sisustusliike White Housesta

Näätämöntie 10 90900 Kiiminki
0400 998860,  www.sisustusliikewhitehouse.fi

Kaikenmoisia teoksia
Oulussa oli 1800-luvulla omat 
käsityöläisensä köydenpuno-
jista sokurileipureihin. Heidät 
tunnettiin nimellä ja maineella. 
Karin Vettersten oli Oulun ja 
kenties koko Suomen ensim-
mäinen naissuutari. Leskirouva 
Gratschoff ompeli ryhdikkäi-
tä päällysvaatteita, neiti Stråle 
valmisti uljaita hattuja ja neiti 
Skinnari harjoitti näppärää ko-
neneulomista. Wikmanin muori 
puolestaan laittoi morsiamia ja 
vuokrasi koreaa morsiuskruu-
nua.

Oulun läänin talousseura 
edisti pottujenviljelyn ja ojan-
kaivuun ohella käsityötaitoa ja 
kotiteollisuutta. Kiertävät opet-
tajat opastivat valmistamaan 
huonekaluja, kala-astioita, työ-
kaluja ja kulkupelejä. Oulun 
Wiikko-Sanomissa kirjoitettiin 
1859 Talousseuran juurikori-
neuvojan työstä: ”Näin saatiin 
tänne yksi aivan hyvä elatuskei-
no, koska toivo on, että tämän-
kaltainen askaroitseminen alkaa 
menestyä seassamme.” Talous-
seura avusti myös kehrä-, kuto-
ma- ja käsityökouluja.

Maakari dippaa talon 
ja kutoo samalla 
maton
Vuonna 1907 perustettiin Ou-
lun kotiteollisuusyhdistys, joka 
tänään puhuu käsi- ja taideteol-
lisuuden puolesta nimellä Taito 
Pohjois-Pohjanmaan ry. Se pitää 
Oulun rautatieaseman kupeessa 
Taito Shop Maakaria, mistä löy-
tyy lahja- ja sisustustuotteita, kä-
sityötarvikkeita, tikkuriröijyjä ja 
paljon muita pohjoispohjalaisen 
ja kotimaisen käsityön taidon-
näytteitä. Maakarissa voit myös 
dipata valotalon, kutoa maton tai 
painaa oman kankaan. 

Kikka, nappi ja 
strutsinsulka
Vuodesta 1957 lähtien oululai-
set ovat voineet hakea nauhansa, 
värinvaihtajansa ja resorinsa 
Nappi Kikasta. Käsityöliiket-
tä ja tilausompelimoa luotsaa 
artesaani ja artenomi Seija 
Mällinen, joka ennen yrittäjäk-
si ryhtymistään työskenteli 15 
vuotta teatteri- ja elokuva-alalla 
pukusuunnittelijana, puvustaja-
na ja ompelijana. Seija lykkää 
hattuusi vaikka pöyheän strut-
sinsulan, jos et kivijalkamyy-
mälän runsauden keskellä tiedä 
ehtojasi etkä tahtojasi.  

Sipulikampa, 
konjakkipiippu ja 
jyvätyyny
Lysti Kööki ja Kamari on toimi-
nut Oulun keskustassa vuodesta 
1994. Puodista löydät juusto-
liinat, kinkkupiikit, leipäsaavit 
ja muut tuikitarpeelliset keit-
tiövälineet leivontaan, ruoan-
valmistukseen ja viinintekoon. 
Mitä olisikaan elämä ilman 

kulukeepi -tiernapoikaessua? 
Printtien suunnittelu ja paina-
minen on mieluisaa työtä yrit-
täjä Kirsi Seppäselle, joka on 
elävä esimerkki oululaisesta 
käsityöosaamisesta – tänään 
luodaan uutta langalla tai suoda-
tinpusseilla, huomenna tehdään 
syötävää taidetta sokerimassalla 
ja pastaväreillä.   

Lisää romantiikkaa 
ja untuvankevyitä 
haaveita 
Lisää vaikeita valintoja on tie-
dossa, kun kurvaat Kiiminkiin 
sisustusliike White Houseen. 
Yrittäjä Kati Pakanen on luo-
nut pienen palasen naisellista 
taivasta keskelle miehistä pien-
teollisuusaluetta. Tekstiilejä, 
huonekaluja, astioita, kynttilöi-
tä, tuoksuja… Varoituksen sana 
lienee paikallaan: tämä puoti 
aiheuttaa romanttisia päiväunia 
ja haaveellisia huokauksia.

Yhteenvetona 
todettakoon…
… että Oulu oli menneinä aikoi-
na täynnä puoteja, joissa myy-
tiin mööbeleitä, lintuhäkkejä, 
kukkajalkoja, koolpannuja… 
tohveleita, korsetteja, kauluksia, 
harsoja, helmiä, pitsejä… kul-
hoja, vateja, patoja, riivinrautoja 
ja suppiloita… Puodeissa vallit-
si kotoisa tunnelma. Kauppias 
työskenteli yleensä tiskin takana 
ja tunsi jokaisen asiakkaansa…

… että Oulussa on edelleen 
ihmisenkokoisia kivijalkapuo-
teja, joissa vallitsee kotoisa tun-
nelma. Kauppias työskentelee 
tiskin takana ja tuntee melkein 
jokaisen asiakkaansa. Kuulu-
misia vaihdetaan. Kauppias pal-
jastaa kakkureseptinsä, näyttää, 
miten pitsigardiinit kuuluu ri-
pustaa ja neuloo pudonneen 
napin takinrinnukseesi.

Tiina Mikkola
Oulun seudun oppaat ry 

LIMINGAN
TAIDEKOULU
       -kuvataide
       -sarjakuva/
        animaatio
       -valokuva
       -seniori
       -avoin yliopisto
       -lyhytkurssit
     044-726 5030

www.limingantaidekoulu.fi 

www.lumijoenmatkailu.fi
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Pakkahuoneenkatu 34, 
Oulu

p. (08) 377 465 

Kaikkea 
kivaa 

keittiöön 
sekä Oulun 

tulijaiset

Oulun vanhin 
käsityöliike, 

vuodesta 1957

Nappi 
Kikka 

Design Ateljee
Meiltä löydät 

taitavat ompelijat.
Korjaus- ja 

mittatilausompelu palvelut

Pakkahuoneenkatu 18, 
Oulu

0440 461 900. 
www.nappikikka.fi

Oulun tuomiokirkko 
Kirkko auki ja opas paikalla päivittäin 
30.5.–28.8.2016 klo 10–20.

Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.

Oulu Cathedral 
Oulu Cathedral is open every day
between 30.5.–28.8.2016,
from 10 am to 8 pm,
guide present.

Sunday Service and 
Communion at 10 am.

Evangelical Lutheran Parishes in Oulu

Kesä täynnä 
ohjelmaa  
ja tapahtumia
Kesäkauden avajaiset 5.6.

Juhannusjuhlat 24.6.

Tervetuloa!

Lovi Oy tunnetaan maailmal-
la oivaltavista sisustus- ja ko-
riste-esineitään. Anne Pason 
suunnittelemat ja patentoimat 
tuotteet valmistetaan Oulussa 

-
vuvanerista. Lovi-tuotteissa 

ja käytäntö. Kolmiulotteisen 
muotonsa tuotteet saavat asi-
akkaan käsissä. 

-

postikorttina tai kirjekokoisena 
pakkauksena vaikka toiselle 
puolelle maailmaa. Niin suuri 

että siitä tehtiin kiinalainen ko-
pio ennen kuin Pasot ennättivät 
maailmalle sitä esittelemään. 
Nykyään Lovi-tuotteita myy-

-
sa. Suomessa Lovi-tuotteita voi 
ostaa mm. Alvar Aalto -mu-

-
mista. 

Vuonna 2006 perustetun per-
heyrityksen myynnistä 85 % 

Espanja ovat isoja markkinoita. 

Yksi on kuitenkin ylitse mui-
-

ta menee Japaniin. Kun Japania 
koetteli tsunami ja maanjäristys 

-
pa tyystin. Anne Paso kehit-

avulla vienti 
Japaniin saa-
tiin uuteen 
kukoistuk-
seen. Kan-
sainvälisillä 
m e s s u i l l a 
japanilais-
mies kertoi 
Pasoille ra-
kastavansa 
L o v i - h a h -
moja: ”Olen 
l e i k k i n y t 
niillä pienes-
tä pitäen”. 

K a i k k i 
sa i  a lkun-
sa  vuonna 
2001. Vast-
ikään teolli-
seksi muo-
t o i l i j a k s i 
valmistunut 
Anne Paso 

puisen joulupallon. Anne keksi 

tehtyä kevyt ja ilmava puupallo. 
Anne haki patentin keksinnöl-
leen. Lovi-perhe alkoi kasvaa: 

-

-
ki?” Lovi Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Paso kysyy pilke sil-
mäkulmassa. Alussa yrityksen 

-

järkyttävän ison investoinnin. 

hinta oli liki liikevaihtomme 
-

häilee. 

eräs japanilaismatkailija: ota 
onnikka Oulun keskustasta ja 
ookaa Välikylän yrityspuiston 
tienhaaraan. Kävele Lovi-

laatua sekä poistotuotteita. 
-

kaa reppu täyteen muumeja 

nosta reppu selkään ja huris-
tele takaisin keskustaan monta 
Lovi-elämystä rikkaampana.

Tiina Mikkola, 

Oulun tuomiokirkon alttarin 
alla sijaitsevaan Cafe Kryptaan 
voi poiketa kesällä arkisin aa-
musta iltaan. Kahvila on avoin-
na kesän ajan 30.5.–12.8.2016 
maanantaista torstaihin kel-
lo 10–19 ja perjantaisin kello 
10–14. 

-

tuoreita leivonnaisia.  Makeat 

ja suolaiset herkut valmistetaan 
paikan päällä oman henkilö-
kunnan voimin. Perjantaisin 
vietetään pannukakku- ja voh-
velipäivää. Poutaisena kesä-
päivänä kahvit voi nautiskella 

-
kotarhassa.

Kahvittelun lisäksi Cafe 
-

ostoksia. Kahvilan ja käsityö-

myynnin tuotot menevät lähe-
tystyön hyväksi.

Kahvilassa kokoontuu koko 
kesän ajan käsityökerho Sil-
mukka keskiviikkoisin 10–13.

Kahvilalla on myös työllistä-

Cafe Krypta ja Oulun tuomio-
kirkko tarjoavat kesätyöpaikan 
usealle oululaiselle nuorelle.

>Cafe Krypta 
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu 
(käynti Isokadun puolelta) 
90100 Oulu

Avoinna kesällä 2016 
30.5.–12.8 2016 maanantaista 
torstaihin klo 10–19, perjantai-
sin klo 10–14.

Tervetuloa merelliseen Nallikariin! 
Uudet PoijuVillat valmistuvat alueelle kesällä 2016!

Oulun Nallikari on upea lomai-

-
rinteikäs Nallikari on noussut 

-
teisen kehitystyön seurauksena. 

-

Oulun kaupunki valittiin vast-
-

kailuvaikuttajaksi SF-Caravan 
ry:n toimesta. 

Oy rakennuttaa Nallikari lo-
makylän alueelle nykyaikai-

jotka laajentavat perinteisen 
leirintämatkailun harrastajien 
tunteman ja suosiman alueen 
palvelutarjontaa ja vetovoimai-
suutta entistä suuremmaksi. 
Uusi huvila-alue tuplaa Loma-
kylän ympärivuotisen majoitus-
kapasiteetin.

”Pitkäjänteisen kehitystyön 
-

tiin vuonna 2013. Samaan ai-
kaan ranta-alueella sijaitsevaan 
rakennukseen kunnostettiin ta-

määrä alueella kasvoi entises-
-

lomahuoneistojen rakentami-
nen. Poiju Villat valmistuvat 

nousee Suomen rantalomakoh-

yksittäisiä villoja sekä paritaloja 

aivan alueen paraatipaikoil-
le. Lisäksi lähemmäksi rantaa 

paritaloja terasseineen. Poiju-
alueen lippulaiva on tyylikäs 

isommallekin seurueelle. Kaik-

kien Villojen suunnittelussa on 
-

kunoista avautuvat kauniit mai-
-

sesti terassien koko sekä suunta 
aurinkoon on ollut suunnittelun 
lähtökohtana.” kertoo Nallikari 

Sirpa Walter.

Nallikari – Oulun 
helmi meren 
kainalossa
Nallikari sijaitsee Oulun luon-

-

Nallikarin kunnostettu ranta-
alue on Suomen kuuluisimpia 
hiekkarantoja – kilometri hiek-
karantaa sekä kattavat palvelut 
alueella toivottavat matkailijat 
tervetulleiksi. 

Nallikari on tunnettu kesäl-
-

na ja paikallisten vapaa-ajan 
viettopaikkana. Kesällä alueen 
täyttävät sekä kotimaiset että 
ulkomaalaiset matkailijat. Alue 

-
läisten ja keskieurooppalais-

Kesällä Nallikari on lukuisten 
tapahtumien keskipiste.

Myös Nallikarin talvi hou-
kuttelee matkailijoita alueelle 

-
-
-
-

ossa yhä enenevässä määrin. 

määrä talvikautena on kasvanut.
Alkuvuonna 2016 avatut uu-

tuovat palvelutarjonnan esille 

Parisängyn alta Guggenheimiin

Oulun Nallikari Lomakylä & Camping nousee uuteen liigaan!

Cafe Krypta kutsuu kahville Oulun tuomiokirkon sydämeen

OPASVÄLITYS
www.goarctic.fi        

opastukset@goarctic. fi 
puh. 08 415 277 70 
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VALLAN
KUMOUKSELLINEN

HERKKU

valio.fi/eila

Maitotuotteet ovat suomalai-
sille kirjaimellisesti ruokaa 
omasta maasta. Karun ja poh-
joisen Suomen luontoon sopii 
maidontuotanto paremmin 
kuin juuri mikään muu maa-
talouden muoto. Niin myös 
Pohjois-Pohjanmaalla, jossa 
riittää puhdasta vettä karjan 
juotavaksi ja nurmi ehtii kas-
vaa karjan rehuksi lyhyehkön 
kesän aikana. Valion Oulun 
meijerin jalostamat maito-
tuotteet ovat Oulun seudun 
parasta lähiruokaa.

Valiolainen maitoketju 
tuottajilta kauppaan on mer-
kittävä elinkeino ja työllis-
täjä Oulun seudulla. Oulun 
toimipaikalla Maikkulassa 
työskentelee noin 300 hen-
kilöä. Kun mukaan lasketaan 
meijeriin maitoa toimittavat 
tilat ja niiden liitännäiselin-
keinoja työllistävä vaikutus, 
valiolainen maitoketju tuo 
työtä noin 1800 ihmiselle Ou-
lun seudulla. 

Oulun Valio 
kehittyvä meijeri
Valio kehittää jatkuvasti Ou-
lun meijeriä. Viimeisen noin 
kymmenen vuoden aikana 
Ouluun on investoitu n. 110 
milj. €. Uutta tuotanto- ja va-
rastotilaa on rakennettu yli 
20 000 m2. Lisäksi laitteita 
on uusittu ja kapasiteettiä li-
sätty, jotta pystymme myös 
tuottamaan uusia tuotteita / 
tuoteryhmiä, joita Valion tuo-
tekehitys kehittää jatkuvasti 
myös Oulun tuotantoon. 

Vuoden 2016 aikana Maik-
kulan tehtaalle valmistuu uusi 
lämpökeskus. Tarkoituksena 
on käyttää Oulun seudulta 
tuotettavaa haketta ja turvetta. 
Jatkossa energiantuotanto on 
ympäristöystävällisempää.

Valion tuotteet 
valmistetaan 
lähitilojen maidosta
Oulun meijerille maito kerä-
tään Oulun seudulta ja La-
pista. Maidonkeräilyn kes-
kietäisyys Oulusta on 122 
km. 77 % maidoista tulee 100 
kilometrin säteeltä. 

Oulun Valiolla valmis-
tetaan kaikki Valion viilit, 
viilikset, smetanat, ranskan-
kermat, kermaviilit, kefirit 
ja vanukkaat. Viime vuosina 
Oulun meijerin tuotevalikoi-
maan on tullut perinteisten 
Valio maitojen, piimien ja jo-
gurttien kumppaniksi Valion 
maukkaita erikoistuotteita. 
Esimerkiksi Valio Eila® he-
delmäinen jogurtti laktoo-
siton, Valio Eila® lohkeava 
jogurtti laktoositon, Valio-
jogurtti® Sileä HYLA®, 
Valiojogurtti® Rahkainen 
HYLA® ja Valio Eila® ker-
mavanukas laktoositon.

Oulussa valmistetaan n. 
120 eri tuotetta. Tuotanto on 
monipuolistunut merkittä-
västi viime vuosien aikana.  
Samalla Oulussa on Valion 
pohjoisin jakeluvarasto, josta 
jaetaan valiolaiset tuotteet 
Vaasa-Nurmes tasolta koko 
pohjoiseen Suomeen. Maik-
kulassa on toimintaa koko 
ajan 24/7 tavoitteena hyvä 
laatu niin tuotteissa ja toi-
minnassa. 

-logolla varustettuja tuotteita, 
yksinoikeudella vain meiltä 

 

Aitoa 
Oulua 

ja parasta 
kotimaista 

Rautatienkatu 11 B, Oulu 
avoinna ma-pe 10-18, la 10-15 

facebook.com/taitoshopmaakari 

Lähiruokaa Valiolta 
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Ihastuttava ostospaikka ja käyntikohde
Kuusamon keskustassa.

Savenvalamo, sisustuspuoti, tuliais- ja lahjatavara-
kauppa,                         -myymälä, olohuone-kahvila

TERVETULOA BJARMIA-TALOON!

Bjarmia Oy Vienantie 1, 
Kuusamo www.bjarmia.fi

(08) 853 869
Bjarmien jalanjäljillä

Kuusamon keskustassa
jo 42 vuotta!

WWW.KUUSAMONEVO.FI

LUONNOLLISTA
LÄHIJUOMAA

Professori Räsäsentie 1-2
93600 KUUSAMO
P. (08) 860 3466

www.kuusamonuistin.fi

The axe has a split character – it is not only a tool, but also
a powerful cult object. It was once a sign of the gods,

You might sense it when wearing this jewel.

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

Kalevala
Korun
Kuusamon
Kirves

Puh. (08) 852 2111

Kuusamon I apteekki
Kuusamon Prismassa

Avoinna: ma – pe 9 – 19
 la 9 – 17
Päivystys parittoman 
viikon su 12 – 17

www.kuusamonapteekki.fi

Apteekilla palvelupiste 
Rukan S-Marketissa

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

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

Kuusamon kaupunki
– moniarvoinen Pohjolan luontokaupunki

www.kuusamo.fi

Raatesalmen tila on kaunis, 
upealla paikalla sijaitseva pe-
rinteikäs maatila Kuusamos-
sa. Kuusamojärven rannalla 
olevaan tilaan kuuluu useita 
suojeltuja rakennuksia ja noin 
seitsemän hehtaarin ala pel-
toineen. Tila sijaitsee lähellä 
kaikkia Kuusamon palvelui-
ta, mutta on kuitenkin aivan 
omassa luonnonrauhassa.

Raatesalmen värikäs his-
toria on puhuttanut Kuusa-
molaisia vuosikymmeniä. 
Historiallinen ja kaunis maa-
laisidylli on kokenut kovia 
aikoja teollisuuden ja asun-
totuotannon puristuksessa. 
Vuosikymmeniä jatkunut 
ponnistelu rakennusten ja 
ainutlaatuisen pihapiirin suo-
jelemiseksi tuotti vihdoin tu-
losta 2000-luvun alussa, kun 
suurin osa rakennuksista sai 
museoviraston siunauksen 
rakennushistoriallisesti ar-
vokkaana kohteena.

Raatesalmen tilan juuret 
ovat Kruunun maassa. Renki 
Johan Johaninpoika Jämsä eli 
Hägg sai 10.6.1835 maaher-
ran päätöksellä luvan perustaa 
Pikkarainen-nimisen kruu-
nun uudistilan. Maarekiste-
rissä se merkittiin Poussun 
kylään kuuluvaksi. Vuoden 
1875 maakirjassa tilan nime-
nä on Raatesalmi. Tuolloin 
tilan koko oli mahdollisesti 
jopa 2000 hehtaaria.

Vuosina 2003-2010 Raa-
tesalmen tilakokonaisuutta 
kunnostettiin merkittävästi ja 
vanhat rakennukset alkoivat 
herätä pikkuhiljaa vanhaan 
loistoonsa.

Wanha Raatesalmi sai uu-
den alun, kun Vesa ja Mir-
va-Kristine Varpa hankkivat 
tilan vanhat kiinteistöt Raat-
teenranta ja Raatteentorppa 
omistukseensa vuonna 2014. 
Tilalla toimii islanninhevos-
talli, jonka lisäksi tuotetaan 
myös majoitus- ja matkailu-
palveluita. Pariskunta enti-
söi pikku hiljaa myös pahoin 
rapistunutta kunnalliskodin 
päärakennusta

Tilalla toimii Vaellustal-
li Wanha Raatesalmi, joka 
järjestää maastovaelluksia 
rauhallisilla islanninhevosilla 
kauniissa koillismaalaisessa 
luonnossa. Ohjelmassa on 

eritasoisia maastoretkiä tölt-
täävillä, kilteillä issikoilla. 
Maastot kulkevat metsässä, 
upeassa koillismaalaisessa 
kangasmaastossa. Raatesal-
men vaellusreitit koostuvat 
monipuolisesta maastosta, jo-
hon kuuluu nousuja ja lasku-
ja, hitaita osuuksia metsässä, 
sekä laukka- ja tölttiosuuksia 
poluilla ja metsäteillä. Terve-
tulleita ovat niin ensikertaa 
hevosen selkään nousevat 
asiakkaat kuin kokeneet kon-
karitkin. Retket räätälöidään 
aina ratsastajan mieltymysten 
ja tason mukaisiksi. Issikat 
sopivat hyvin myös lapsi-
ratsastajille. Myös talvella 

Raatesalmella ylläpidetään 
hyväkuntoista ja laajaa rei-
tistöä. 

Tilalta on vesiyhteys kalai-
san Kuusamojärven lisäksi 
järvilohistaan tunnettuihin 
Muojärveen ja Kirpistöön. 
Yhteys ulottuu aina Joukamo-
järveen saakka. Majoitustilat 
Raatesalmesta löytyy jopa 20 
hengelle. Majoitusvaihtoeh-
toina on 50-luvun henkeen en-
tisöity lomatalo Raatteenran-
ta sekä intiimi kahden hengen 
rantatupa aivan Kuusamojär-
ven rantaviivassa. Häiden-
viettopaikaksi on entisöity 
vanha aittarakennus, jossa 
häitä mahtuu juhlimaan noin 

70 vierasta. Vieraiden käy-
tössä on veneitä omatoimista 
kalastusta varten sekä isompi 
vuokravene, jolla myös lohen 
uistelu on mahdollista.

Tilan palvelut soveltuvat 
luonnonrauhaa ja eläimiä ra-
kastaville matkailijoille ja 
erityisesti lapsiperheille. Raa-
tesalmi on lähellä kaikkea, 
mutta silti hiljaisuuden kes-
kellä luonnon rauhassa.

Raatesalmella  asustaa 
yrittäjäpariskunnan lisäksi 
islanninhevosia, lampaita, 
maatiaiskanoja, kissoja sekä 
koiria. Raatesalmi on todelli-
nen eläinystävän lomanviet-
topaikka.

Perinnerakentamisen ystä-
ville tila tarjoaa paljon näh-
tävää. Vanha työnjohtajan 
asunto on 1800-luvun alussa 
rakennettu hirsitalo, jollaisia 
ei Pohjois-Suomessa enää 
juurikaan ole. Todellinen en-
tisöintirakentajan unelma on 
vanha, kovia kokenut kun-
nalliskodin päärakennus, jota 
entisöidään parhaillaan. Ra-
kennus on suuri, klassismia 
edustava hirsirakennus, jonka 
vaiherikas historia kiehtoo 
varmasti jokaista vanhojen 
talojen ystävää.

Tervetuloa Raatesalmelle!

>
www.facebook.com/wanha-
raatesalmi/ 
varaukset@wanharaatesal-

Raatesalmen perinteikkäällä 
tilalla nautitaan luonnon rauhasta 
Kuusamojärven rannalla

Kuusamo
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Suomen tunnetuimman vael-
lusreitin, 80 kilometrin pi-
tuisen Karhunkierroksen li-
säksi Kuusamon alueella on 
toistakymmentä merkittyä ja 
nimettyä päivävaellusreittiä. 
Uusin retkeilyreitti on tois-
sa kesänä Etelä-Kuusamossa 
sijaitsevan Iivaaran luon-
nonsuojelualueella avattu 9 
kilometrin pituinen Iirinki, 
nimensä mukaisesti rinki eli 
ympyräreitti, jonka alku- ja 
loppuosa menevät samaa reit-
tiä. Vaativuudeltaan vaihtele-
va polku johtaa Iivaaran laelle, 
josta avautuvat laajat näky-
mät ympäröivään erämaiseen 
luontoon. Alueen paikoin 
runsasravinteinen maaperä 
näkyy monipuolisena kasvi- 
ja eläinlajistona, uhanalaista 
lettorikkoa, neidonkenkää ja 
konnanmarjaa löytyy maas-
tosta. Harvinainen sinipyrstö 
on houkutellut lintuharrastajia 
alueelle. Iivaara on Kuusamon 
kolmanneksi korkein vaara, 
470 metriä merenpinnan ylä-
puolella. Sana ii on saamen-
kieltä ja merkitsee yötä, eli 
Yövaara. Iivaaralla on myös 
Pohjanlahteen laskevan Iijoen 
alkulähde.

Reitin alku- ja päätepiste 

on Hiltusentien varrella oleva 
pysäköintialue, jonne matkaa 
Kuusamon keskustasta on 31 
kilometriä. Alueelta löytyvät 
myös reitin opastetaulut ja rei-
tin varrelta näköala- ja tulen-
tekopaikat sekä Näätälammen 
autiotupa. Talvella reitillä voi 
harrastaa lumikenkäilyä.

Iivaaran retkeily- ja vael-
lusmahdollisuudet ovat aina 
olleet eräretkeilijöiden suosi-
ossa ja alue suosittua paikal-
listen kalastus- ja metsästys-
aluetta. 1950-luvun lopulle 
asti Iivaaran laelle kokoontui 

laajalta alueelta väkeä juh-
limaan niin sanottua vanhaa 
juhannusta viikko varsinaisen 
juhannuksen jälkeen. Vaaran 
laella olleella tanssilavalla oli 
silloin käyttöä. Iivaara maini-
taan myös historian kirjoissa. 
Vuonna 1595 Ruotsi-Suomen 
ja Venäjän välillä solmitun 
Täyssinän rauhan raja mer-
kittiin kulkemaan Iivaaran 
kautta. Rajamerkkejä ei ole 
kuitenkaan löydetty.

Alueelta löytyy myös 20 
kilometrin maastopyöräily-
reitti. Talvella 40 kilomet-

rin pituinen Iivaaran latu on 
käytössä helmikuulta huhti-
kuun loppuun. Iivaaran ym-
päristössä latua on 11 kilo-
metriä. Moottorikelkkareitti 
kiertää vaaran laen ja Nää-
tälammen autiotuvan kautta.                                                                                                           
Vaaran juurella sijaitsevan 
Ahvenjärven rannalla Iivaa-
ran Eräkartano tarjoaa palve-
luja tilauksesta ja latukahvila 
on auki kevättalvella hiihtose-
sonkina.

Riitta Virolainen

Opastetut kiertoajelut 
vuonna 2016 asiakkaan 
omalla bussilla. 
Opasvaraukset ja lisätieto-
ja www.kuusamonmatkai-
luoppaat.fi , MATKAILU-
KESKUS KARHUNTASSU  
Kuusamo Info 040 860 8365, 
SUORAAN OPPAALTA TAI 
OMAN HOTELLIN VAS-
TAANOTOSTA.                    
email: kuusamonmatkai-
luoppaat@gmail.com 

1. Kaupunkikierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri 

vuoden. Hinta 60 €.
Kuusamo eilen ja tänään. 

Kierros kaupungin keskustas-
sa ja lähialueilla. Käyntikoh-
teet (2-3/kierros) asiakkaan 
valinnan mukaan seuraavista 
vaihtoehdoista: Matkailu- ja 
luontokuvakeskus Karhun-
tassu, Pyhän Ristin Kirkko, 
Kuusamon Uistimen tehtaan-
myymälä, Bjarmia, Porkkatör-
män näyttelytilan pienoismalli 
sotia edeltävästä Kuusamos-
ta, Kuusamotalo, Kuusamon 
Tropiikki, Kotiseutumuseo ja 
Riipisen riista- ja matkamuis-
tomyymälä, jossa ilmainen pie-
noismallinäyttely Kuusamon 
matkailukohteista ja Kuusa-
mon Juuston Paimenpoika- teh-
taanmyymälä.

2. Rukan kierros
Kesto 2 h. Toteutus ympäri 

vuoden. Hinta 60 €.
Tutustuminen Rukan ympä-

rivuotiseen matkailukeskuk-
seen. Rukan kehitys 60 vuo-
dessa kansainväliseksi ympä-
rivuotiseksi Suomen johtavaksi 
matkailukeskukseksi. Retken 
pituus Kuusamon keskustasta 
edestakaisin n. 60 km. Matkalla 
Kuusamon luontoa, historiaa ja 
nykypäivää. 

3. Oulanka ja 
Kiutaköngäs

Kesto 4 h. Toteutus ympäri 
vuoden. Hinta 100 €.

Retki Rukan matkailukes-
kuksen ja Käylän kautta Oulan-
gan kansallispuistoon ja luon-
tokeskukseen. Kesäisin käynti 
Kiutakönkäällä, noin kilomet-
rin patikointi Karhunkierrosta 
luontokeskuksesta. Talviai-
kaan sään mukaisin rajoituksin 
Kiutakönkäälle. Retken pituus 
kaupungin keskustasta edesta-
kaisin noin 120 km. Matkalla 
Kuusamon luontoa,  historiaa 
ja nykypäivää. 

4. Juuman koski- ja 
kanjonikierros

Kesto 6 h. Toteutus 1.6.-30.9. 
Hinta 140 €.

Retki Pohjois-Kuusamon 
Juumaan. Retken pituus Kuu-
samon keskustasta edestakaisin 
noin 100 km.

Matkalla Kuusamon luon-
toa, historiaa ja nykypäivää. 
Patikointi Karhunkierrosta Jy-
rävälle ja takaisin. Matkaa 6 – 7 
kilometriä. Reitillä riippusilta 
ja neljä koskea: Niskakoski, 
Myllykoski ja entisöity mylly, 
Aallokkokoski ja Jyrävä. Mu-
kaan hyvät jalkineet, retkiva-
rustus ja pieni eväsreppu.

5. Pikku Karhunkierros
Kesto 8 h. Toteutus 1.6.-30.9. 

Hinta 200 €.
Patikoidaan noin 12 km pitui-

nen melko vaativa vaellusreitti, 
joka kulkee koskien ja vuomi-

en kautta ylittäen riippusillan. 
Pituus bussilla edestakaisin 
noin 100 km. Suosittelemme 
asiakkaille hyviä jalkineita, 
retkivarustusta ja retkieväitä 
mukaan. Bussimatkalla Kuu-
samon historiaa ja nykypäivää.

6. Korouoman 
rotkolaakso,  
Pentik-mäki ja 
Korpihilla Posiolla

Kesto 8 h. Toteutus 1.6.-30.9. 
Hinta 200 €.

Korouoman rotkolaakso ja 
korkeat kalliojyrkänteet muo-
dostavat jylhän kanjonin, sy-
vimmillään 130 metriä. Pentik-
mäen kulttuurikeskuksessa on 
keramiikkatehtaan myymälän 
lisäksi mm. kansainvälinen 
kahvikuppimuseo, Muistoja 
maalta-näyttely, Anu Pentik 
-galleria.

Korpihilla on yhden naisen, 
Ritva Kokon toteutunut unel-
ma, maalaispuoti ja vanhan ajan 
tunnelmallinen kahvisalonki, 
josta saa Lapin marjoista ja 
yrteistä tehtyjä herkkuja.

Retkeilyvarustus ja hyvät 
jalkineet. Ajomatkan pituus  n. 
220 km.

7. Kuusamon Salpalinja 
eli Lahtelan-Vanttajan 
-polku

Kesto 3 h. Toteutus 1.6.- 
30.9. Hinta 80 €.

Polun varrella on jälkiä 
1920-luvulla toimineesta tukin-
siirtolaitoksesta sekä sota-ajan 
1940-1944 muistoja: Salpalin-

jan puolustusasemien ja sak-
salaisten kenttäradan kohteita. 
Lahtelan-Vanttajan -polun pi-
tuus on 4,5 km. Polun alkuun 
matkaa Karhuntassusta noin 13 
km. Mukaan hyvät jalkineet ja 
retkeilyvarustus eväineen. Bus-
simatkalla Kuusamon historiaa 
ja nykypäivää.

8. Historiapolun 
ja Kirkkosaaren 
kävelykierros

Kesto 1,5 – 2 h. Toteutus 1.6. 
- 30.9. Hinta 60 €.

Historiapolun ja Kirkkosaa-
ren kävelykierros alkaa Ke-
lanrannasta urheilukentän kul-
malta ja jatkuu Tolpanniemen 
suuntaan Kitronintiehen Pyhän 
Ristin kirkon tuntumaan. Polun 
varrella on opastetauluja, joissa 
tietoiskuin kerrotaan alueen 
elämästä ja tapahtumista (also 
in English). Kävelykierroksen 
kulttuurimatkaa kertyy noin 
1,5 km. 

Oppaan johdolla Kelanran-
nan, Kirkkosaaren ja Kuusamo-
järven rantamaiseman historia 
ja nykypäivä saa uutta eloa tie-
tojen ja tarinoiden kerronnan 
myötä.   

Kävelyretki sopii kaikille 
ikäryhmille.

Kuusamon  
Matkailuoppaat 2016
Nimi                         Puhelin opastuskielet 
Alavuotunki Maija 045 671 0819 suomi, saksa, englanti, ruotsi 
Kemppainen Elja    0440 328 084 suomi
Kemppainen Harri 040 773 0120 suomi
Marttinen Anna 040 825 0308 suomi 
Mäkinen Seppo 044 360 1077 suomi, saksa, ranska, espanja
Nevala Valtteri    040 521 1933   suomi, ruotsi
Palosaari Helena pj.   040 527 8164 suomi
Palosaari Toini  045 639 4678   suomi, englanti
Virolainen Riitta siht. 040 567 6308 suomi
Posion oppaat:    
Pätsi Anni 040 821 2306 suomi
Erä- ja luonto-opas 
Eeva-Liisa Kanniainen 044 070 7605 suomi, englanti

Wild game products and souvenirsWWiW lldgggamme e pprpp odducucttsaandndssououveninirsrs
Lapin herkkuja  Matkamuistoja  Upeat valikoimat 

puukkoja ja kuksia  Poron- ja lampaantaljat 
Kuusamossa maksuton 90m2 pienoisnäyttely

Wildgammeeprpr dododducttsa dndsouvenirWiWildldldgggamamame eprprodododucuctststsaandndndssououuveveveninin rsrnirsrsi

Riista- ja
matkamuisto-

myymälät

ljat
ely

Munkkikahvit
Kuusamossa

0,99 eur

Elämyksellinen käyntikohde
myös bussiryhmille!

p. 0400 958 875 
Tavajärventie 1, 

93600 KUUSAMO

 UUSIA TUULIA IRMUKASTA!! 
Meillä voit valita luonnonmukaisen käsittelyn hiuksillesi; kasvivärit, 

intial. päänhieronta, hoidot esim. merilevällä, savella, turpeella!

Karhujärventie 1B, 98995 HAUTAJÄRVI, SALLA

Tervetuloa!

Raha-asiat hallinnassa?

N
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Teemme sen mahdolliseksi

Kitkantie 2
Kuusamo
nordea.fi

IIRINKI – uusi vaellusreitti Iivaaran maisemissa

Iivaaran huipulta avautuvat laajat näkymät erämaiseen luontoon.

Kuusamon matkailuoppaat  
palveluksessanne kaikkina vuodenaikoina



16

Olemme myös 
Facebookissa, 
käy tykkäämässä
ja seuraa 
Rovaniemen 
tapahtumia. 

Rovaniemellä, Kemijoen tör-
mällä, Ounaskosken partaalla 
seisoo jämerä kivirakennus, 
jolla on mielenkiintoinen 
historia. Talon suunnitteli 
Kemijoen uittoyhdistykselle 
arkkitehtuuritoimisto Lappi-
Seppälä - Martas vuonna1937 
ja se valmistui 1939.  Raken-
nus on sävyltään vihreä ja tar-
kempi tarkastelu osoittaa, että 
seinän rappaus on vihertävää 
ja siihen on sekoitettu kirkas-
ta ja vihreää lasimursketta. 
Vastaavaa pintamateriaalia 
kerrotaan käytetyn muissakin 
merkittävissä rakennuksissa 
1920-30-luvun Suomessa. 
Rakennuksen alkuperäisyy-
destä on parhaiten säilynyt 
ulkoasu. Sisätiloissa on ta-
pahtunut muutoksia huone-
jaoissa, mutta osa huoneista, 
muun muassa porrashuoneet, 
on rakennusaikaisen suunni-
telman muotoisia.

Uitontalo säilyi Lapin so-
dan melskeissä kuin ihmeen 
kaupalla, vaikka sen ympä-

rillä sijainneet rakennukset 
tuhoutuivat täysin lokakuussa 
1944. 

Kemijoen uittoyhdistys 
perustettiin vuonna 1901, 
jolloin tuli voimaan uusi ve-
sioikeuslaki, joka määräsi 
uittajat tekemään yhteistyötä. 
Puutavaramiesten keskuu-
dessa päädyttiinkin siihen, 
että Kemijoelle pitää perustaa 
oma uittoyhdistys eteläisen 
ja itäisen Suomen mallien 
mukaan. Uittoyhdistys hoi-
taisi uittamisen kaikkien yh-
tiöiden puolesta. Kemijoen 
uittoyhdistyksen ensimmäi-
seksi uittopäälliköksi valittiin 
Kemiyhtiön metsäpäällikkö 
Hugo Rikhard Sandberg, joka 
hoiti virkaa oman toimensa 
ohella.

Kemijoen uittoyhdistys 
ennätti toimia yli 90 vuotta 
ennen kuin Kemijoen uitto 
loppui vuonna 1991. Uitta-
mista oli toki harrastettu Ke-
mijoen vesistössä jo paljon 
ennen uittoyhdistyksen syn-

tyä. Sahateollisuus oli saa-
nut jalansijaa Kemijoella jo 
1700-luvun lopulla. Vuonna 
1780 rakennettiin Kemijoen 
ensimmäinen vesisaha Sinet-
täjoen varteen.

Uitontalon säilymiseen 
liittyy mielenkiintoisia aika-
laistarinoita. Kemijoen uitto-
yhdistyksen entinen kontto-
ripäällikön Veikko Seitamo 
kertoi aikoinaan, että hän oli 
mukana monessa keskuste-
lussa saksalaisten upseeri-
en kanssa ennen lähtöään 
vielä ehjästä kauppalasta. 
Uittoyhdistyksen johdolla 
oli varmasti ollut paljonkin 
kontakteja saksalaisiin so-
dan aikana, joten he tunsivat 
toisensa. Seitamo kertoi että 
hän oli mukana tekemässä 
herrasmiessopimusta, jossa 
saksalainen upseeri lupasi, 
että vaikka hävitystöitä teh-
dään, ”tämä talo säästetään”. 
Veikko Seitamo kertoi irroit-
taneensa uitontalon sisemmät 
ikkunalasit ja varastoineensa 

ne talon sisätiloihin.
Heti saksalaisten lähdettyä 

lokakuun puolivälissä 1944 
Seitamo palasi Rovaniemelle. 
Hän kertoi hämmästyneensä, 
kun Uittoyhdistyksen talo oli 
ehjänä. Vain ikkunat olivat 
rikkoutuneet Ounaskosken 
sillan räjäytyksen seurauk-
sena. Hän kertoi edelleen, 
että hän käveli taloon ja alkoi 
laittaa ulkolaseja paikoilleen. 

Tänä päivänä Kemijoen 
uittoyhdistyksen entinen pää-
konttori on suojeltu kulttuuri-
ympäristökohde ja merkittävä 
osa Rovaniemen kaupunkiku-
vaa. Se on harvinainen jäänne 
ajalta ennen sotaa ja hävitys-
tä. Taloa ympäröivä entisen 
lääninhallituksen pihapiiri ja 
maaherran asunto puistoineen 
ovat myös kauneudessaan 
tutustumisen arvoisia. 

Lähteet: Rovaniemen kau-
punginkirjaston Lappi-osasto 

Kaija Sälevä

Rovaniemen Matkailuoppaiden 
ROIMA 2016 -tunnustus Arktikumille

Aija Aarrevaara
96930 ARCTIC CIRCLE
Tel. +358 16 356 2096

info@arcticcircle-information.fi
www.arcticcircle-information.fi

Arctic Circle Information

Matkailuneuvonta

Opaspalvelut

Arctic Circle Information

.fi
MAHDOLLISUUKSIEN .

ammattilaisen
matkailualan

Varattu 
Santa’s Holiday Village

Uitontalo Ounaskosken partaalla

Roima 2016 -tunnustuksen 
saa Arktikum, joka on ohitta-
maton vierailu- ja opiskelu-
kohde Rovaniemellä. Arkti-
kumin rakennuksessa toimii 
sekä Lapin maakuntamuseo 
että Arktinen keskus, jotka 
molemmat tarjoavat mah-
dollisuuden viihtymiseen ja 
oppimiseen esteettisesti ins-
piroivassa ympäristössä.   

Lapin yliopiston Arktinen 
keskus on kansainvälinen 
tutkimuslaitos ja Suomen 
pohjoisin tiedekeskus. Pe-
rusnäyttelyiden lisäksi talon 
vaihtuvat näyttelyt takaavat 
jatkuvasti uutta tutkittavaa 
pohjoisten alueiden mennei-
syydestä ja tulevaisuudesta.

Vuonna 1992 avattu Ark-
tikum on myös suosittu ko-
kous- ja kongressitalo. Ark-
tikum-Palvelu Oy huolehtii 
talon arjesta mm. järjestä-
mällä opastukset ja ylläpitä-
mällä laadukasta myymälää 

ja kahvilaa. 
Lapin maakuntamuseo on 

Suomen museoista kaikista 
kansainvälisin. Viime vuoden 
91 000 kävijästä noin puolet 
oli ulkomaalaisia. Eniten hei-

tä tuli Saksasta, Ranskasta ja 
Kiinasta.

Roima-palkinnon saaja 
julkistetaan kansainvälise-
nä matkailuoppaan päivänä 
21. helmikuuta. Rovaniemen 

Matkailuoppaat myöntävät 
vuosittaisen Roima-palkin-
tonsa kohteelle tai ilmiölle, 
jota he voivat iloisina ja yl-
peinä esitellä.

Rovaniemi

Uitontalo. Kuva: Kaija Sälevä

Kuva: Rovaniemen kaupunki/kuvapankki
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Rovaniemen Matkailuoppaat ry 2016 
Opastavat oppaat  
 Opastuskielet   Puhelin
Aarrevaara Aija eng su 0400 893 002
Ervast Marja-Leena eng su 040 751 0293
Haapalainen Irina ven su 044 576 4009
Hernesniemi Tiina eng su 040 726 9023
Hiltunen Eva-Maria sa eng 040 751 0738
Hyvönen Marja eng su 040 581 3893
Jalkanen Marja ra eng ru (esp) su 0400 654 159
Juutilainen Yoh jpn 050 351 000
Kauraniemi Liisa ru eng su 040 722 6773
Kuusela Vuokko su eng 040 550 4836
Kina Masakazu jpn 0400 942 529
Pasuri Marita su eng ven 040 576 2240
Nivala Kati sa eng ru su 040 716 1097
Rasilainen Leena eng su 040 596 5541
Saito-Simola Kyoko jpn eng 040 743 3941
Sälevä Kaija ru eng su 040 756 9042
Urata Aika jpn 040 579 2250
Talbi Abderkader arab eng ra 040 569 3714

OPASVÄLITYS:
ARCTIC 

CIRCLE INFORMATION
Puh. / fax 

+358(0)16 - 356 2096

Reittiliikenne ja tilausajot 25-66- paikkaisilla busseilla. 
Katso aikataulujamme www.eskelisen.fi 

Rovaniemen matkailuoppaat  
saivat vahvistuksia ryhmäänsä

Lapin paikoin vaikeakulkui-
sillakin teillä oli 1930-luvulla 
suuri tarve ammattitaitoisille 
autoilijoille. Eskelisten yritys 
löysi tukevan paikan näiltä 
markkinoilta. Vain pari-kolme 
vuotta ensimmäisestä autosta 
hankittiin toinen Chevroletin 
seka-auto. Näihin aikoihin 
yrityksen toimipiste sijaitsi 
Vartiokadun kiinteistössä Ro-
vaniemen keskustassa. Au-
totalli- ja korjaamorakennus 
siirtyi 40-luvulla Koskikatu 
49:ään, josta muutamia vuo-
sia myöhemmin muodostui 
Eskelisten uusi keskipiste.

Eskeliset olivat osaltaan 

mukana Lapin matkailun 
ja turismin kehittämisessä. 
Kevään 1956 hiihtokaudella 
ajettiin päivittäin Kolarista 
Ylläksen tunturirinteille. Pari 
vuotta myöhemmin vuonna 
1958 anottiin jatkolinja Rova-
niemi-Inari reitiltä Utsjoelle. 
Voimakasta linjojen kasvu-
aikaa elettiin myös 1980-90 
-luvuilla, jolloin Pohjois-Nor-
jan tiet avautuivat paremmin 
suomalaiselle liikennöitsijäl-
le.  Pian Eskelisen reitit kul-
kivat Tromssaan ja Jäämeren 
rannalle, aina Nordkappiin 
saakka. Matkailua palveli 
myös vuonna 1996 aloitettu 

tilausajoliikenne Helsingistä 
Lappiin.

Tänään Eskelisen Lapin 
Linjat on merkittävimpiä La-
pin linja-autoyhtiöistä. Lapin 
Linjoja pyörittää perheen kol-
mas sukupolvi.

Vuoden 2015 aikana Lapin 
matkailuopisto järjesti mat-
kailuoppaan ammattitutkin-
toon valmentavan kurssin 
monimuotoisena. Vuoden 
mittaan opiskelijat tapasivat 
kouluttajansa kerran kuukau-
dessa ja väliajoilla tekivät 
opiskeluun liittyviä etätehtä-
viä jotka sitten yhdessä käy-
tiin läpi. Myös opastushar-
joitukset olivat ohjelmassa. 
Varsinaisen kurssiohjelman 
lisäksi he osallistuivat Ark-
tikumin opaskoulutukseen ja 
saivat siten myös opastusoi-
keuden sinne.

Ammattitutkinnon suoritti-
vat: Yoh Juutilainen, Vuokko 
Kuusela, Kati Nivala, Marita 
Pasuri ja Aika Urata.

Mikäli matkailuoppaan 
ammattitutkinto kiinnostaa 
Lapin ammattiopistolla on 

Kuva Lapin matkailuopisto, Petteri Nissinen

J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy 
- Lapin teillä jo 85 vuotta

Väsyttääkö linja-autossa istuminen, 
varaa kävelykierros  
saat elämyksen ja liikuntaa 
Rovaniemen kävelykierrokset seuraavat joko Kemijoki-vartta tai sitten esit-
telemme keskustan arkkitehtuuria ja historiaa. Kierrokset kestävät1,5 - 2 
tuntia, käveltävä matka on noin 2 km. Hinta on 60 €/ ryhmä max 10 hen-
kilöä. Lisähenkilöt 5 €/ henkilö. Matkaan lähdemme jo 2 henkilön kanssa.

Syksyllä 2014 tuli kuluneeksi 70 vuotta Rovaniemen tuhosta, siihen 
liittyy kävelykierros Piippuniemi kaupungin keskustan alueella. Muiden 
kävelykierrosten teemoja ovat Design Rovaniemi, Jokikävely sekä Elet-
tiin ennenkin. Toteutamme kävelykierroksia myös asiakkaan toiveiden 
mukaan, odotamme yhteydenottoasi. 

Kävelykierroksia voi kysyä suoraan oppailta tai opasvälityksestä.

valmiutta järjestää uusi kurssi 
alkaen loppusyksystä 2016.

Pakkasaamuna Jätkänkynttilän sillalle päin. Kuva: Marja Hyvönen
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Tahvintie 4, 88380 Mieslahti
Puh. 044 299 0826 
kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
www.kainuunopisto.fi

Kajaani

Kajaanin Matkailuoppaat 
ry on perustettu Eino Lei-
non syntymäpäivänä 1976.  
Juhlavuotta vietämme työn 
merkeissä.  Jo vuodesta 1977 
lähtien Kajaanin kaupungin 
kanssa järjestetyt säännölliset 
opastetut kiertoajelut ja käve-
lykierrokset 27.6. - 2.8.2016 
ovat juhlavuoden kunni-
aksi osallistujille ilmaisia.  
Olemme mukana erilaisissa 
tapahtumissa kuten Barokki 
Soi, Kajaanin Runoviikko, 
Pietarin-päivä ja Paltaniemi-
päivät.

Opastetuilla kierroksilla 
kerromme 365-vuotiaan Ka-
jaanin ja Kainuun historiasta, 
merkkihenkilöistä sekä seu-
dun nykypäivästä. Tarjoam-
me myös teemallisia retkiä, 
kulttuurikävelyjä, kohdeo-
pastuksia ja historiaan liitty-
viä rooliesityksiä Kajaanissa 
ja sen ympäristössä ympäri 
vuoden.  Opastamme suo-
meksi, ruotsiksi, englanniksi, 
venäjäksi ja unkariksi.

Vuoden 2015 opas 
-yhdistys 
Kajaanin matkailuoppaat ry 
sai Suomen Opasliiton halli-
tuksen yksimielisesti myön-
tämän ”Vuoden opas 2015” 
-tittelin.  Valinta julkistettiin 
syysliittokokouksessa Eu-
rajoella, ja se tuli iloisena 
yllätyksenä paikalla olevil-
le kajaanilaisille oppaille. 
Puheenjohtajamme oli kyl-
lä asian tiennyt, muttei hän 
saanut hiiskua jymyuutisesta 
etukäteen.

Vuoden opas valittiin nyt 
toista kertaa. Vuoden opas 
-tittelin voi saada ohjelma-
palvelu, yritys, opasyhdistys, 
opastus, henkilö tai julkai-
su.  ”Kajaanin opasyhdistys 
on tehnyt paljon merkittävää 
opastustoimintaa edistävää 
työtä”, sanoi Opasliiton pu-
heenjohtaja Hanna-Leena 
Laihonen julkistamistilaisuu-
dessa.  

Suomen Opasliittoon kuu-
luu yhteensä 1450 aukto-
risoitua matkailuopasta 98 
yhdistyksestä, joista Kajaa-
nin Matkailuoppaat ry sai 
ensimmäisenä yhdistyksenä 
arvostetun tittelin. Kajaanin 
yhdistyksessä on 22 aukto-
risoitua opasta ja yhdeksän 
kannattajajäsentä.

Viisi uutta 
matkailuopasta
Kaukametsän opiston kans-
sa järjestimme yhdistyksen 

historian yhdeksännen mat-
kailuoppaan peruskurssin. 
Se alkoi tammikuussa 2015, 
opinnot kestivät viime mar-
raskuun loppuun, jolloin pi-
dettiin suullinen opastuskoe. 
Kokeen läpäisseet viisi kurs-
silaista saivat todistuksensa 
yhdistyksen syyskokoukses-
sa joulukuussa.     

Kajaanin 
matkailuoppaat 
palvelevat ympäri 
vuoden
Opastamme ympäri vuoden 
kaupunkikiertoajeluja, pe-
ruskierroksia kaupungissa ja 
Paltaniemellä sekä teema-
kierroksia ja retkiä Kajaanis-
sa, Vuolijoella sekä Oulujär-
ven, Paltamon, Vuokatin ja 
Sotkamon alueella.

Yhden tunnin kierroksella 
tutustutaan kaupungin kes-
kustaan ja linnanraunioihin. 
Kahdessa tunnissa tutustu-
taan keskustaan ja Paltanie-
men kylään, jossa käynti-
kohteina ovat vuonna 1726 

rakennettu Kuvakirkko ja 
Keisarintalli. Suosittu käyn-
tikohde on myös Eino Leino 

-perinnetalo.   
Teemakierroksiin voi yh-

distää ajankohtaisen käyn-
nin näyttelyssä, teatterissa 
tai kesäteatterissa, konser-
tissa tai urheilukilpailuissa. 
Kajaanissa voi harrastaa vir-
kistyskalastusta, ratsastaa, 

-
siliikuntakeskuksessa, käydä 
ostoksilla ja ruokailemassa. 

Kulttuurimatkalla Kajaa-
nissa ryhmä tutustuu keski-
kaupunkiin ja sen kupees-
sa sijaitsevaan Paltaniemen 
kylään.  Tilaajan toiveiden 
mukaan tutustumme vaih-
toehtoisesti Kaukametsän 
kongressi- ja kulttuurikes-
kukseen, Kajaanin Taidemu-
seoon, Kainuun Museoon, 
uusgoottilaista nikkarityyliä 
edustavaan evankelisluteri-
laiseen kirkkoon tai bysantti-
laistyyliseen freskomaalauk-
sistaan tunnettuun Kajaanin 
ortodoksiseen kirkkoon. 

Kajaanin historian 
henkilöitä
Matkailuoppailta voi tilata 
opastukseen sisältyvän pie-
nen rooliesityksen. Rooli-
henkilöitä ovat kreivi Pietari 
Brahe, kreivitär Kristina Bra-
he, Posti-Stiina, opettajatar 
Agnes Castrén sekä torimyy-
jät Vanni Karjalainen, Caisa 

-
kinen. Tarinatuokio voidaan 
sisällyttää vaikkapa kahvi- 
ja ruokailutauon yhteyteen. 
Rooliesitys kestää 5 - 10 mi-
nuuttia ja maksaa 40 euroa.

Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläinen Ky
puh. 044 569 8217

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

Ota yhteyttä!

Puu-uunileipää 
ja paljon muita herkkuja
yli 100 vuoden ajan.
Myymälä ja kahvila 
avoinna:
arkisin 7.00 - 17.30
lauantaisin 7.00 - 15.00

(08)-617 890
Välikatu 7, Kajaani

VIISUMIPALVELU!

EDULLISTA MAJOITUSTA SUOMUSSALMELLA!

Kurimontie 2, Suomussalmi

 

Huoneet 60 €/1hh, 80€/2hh,  
100€/3hh,  

150€/perhehuone 
puh. 0400 282 865 ja 08 713 370 

UUDET sauna- ja  

kokoustilat!ÄMMÄN-HOTELLI
Mukavasti Moilasen Mukana...

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

www.tilausmatkat.info

TILAUSMATKAT OY

  VENÄJÄN MATKAT 
      KARJALAN MATKAT
     KYLPYLÄMATKAT
     MONTENEGRON MATKAT 
     ÄMMÄN HOTELLI 
     TILAUSAJOT 

Kajaanissa 40 vuotta 
opastoimintaa

Kuvassa vasemmalta Heli Luhtaniemi Teija Suominen, Hannele 
Taurovaara ja Päivi Heikkinen.  

Kreivi Pietari Brahe ja rouva Kristina Brahe vierailevat usein 
Kajaanissa. (Kreivi Brahe Pekka Laakkonen, rouva Kristina 
Brahe Ritva Kemppainen)

30.4.2016 rekisteröityneiden 
kesken arvotaan 50 euron 
arvoinen lahjakortti Oulujärven 
parhaissa kohteissa käytettäväksi.

Tilaa Oulujärven 
uutiskirje osoitteessa

– Nopeimmat laajakaistaliittymät 
 ja ajankohtaiset tarjoukset!

YKSI OSOITE

Katso www.kaisanet.fi/

Eeva Mäntymäki saa todistuksen puheenjohtaja Ritva Kemp-
paiselta.

Vanhan hautausmaan kierrokset 
8.6., 20.7., 10.8. ja 31.8.

Kävelykierrokset 27.6. - 1.8. 
maanantaisin klo 18.00 - 19.30

Kiertoajelut 28.6. - 2.8. 
tiistaisin klo 18.00 - 20.00,

poikkeuksena 5.7. Eino Leinon
lapsuusmaisemat -kierros, joka on

keskiviikkona 6.7. klo 16.30
Lasten linnan kierrokset 15.6. ja 13.7.
Pietarin-päivän tapahtuma 29.6. torilla
Runoviikon kulttuurikävelyt 6. - 10.7.
Tervavenekanavan soutunäytökset
sunnuntaisin 3.7. - 31.7. klo 18.00

Tilattujen opastusten palkkiot 2016
1 tunti 40 €, 2 tuntia 60 €, 3 tuntia 80 €

Kajaanin ilmaiset kesäkierrokset

Oppaita välittää Kajaani Info, 
p. (08) 615 52555, faksi (08) 615 52664 tai 

 Opasyhdistys, p. 044 500 5276, p. 044 500 4471,
sähköposti:kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com

retket
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Mitä ihmettä Metsähalli-
tus touhuaa ambient-muu-
sikoiden ja akrobaattien 
kanssa? Entä mitä teke-
mistä pop- ja rockbändeil-
lä on Kajaanin tiesillan alle 
unohtuneen rauniolinnan 
kanssa? Vastaukset antaa 
Linnanvirta. Se on uusi 
kajaanilainen tapahtuma, 
joka törmäyttää tekijät ja 
tarjoaa elämyksiä kaiken 
ikäisille.

Jos kaipaat seikkailua poh-
joisessa pikkukaupungissa, 
Linnanvirta kannattaa eh-
dottomasti tulla kokemaan 
paikan päälle. Tapahtuma on 
varsinainen kulttuurin run-
saudensarvi, ja se on tarjolla 
Kajaanin keskustassa 19.-
20.8.2016. Ilmaistapahtuman 
ohjelma sopii koko perheelle.

Viime vuonna Linnanvir-
ta järjestettiin ensimmäisen 
kerran, ja  vastaanotto oli 
lämmin: 

”Juuri tätä on kaivattu”, 
jokipuistossa lastensa kanssa 
käyskennellyt Maria Valdez-
Hyvönen hehkutti.

”Just nyt on hienoa olla ka-
jaanilainen”, myös faceboo-
kissa hehkutettiin.

”Olemmeko me varmasti 
Suomessa?” kysyi Metsähal-

lituksen luontopalvelujohtaja 
Rauno Väisänen, joka oli 
saapunut juhlaan pääkaupun-
gista.

”Linnanvirta tulee varmasti 
muuttamaan Kajaanin kau-
punkikulttuuria.” 

Niin se tekikin. 
Raunio raikaa taas 
elokuussa
Vuoden 2016 Linnanvirtaa 

suunnitellaan jo. Metsähalli-
tuksen rinnalla kaksipäiväistä 
tapahtumaa suunnittelevat 
Kajaanin kaupunki sekä eri 
yhteisöt ja yritykset.

Ohjelmassa on niin nyky-
kulttuuria kuin historian havi-
naa. Ideana on, että jokainen 
voi suunnitella Linnanvirras-
sa juuri itseä kiehtovan ohjel-
makokonaisuuden, tapahtu-
matuottaja Veikko Leinonen 

esittelee.
Ohjelmaa on yhtä aikaa mo-

nessa pisteessä, joten yleisö 
voi kierrellä nauttimassa niin 
esityksistä kuin alueen ma-
kuelämyksistä. 

”Keisari saapuu vettä pit-
kin, ja virran äärellä kuullaan 
viime vuoden tapaan varmasti 
niin runoutta kuin rockia ja 
poppia. Yhteislaulutilaisuu-
dessa saavat kaikki laulaa, ja 
rantapuistoon katetaan pop up 
-ravintoloita, joista voi ostaa 
ruokaa. Elokuun yöhön pi-
menevässä linnassa nautitaan 
tuliesityksistä. Luvassa on 
myös paljon uusia kokeiluja”, 
Leinonen kertoo.

Henkiin heräävät ainakin 
Venäjän keisari Aleksanteri I 
ja Kajaanin perustaja Pietari 
Brahe. Ehkä runoilija Lars 
Vivallius, rauniolinnan vanki 
1600-luvulta, päästetään taas 
kahleistaan. 

Linnanvirta16 -ohjelma 
päivittyy kevään ja kesän 
aikana facebookissa ja luon-

Kajaaniin!
>www.facebook/linnanvir-
ta15 
>
Merja Aakko, teksti
Aku Ahlholm/ 
Metsähallitus, kuva

Kauppakatu 26 • 87100 Kajaani • Puh. (08) 636 696 • fax (08) 639 996
asiakaspalvelu@ranch.fi • www.ranch.fi

Tervetuloa Ranchille!

Ranch on rento ja viihtyisä ruoka-

ravintola Kajaanin keskustassa.

Monipuolisen á la carte -listan lisäksi

tarjoilemme lounaan arkisin klo 10.30-14.00

Buffet-lounas 8,90 eur
Sisältää salaatti- ja leipä-
pöydän, keiton, pääruoan,
ruokajuomat sekä kahvin.

Keittolounas 6,90 eur
sisältää salaatti- ja leipä-
pöydän, keiton, ruokajuo-
mat sekä kahvin.

Lisäksi on tarjolla päivän pihvi pöytiin tarjoiltuna.
Kysy ryhmille erikoishintaista buffet-lounasta!

”Mitä Kajaanissa voi tehdä? Ei auta kuin alkaa runoilla!” Ka-
jaanin linnan vanki Lars Vivallius, alias Jaani Leinonen valittaa.

Linnanvirta on Kajaanin 
yllätyslahja kaupunkikulttuurille

 

13,60€

2 Aikuista  + 1-2 Lasta 4 - 12 V
1 Aikuinen + 2-3 Lasta 4 - 12 V

Oppaan 
kanssa 

koet 
enemmän!

Syy No 289 

Hyvä syy tulla Sokos Hotelliin No 234 

Hyvä syy tulla Sokos Hotelliin No 586 

SOKOSHOTELS.FI >
VARAA AINA EDULLISIMPAAN HINTAAN:

34 

HANGILLE
Hillitön hinku

Aina pääsee suksille! 
Talvella hangille, kesällä hiihtoputkeen!

AAMUPALA
Itsestään valmistuva 

Kajaanin Matkailuoppaat ry
Vuoden 2015 opas -yhdistys
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Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kajaanissa 
vievät kotiseutuväen kohti tulevaisuutta
Valtakunnalliset kotiseutu-
päivät ovat vuosittainen ko-
tiseutuväen päätapahtuma. 
Tänä vuonna päiviä vietetään 
Kajaanissa 4. - 7.8. Sadat ko-
tiseututyössä mukana olevat 
luottamushenkilöt, asiantun-
tijat sekä muut kotiseuduista 
ja paikallisesta kulttuurista 
kiinnostuneet tulevat Kajaa-
niin eri puolilta Suomea. 

Valtakunnallisia kotiseu-
tupäiviä on vietetty vuodesta 
1949 alkaen. Vuosikymmen-

ten kuluessa tapahtuma on 
toki uusiutunut. Myös pu-
heenaiheet ja teemat ovat aina 
ajankohtaisia ja tuoreita. Tällä 
kertaa mennään vielä pidem-
mälle. Kajaanissa kotiseutu-
päivien teema on Tienviitta 
tulevaisuuteen. Teema vie 
kotiseutuväen tulevaisuuden 
äärelle. Juuri nyt esimerkiksi 
talouden ja hallintorakentei-
den murroskohdassa teema 
lupaa paljon. Muutenkin kiin-
nostus kotiseutua kohtaan on 

ollut kasvussa.
Nimekkäät, tunnetut puhu-

jat tuovat näkökulmia tulevai-
suuteen esimerkiksi kotiseu-
tupäivien seminaarissa.

Päivien kulttuuriohjelma, 
retket ja kotiseutumarkkinat 
paikallisine käsityöläisineen 
ja työnäytöksineen johdatta-
vat vieraat tutustumaan maa-
kunnan ja isäntäkaupungin 
erityispiirteisiin, elinkeinoi-
hin, osaamiseen ja luontoon.

Muualta tulevan kotiseutu-

väen lisäksi Valtakunnallis-
ten kotiseutupäivien toinen 
tärkeä kohderyhmä on pai-
kalliset asukkaat. Molempia 
varmasti kiinnostaa Kajaanin 
linnanrauniot tai jännittäväm-
min ilmaistuna vanha raunio-
linna. Nyt voi jo paljastaa, että 
rauniolinna on yksi tapahtu-
mapaikoista ja herää eloon 
yllättävällä tavalla.
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KAJAANIN KIRKKO
Kirkkokatu 19

Avoinna 11.6.–21.8., 
joka päivä klo 10–20.

VUOLIJOEN KIRKKO
Kivikirkontie 3

Avoinna 30.5.–31.8., 
joka päivä klo 9–15.

Barokki soi
16.-19.6. 

Luvassa jälleen upeita konsert-
teja Kajaanin keskustassa. 

Kajaanin 
Runoviikko

6.-10.7. Musiikkia, lausuntaa ja 
teatteria keskellä kesäistä Kajaa-
nia. Suven Runoilija 2016 Helena 

Sinervo. Katso koko ohjelma: 
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Taidemuseo
3.4. asti VIISI HUONETTA

Maija Helasvuo, Helinä Hukkatai-
val, Johanna Ilvessalo, Anni Rapin-
oja, Anne Tompuri, Annu Vertanen

14.4.-31.5. KUUMAA PUUROA 
JA KUMIPERUNOITA

Andy Best & Merja Puustinen

16.6.-11.9.
TRANSITIONS OF ENERGY
Flavia Bigi, casaluce/geiger & 

synusi@cyborg, Juliana Herrero, 
Sissa Micheli ja 

Francesca Romana Pinzari

Linnankatu 14, Kajaani

JO VUODESTA 1651

Liput ja lisätiedot

Kajaanin 
Kaupunginteatteri

Väinö Linna
TUNTEMATON SOTILAS

Dramatisointi ja ohjaus 
Juha Luukkonen

NIIN KUIN TAIVAASSA
Alussa oli musiikki. Perustuu 

Kay Pollakin elokuvaan.
Musiikillisen draamakomedian 
pääosassa ja kapellimestarina

Riku Niemi! Dramatisointi 
. 

Ohjaus Fiikka Forsman. 

Kainuun Museo
Perusnäyttelyn lisäksi

17.1.-13.3. Teatteripukuja
23.3.-15.5. Syntymä ja kuolema

25.5.-4.9. Rauniolinna 
kaupungin sydämessä

Lisäksi galleriahuoneessa

3.3.-8.5. 
Kajaanin kirkko 120 vuotta
15.5.-21.8. Kaunis morsian

Asemakatu 4, p. 0447100494
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Muita tapahtumia
Ilmaiset kaupunkikiertoajelut tiistaisin 28.6.-2.8. (6.7. ke)

Tervansoutunäytökset 3.-31.7. (su), Torisoitot, kesä-elokuussa,
Pietarin päivä 29.6., Markkinakatu 6.-9.7., Kainuun Musiikkijuhlat 7.-9.7.,
Valtakunnalliset  kotiseutupäivät 4.-7.8., Paltaniemen kuvakirkko (kesä)

Suomen Kotiseutuliiton luottamushenkilöt tutustuivat Kajaanin 
kohteisiin toukokuussa 2015. Taustalla rauniolinna ja Kajaanin-
joen Ämmäkosken voimalaitos. Kuva: Liisa Lohtander.

Eino Leino -talo 
Kajaanin 
Paltaniemellä                 
Eino Leino -talon kesää 2016:
- Avoinna su, ti-pe 8.6.-14.8.2016, kesäkahvila talon aukioloaikoina
- Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyön pysyväisnäyttelyt
- Eino Leino -talon kirjapäivät 16.-17.7.2016 
- Paltaniemen teatteri esittää Simpauttajan. Näytökset 5.7.-26.7.2016. 
- talon läheisyydessä Paltaniemen kuvakirkko 
- heinäkuussa Kouta-höyrylaiva liikennöi välillä Kajaani-Paltaniemi
Eino Leino -talo, Sutelantie 28, 87850 Paltaniemi, 045 884 9350, 
einoleinotalo@gmail.com, www.einoleinotalo.fi
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Joutenlampi tarjoaa majoituspalveluja moneen makuun: 
viisi paritaloa kauniilla mäntykankaalla ja seitsemän loma- 
mökkiä erämaisen lammen toisella puolella. Jouten-
lampi sijaitsee lähellä palveluja - vain 15 km Kajaanista 
pohjoiseen. Tervetuloa viihtymään hyvän palvelun ja upean 
kainuulaisen luonnon keskelle - Joutenlammelle!

Joutenlammentie 294, 87930 Salmijärvi . puh: (08) 6873 361 . toimisto@joutenlampi.fi . www.joutenlampi.fi

MONIPUOLISET MAJOITUSPALVELUT 

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Suomen Kotiseutuliitto kerää varoja uuden 
Kotiseutusäätiön perustamiseksi.

Säätiö jakaa apurahoja kotiseututyöhön v. 2017 alkaen.

Kotiseututyö lisää asuinympäristön viihtyisyyttä,
paikallista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä sekä 
mahdollistaa työn jatkuvuuden.

Tule sinäkin lahjoittajaksi! 

Annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

saastopankki.fi/optia | /saastopankkioptia

Mukana matkallasi

OULU

KEMPELE

PYHÄSALMI

TORNIO KUUSAMO

KAJAANI

ROVANIEMI

Löydät Kajaanin matkailuoppaat Facebookista


