KUHMO–SUOMUSSALMI

RETKET RYHMILLE
Elämyksiä Kainuussa

L uonnon ja kulttuurin tarinoita
Kuhmo

Kuhmo

KIIREETTÖMYYTTÄ KELOMILJÖÖSSÄ
Pykälä on uniikki kelokylä Kainuun kauniin
luonnon keskellä noin 18 km päässä Kuhmon
keskustasta ja tarjoaa majoitusta mukavuuksin ympäri vuoden. Voitte valita idyllisen
Vanhan Pirtin, tunnelmallisen Keloaitan,
upean Honkapirtin tai kaikki yhdessä. Tulkaa
nauttimaan, rentoutumaan, kokoustamaan tai
juhlistamaan Pykälään.

Kuhmo

YÖN YLI RETKI KIEVERRYSJÄRVILLÄ

MELONTASUUNNISTUS
Melontasuunnistus tehdään kahden hengen
avokanooteilla Kieverrysjärvillä, jossa on
useita pieniä järviä lähekkäin. Suunistusrata
on laadittu kiertelemään rantoja eikä järvien
ylityksiä tule, joten aloittelevat melojat voivat
turvallisesti osallistua.

Retkellä opiskellaan luonnossa selviytymisen
taitoja ja ollaan yötä isossa teltassa. Alkuun
opetellaan käyttämään kanoottia. Iltaohjelmaan kuuluu majoitteen pystyttäminen sekä
retkikeittimen käytön opiskeleminen. Toisena päivänä kierretään 5 km retkeilypolku.

noin 20 tuntia

3–4 tuntia

10–15 henkilöä

1–20 henkilöä

10–15 henkilöä

ympäri vuoden

toukokuun loppu 2017

alkaen 30 €/vrk (1–2 h), 40 €/vrk (1-6 h)
koko Pykälä 220 €/vrk (1–20 h)

43 €/hlö, sisältää nuotiokahvit

92 €/hlö, sisältää melontasuunnistuksen,
iltaruokatarvikkeet ja luontotehtäväradan

Kieverrysjärvet noin 50 km Kuhmosta
Lieksan suuntaan

Kieverrysjärvet noin 50 km Kuhmosta
Lieksan suuntaan

Kekkostie 1381, 88900 Kuhmo
Pykälä, puh. 040 050 7951 tai 044 988 4910,
bYja&lYdnag8hh&af]l&Ú$ooo&hqcYdY&f]l

toukokuun loppu 2017

EräPiira, puh. 040 021 9197,
mjhg&haajYaf]f8]jYhaajY&Ú$ooo&]jYhaajY&Ú

Kuhmo

Vierailu rekikoirien kotiin. Noin 25 rekikoiran tarhalla pääsette tutustumaan rekikoiriin ja opitte niiden elämästä rekikoiraoppaan kertomana. Koirat ovat ystävällisiä ja
ottavat vieraat avosylin vastaan.

Kuhmo/Suomussalmi

Kuhmo

TUULEN, JÄÄN JA VEDEN TARINAT

HUSKYTILAVIERAILU

EräPiira, puh. 040 021 9197,
mjhg&haajYaf]f8]jYhaajY&Ú$ooo&]jYhaajY&Ú

Teemme retken fossiilidyyneille ja hiekkaisen järven rantaan. Opas kertoo jääkauden
tarinan ja esittelee dyynit, hiekkamaiseman
kasveja ja jäkäliä, joen eroosiouoman ja törmäpääskyjen pesäkolot.

SUORETKI
Teemme päiväretken yhdelle tai useammalle
suolle. Retken aikana opas kertoo erilaisista
soista, soiden käytöstä ja vanhoista tavoista ja
uskomuksista. Hän myös esittelee turvetta ja
kasveja, erityisesti kasveja, joista turve muodostuu.

2,5 tuntia kuljetuksineen Kuhmosta

noin 2,5 tuntia kuljetuksineen Kuhmosta

2–4 tuntia kuljetuksineen

10–40 henkilöä

10–40 henkilöä

10–40 henkilöä

15.5.–15.10.

15.5.–15.10.

15.5.–15.10.

25 €/hlö, yli 10 hengen ryhmille 22 €/hlö,
sisältää opastuksen

25 €/hlö, sisältää opastuksen

25 €/hlö, sisältää opastuksen

Geologinen kohde noin 25 km
Kuhmon keskustasta

suo/suot valitaan mm. ajankohdan ja
käytettävän kulkutavan perusteella

20 km Kuhmon keskustasta
Routa Travel, puh. 044 261 3389,
af^g8jgmlYljYn]d&Ú$ooo&jgmlYljYn]d&Ú

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Routa Travel, puh. 044 261 3389,
af^g8jgmlYljYn]d&Ú$ooo&jgmlYljYn]d&Ú
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Routa Travel, puh. 044 261 3389,
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Via Karelia
Kuusamo

HOSSA
Helsinki–Kuhmo.................. 587 km
Helsink–Suomussalmi ......... 658 km
Tampere–Kuhmo ................. 498 km
Tampere–Suomussalmi ....... 569 km
Oulu–Kuhmo....................... 282 km
Oulu–Suomussalmi ..............193 km
Kuopio–Kuhmo ................... 206 km
Kuopio–Suomussalmi ...........276 km
Kuhmo-Suomussalmi ............131 km
Kuhmo-Hossa .......................197 km
Suomussalmi-Hossa............... 95 km

Rovaniemi

SUOMUSSALMI
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Oulu
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Suomussalmi

HILJAISEN KANSAN KUISKEET
Lähes tuhatpäinen Hiljainen Kansa on ihastuttanut kulkijoita 5-tien varrella jo yli 20
vuotta. Kuulemme tarinan Hiljaisen Kansan
syntymästä ja matkasta tähän päivään. Teemme ryhmissä nuotilla taikajuomaa ja kuuntelemme Kansan kuiskeita. Keittelemme
nuotiokahvit ja nautimme ne maukkaiden
lettujen kera.

KULTTUURIHORTOILUA

POROKEITTOLOUNAS

Vanhan Kurimon pihapiirissä tutustumme
luonnossa kasvaviin villiyrtteihin. Sen jälkeen
siirrymme Kurimon kulttuuripolulle, joka
polveilee luonnonsuojelumetsikössä. Tutustumme myös villiyrttien käyttömahdollisuuksiin ruuanlaitossa ja maistelemme yrttijuomaa.

Hossan poropuistossa on tarjolla porokeittoa päivittäin koko kesän ajan. Tervetuloa
samalla kahvittelemaan, ostamaan käsityönä tehtyjä matkamuistoja ja katsomaan aidassa olevia tilan poroja. Tilauksesta myös
muita ruokailuja yksittäisille asiakkaillle ja
ryhmille sekä erilaisia juhlatilaisuuksia.

5–15 henkilöä

1–10 henkilöä
(tilauksesta myös suuremmat ryhmät)

touko–elokuu

15–30 henkilöä

5–10 hlöä 35 €/hlö, lisähenkilöt 30 €/hlö

ympäri vuoden

Vanha Kurimo Kurimontie 39 b
89600 Suomussalmi

Ritva Huttunen, puh. 050 362 0609,
jalnY&`mllmf]f8cmmlYegc]acYl&Ú$
ooo&cmmlYegc]acYl&Ú').

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Hossa

Suomussalmi

1,5 tuntia

14,90 €/hlö, sisältää nuotiokahvit ja letut,
taikajuoman, opastuksen, voimapäreen

Kotka

Tilausravintola Vanha Kurimo ja Ravintola
Kultainen Kukko, puh. 08 636 285,
h]ccY&`mgnaf]f8cmdlYaf]fcmccg&Ú$
n]accg&`mgnaf]f8dmmccm&[ge
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1.6.–15.8. päivittäin klo 11–16
10 €/annos, sisältää porokeiton, leivän,
voin ja veden. Tilauksesta myös kasvis- tai
sienikeitto.
Hossan Poropuisto, puh. 040 755 9834, info@
`gkkYfhgjghmaklg&Ú$ooo&`gkkYfhgjghmaklg&Ú
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Tarumainen Suomussalmi
SUVIYÖSSÄ

3 vuorokautta

Suomussalmella on omanlaisensa tarinat selviytymisestä, arjesta ja ihmiskohtaloista. Sodat ovat vierineet
ylitse, on koettu niukkoja aikoja, elämän runsautta ja
viisautta. Nämä kaikki ovat synnyttäneet oivan kasvualustan Suomussalmelaiselle kulttuurille ja tarinaperinteelle. Soiva metsä kertoo, että metsässä on
muutakin kuin hiljaisuus. Muinaiset pelit johdattaa
kisailuun muinaisissa lajeissa. Kultainen neito -aamukävely kertoo kylän paikallishistoriaa. Kianta-laivan
opastettu risteily vie Ilmari Kiannon kotimaisemaan.

minimi 25 henkilöä
touko–elokuu
alkaen 273 €/hlö/3vrk/2hh,
sisältää majoituksen, aamupalat, päivälliset,
virkistyskylpylän käytön, tutustumisen Soivaan
metsään ja Muinaiset pelit -kisan sekä kahvituokion
nuotiolla, opastetun risteilyn ja nuotiokahvit.
Opastettu aamukävely 30 €/ryhmä.
Suomussalmi, Kylpylähotelli Kiannon Kuohut

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut, puh. 08 710 770
`gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

SUOMUSSALMEN SOTAHISTORIA
Matka avaa ikkunan Suomen talvisodan historiaan. Tuloiltana tarjoamme tervetulopäivällisen,
jonka päätteeksi näytelmäkirjailija Eero Schroderus kertoo tarinoita talvisodasta. Hän on kirjoittanut vaikeista aiheista, kuten talvisodasta,
monta kesäteatterinäytelmää ja tietää mistä puhuu. Seuraavana päivänä vieraillaan vaikuttavassa
Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä. Opas kulkee
matkallanne mukana ja avaa tarinat matkan varrelta ja näyttelystä.

2 vuorokautta
minimi 25 henkilöä
elo–lokakuu
alkaen 156 €/1hlö/2vrk/2hh,
sisältää majoituksen, aamupalat, päivälliset, tuloiltana ”Raatteen tie” -lämmin juoma, näytelmäkirjaidabY=]jgK[`jg\]jmck]fc]jlgemck]llYdnakg\YklY$
pääsymaksu Raatteen Portin talvisotanäyttelyyn.
Raatteen Portin opastus 110€/4h.
Suomussalmi, Kylpylähotelli Kiannon Kuohut

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut, puh. 08 710 770
`gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

PIKKUTONTUN JOULUNAIKA
Pikkujouluaikaan saattaa nurkissa vilahdella punapukuisia olentoja, joita tontuiksi kutsutaan. Hauskaa tässä tarinaperinteessä on se, että ihmisetkin voivat leikkiä mukana. Tuloiltana teemaan johdattelee sopivaan
tonttumaiseen tapaansa Teatteri Retikan joulurevyy.
Iltaan kuuluu myös herkkuja notkuva joulupöytä ja
orkesteritanssit. Ohjelmassa myös mm. opastettu aamukävely Kultainen neito ja Käsityönäyttely Oilolassa, yhteisiä lauluja sekä Riihitontun tarinatuokio.

2 vuorokautta
minimi 25 henkilöä
marras–joulukuu (pikkujouluaika pe-su)
alkaen 212 €/hlö/2vrk/2hh,
sisältää majoituksen, aamiaiset, jouluruokailut,
pikkujoulurevyyn, orkesteritanssit ja lounaan
toisena päivänä. Opastettu aamukävely 30 €/
ryhmä. Riihitontun joulutarinat 30€/ryhmä.
Suomussalmi, Kylpylähotelli Kiannon Kuohut

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut, puh. 08 710 770
`gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

SYDÄNTALVEN TARINOITA

Kuva: VisitFinland Media Bank, Seppo Rinta-Kauppila

2 vuorokautta

Tulopäivän päiväkävely Asemamestarin kierros tutustuttaa ryhmän paikalliseen historiaan ja maisemaan. Kävelyllä poiketaan myös Oilolan käsityönäyttelyssä. Pulahdus virkistyskylpylän altaille ja olette
valmiita tervetulopäivälliselle. Toisena matkapäivänä
opastettu hiihtoretki Turjanlinnaan, kansalliskirjailijamme Ilmari Kiannon kotimaisemaan. Päivällisellä
nautitaan ”Joosepin tärräös” ja kuullaan näytelmäkirjailija Eero Schroderuksen mietteitä.

minimi 25 henkilöä
tammi–huhtikuu
alkaen 168 €/hlö/2vrk/2hh,
sisältää majoituksen, aamupalat, päivälliset,
Joosepin tärräös toisena iltana, virkistyskylpylän
käyttö, opastettu Turjanlinnan hiihtoretki ja nuotiokahvit. Asemamestarin kierros 30€/ryhmä.
Suomussalmi, Kylpylähotelli Kiannon Kuohut

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut, puh. 08 710 770
`gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú
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