
Vaikuttavaa sotahistoriaa itärajalla

Kuhmolla ja Suomussalmella oli molemmilla keskeinen rooli talvisodassa. 
Kuhmossa kiivaita taisteluja käytiin mm. Löytövaarassa, jossa suomalaiset 
onnistuivat pitämään asemansa sodan loppuun saakka. Raatteentiellä 
Suomussalmella käytiin puolestaan yksi koko sodan merkittävimmistä 
taisteluista.

Lähde mukaan matkalle, jonka aikana tutuksi tulevat autenttiset taistelupaikat 
ja talvisotahistoria Kuhmossa ja Suomussalmella. 

Kesto: 3 vrk
Paikka: Kuhmo ja Suomussalmi
Ryhmäkoko: min. 16 hlöä

TALVISODAN TAISTELUT KUHMOSSA

Matkan ensimmäisenä päivänä saavutaan Kuhmoon, jossa majoittuminen Hotelli 
Kainuussa kaupungin keskustassa tai Hotelli Kalevalassa Lammasjärven rannalla. 
Illallinen hotellilla ja mahdollisuus rentoutumiseen mm. saunoen.

Toisena päivänä tutustutaan oppaan johdolla Talvisotamuseoon. Museo esittelee so-
dan aikaisia tapahtumia Kuhmossa mm. valokuvien ja pienoismallien avulla. Esillä 
on erilaisia teemoja aina evakuoinnista kirkonkylän pommituksiin ja rauhan solmi-
misen jälkeiseen elämään.

Museovierailun jälkeen ohjelmassa on kierros talvisodan taistelupaikoilla. Opas esit-
telee useita eri kohteita, kuten korsuja ja konetuliasemia. Retken aikana nautitaan 
lounas maastossa ja illaksi palataan hotellille, jossa on tarjolla runsas päivällinen.

SUOMUSSALMEN SOTAHISTORIA JA RAATTEENTIE

Aamiaisen jälkeen matkataan Suomussalmelle, jossa vierailukohteina ovat Raatteen 
Portin talvisotanäyttely ja kuuluisa Raatteentie.

Opastettu kierros talvisotanäyttelyssä dokumenttifilmeineen ja Talvisodan monu-
mentti kivikenttineen ovat vaikuttava kokemus. Raatteentien varrella nähdään mm. 
juoksuhautoja ja muistomerkkejä. Raatteen Portin Lottakanttiinissa nautitaan nou-
topöytälounas.

Suomussalmella majoitutaan Kylpylähotelli Kiannon Kuohuihin tai kodikkaaseen 
Matkustajakoti Kuutamoon, illallinen nautitaan hotellilla tai historiallisessa Vanhas-
sa Kurimossa. Kotimatkalle lähtö seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen.
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Hemmottelua ja hurmaavaa kulttuuria

Hyvinvointia ja hemmottelua, kiehtovaa kulttuuria sekä leppoisaa ulkoilua 
raikkaassa talvisäässä. Tervetuloa matkalle, joka tuo valoa talven pimeyteen 
yhdistäen nämä kolme asiaa.

Kesto: 2 tai 3 vrk
Paikka: Kuhmo ja Suomussalmi
Ryhmäkoko: min. 16 hlöä

TALVEN TAIKAA KUHMOSSA

Ensimmäisenä päivänä saavutaan Kuhmoon, jossa majoitutaan Lammasjärven ran-
nalla sijaitsevaan Hotelli Kalevalaan. Päivällisellä nautitaan kuhmolaisen lähiruoan 
puhtaita makuja ja ilta vietetään kulttuurin tai täydellisen rentoutumisen parissa.

Vuodenvaihteen tuntumassa järjestettävän Kuhmon Talvi -tapahtuman aikana on 
mahdollista nauttia Kuhmon Kamarimusiikin talvikonsertista tai muusta musiikista, 
tanssista ja näyttelyistä. Muina ajankohtina ryhmä voi tutustua mm. Kuhmo-taloon 
tai Talvisotamuseoon.

Hemmottelua kaipaaville hotellin wellness-osasto tarjoaa perinteisten saunojen ja 
poreammeiden lisäksi mahdollisuuden mm. turve- tai savusaunaan.

Toisena päivänä voidaan jatkaa matkaa Suomussalmelle tai jäädä Kuhmoon, jolloin 
Suomussalmelle siirrytään kolmantena päivänä. Hotelli Kalevalan lähiympäristö 
tarjoaa loistavat mahdollisuudet omatoimiseen tai ohjattuun ulkoiluun, kuten hiih-
toon tai lumikenkäilyyn. Päivä voi jatkua Kuhmon Talven tapahtumilla tai hotellin 
wellness-osaston palveluista nauttien, herkullista lounasta ja päivällistä unohtamatta.

TUNNELMOINTIA JA KYLPYLÄN KUOHUJA

Suomussalmella majoitutaan Kylpylähotelli Kiannon Kuohuihin aivan kylän kes-
kustaan. Päivän vierailukohteena on noin 30 kilometrin päässä pellolla seisova lähes 
tuhatpäinen Hiljainen Kansa. Kansan tarinan ja kuiskeiden kuuntelun lisäksi tunnel-
mallisessa Niittytuvassa nautitaan Luonnottaren lounas.

Iltapäivällä hotellille paluun jälkeen on aikaa ulkoiluun tai virkistyskylpylässä ren-
toutumiseen. Allasosastolta löytyvät kuntouinti-, pore-, hieronta- ja kylmävesialtaat. 
Tarjolla on myös turkkilainen höyrysauna sekä avantouintimahdollisuus. Hotellin 
illallisella tarjoillaan aitoja kainuulaisia makuja, ja seuraavana päivänä runsaan aa-
miaisen jälkeen lähdetään kotimatkalle.
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Kotimaisen kirjallisuuden lumoissa

Kuule kiehtovat tarinat Kalevalasta, tutustu korpikirjailija Ilmari Kiannon 
sielunmaisemiin ja kurkista Kalle Päätalon maailmaan.

Kesto: 3 vrk
Paikka: Kuhmo, Suomussalmi ja Taivalkoski
Kausi: 1.4.–30.11.
Ryhmäkoko: min. 16 hlöä

KIEHTOVA KALEVALA

Matkan ensimmäisenä päivänä Kuhmossa vieraillaan Juminkeossa, joka esittelee 
vanhinta kansallista perinnettämme modernein keinoin. Kansalliseepos Kalevalaan 
voi tutustua mm. multimediaohjelmien ja näyttelyiden kautta.

Majoittuminen joko Hotelli Kainuussa kaupungin keskustassa tai Hotelli Kaleva-
lassa Lammasjärven rannalla. Illallisella tarjoillaan Kainuun parhaita makuja ja kuh-
molaista lähiruokaa.

SUOMUSSALMEN SUURMIES ILMARI KIANTO

Toisena päivänä matkataan Suomussalmelle, jossa tutustutaan muinaisiin soittimiin 
ainutlaatuisessa Soivassa Metsässä. Metsäkävelyn jälkeen nautitaan runsas nouto-
pöytälounas.

Iltapäivällä ohjelmassa on opastettu järviristeily Ilmari Kiannon kotimaisemiin Tur-
janlinnaan. Majoittuminen Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa tai kodikkaassa Mat-
kustajakoti Kuutamossa. Illallinen nautitaan joko hotellilla tai villiruokaherkkujen 
merkeissä historiallisessa Vanhassa Kurimossa.

KALLE PÄÄTALON LAPSUUDENMAISEMISSA

Kolmas päivä alkaa vierailulla Kuutamo-shopissa, jossa on myynnissä runsaasti pai-
kallisia tuotteita. Matka jatkuu kohti taianomaista Hiljaista Kansaa, jonka tarinaa 
kuunnellaan nauttien samalla nokipannukahvit ja täytetyt nuotioletut Niittykahvi-
lassa.

Seuraava kohde on Saijan Lomakartano Jokijärven rannalla Taivalkoskella. Majoit-
tumisen jälkeen vieraillaan Kalle Päätalon lapsuudenkodissa, joka sijaitsee aivan Sai-
jan läheisyydessä. Päivällisellä herkutellaan koillismaalaisella lähiruoalla.

Neljäntenä päivänä tutustutaan Taivalkosken kirkonkylällä sijaitsevaan Päätalo-kes-
kukseen vielä ennen kotimatkalle lähtöä.
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Kesto: 3 vrk
Paikka: Kuhmo, Suomussalmi ja Taivalkoski
Kausi: 1.4.–30.11.
Ryhmäkoko: min. 16 hlöä

RÖNTTÖSIÄ JA KUHMOLAISTA KALAA

Matka alkaa Kuhmosta, jossa majoitus hotellissa keskustassa tai Lammasjärven ran-
nalla. Ohjelmassa vierailu Kuhmo-talossa tai Kalevala-keskus Juminkeossa, minkä 
jälkeen ruokailu hotellilla. Kala saa usein kunniapaikan pöydässä – onhan Kuhmossa 
yli sata koskea ja loistavat kalastusmahdollisuudet. Myös runsaalla aamiaisella pai-
kallisuus näkyy ja maistuu!

Kuhmossa ei voi olla maistelematta suolaisen makeaa perinneherkkua, rönttöstä. 
Paikallisen leipomon puodista voi hakea mukaansa makeimmat tuliaiset.

Heinäkuussa Kuhmon Kamarimusiikin aikaan vaihtoehtona festivaalin konsertit 
sekä illallinen Piharavintola Salakamarissa.

SUKELLA VILLIYRTTIEN MAAILMAAN

Toisena päivänä vierailu Kuhmon Talvisotamuseossa tai Luontokeskus Petolassa, 
minkä jälkeen matka jatkuu kohti Suomussalmea. Runsaan lounaan jälkeen majoi-
tutaan kylpylähotelliin tai kodikkaaseen matkustajakotiin. Mahdollisuus mm. kylpy-
lässä rentoutumiseen tai kesäteatterissa käyntiin.

Illallinen hotellilla tai historiallisessa Vanhassa Kurimossa, jossa villiyrttiherkut ovat 
vastustamattomia – tarjolla mm. savumadekeittoa villiyrttiöljyllä ja vuohenputkipes-
toa paikallisen leivän lisukkeena.

AITOJA KOILLISMAAN MAKUJA

Kolmannen päivän ensimmäiset kohteet ovat ainutlaatuinen Soiva Metsä sekä Hil-
jainen Kansa, jonka luona pysähdytään nauttimaan nokipannukahvit ja täytetyt nuo-
tioletut. Matka jatkuu kohti Taivalkosken Jokijärveä ja Saijan Lomakartanoa, jossa 
majoitutaan viimeinen yö.

Illalla vieraillaan Kalle Päätalon lapsuudenkodissa, mutta ennen sitä herkutellaan 
koillismaalaisella lähiruoalla, kuten murealla mehtäsonnilla. Aamulla vielä ennen 
kotimatkalle lähtöä mahdollisuus tutustua Jalavan kauppaan tai Päätalo-keskukseen.
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Villiä ruokaa ja muita makuelämyksiä


