
KUHMO–SUOMUSSALMI

VILLIÄ RUOKAA JA KULTTUURIA 
KAIKILLE AISTEILLE
Kiertomatkat ryhmille
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SAIJAN LOMAKARTANO
Taivalkosken Jokijärvellä, Saijan tunnelmallisessa 
maalaispirtissä maistuvat aidot ja puhtaat koillis-
maalaisen lähiruoan maut. Paikallisena erikoisuu-
tena mehtäsonnia, koillismaalaista kalakukkoa, 
savukylkipuuroa, raparperikohokasta kuusenkerkkä-
kinuskilla ja Taivalkosken panimon olutta.

Paikalliskulttuuriin ja luontoon liittyviä ohjelmapal-
veluja erilaisille ryhmille on tarjolla ympäri vuoden.

Kodikkaat saunalliset huoneistot, hirsimökit tai 
revontulikodat. Majoitushinnat ryhmille alkaen 
57,50 €/hlö. 

TAIVALKOSKELLA MYÖS
• KALLIONIEMI: kirjailija Kalle 

Päätalon lapsuudenkoti

• KESÄTEATTERI: Pölkky-teatteri 
Jokijärvellä ja Herkonmäen 
kesäteatteri Taivalkosken 
kirkonkylällä

• JALAVAN KAUPPA: Suomen vanhin 
toiminnassa oleva kauppa

• PÄÄTALO-KESKUS: kopio Kalle 
Päätalon työhuoneesta ja Päätalo-
teemainen vaihtuva näyttely

08 847 511, info@saija.fi, saija.fi

Taivalkoski
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Tervetuloa kiertomatkalle 
Wild Taigan alueelle
Unohtumattomien kokemuksien 
ainutlaatuisia makuelämyksiä ja 
sykähdyttäviä kulttuurikohteita upeassa 
luonnossamme!

VILLIRUOKA – MAISTUVIA LUONNON MAKUJA
Villiruoan laaja kirjo lisää ruoan yksilöllisyyttä 
ja yllätyksellisyyttä. Se on yhtä aikaa uutta ja 
aidosti vanhaa. Luonnon makuja voi nauttia 
Kainuussa vuoden ympäri, mutta erityisen hyvin 
niitä on tarjolla alkusyksystä järjestettävällä 
Villiruokaviikolla. Tällöin ravintoloiden ja 
kahviloiden annoksisssa korostuvat luonnossa 
kasvaneet raaka-aineet.
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Helsinki–Kuhmo .................. 587 km
Helsinki–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–Taivalkoski ............. 220 km
Suomussalmi–Taivalkoski .....100 km

Villiruoka: luonnonmarjat, metsäsienet, yrtit, mahla, 
hunaja, pakuri, riistaeläimet, poro ja järvikala.  
Myös maitohorsman, nokkosen ja voikukan kaltaisten 
villivihannesten ja -yrttien käyttö on lisääntynyt.
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HILJAISEN KANSAN NIITTYKAHVILA

KYLPYLÄHOTELLI KIANNON KUOHUT
Suomussalmen keskustassa Kylpylähotelli Kiannon 
Kuohut majoittaa suuremmatkin ryhmät. Tilauksesta 
tarjolla olevassa monipuolisessa lounaspöydässä on 
sekä herkulliset kala- ja lihavaihtoehdot että kasvikset 
kauden mukaan. Illallisvaihtoehtona mm. savuporokeit-
toa, muikkuja Kiantalaisittain, kainuulaista juustoleipää 
ja lakkoja.

Majoitushinnat ryhmille alkaen 54 €/hlö. Asiakkailla 
mahdollisuus rentoutumiseen virkistyskylpylässä.

RAVINTOLA KULTAINEN KUKKO
Suomussalmen keskustassa Kultainen Kukko 
on talo, joka elää rakkaudesta hyvään ruokaan. 
Lounaspöydässä kainuulainen ruokaperinne 
kohtaa tämän päivän makuvivahteet. Valmis-
tuksessa käytetään tuoreita, mahdollisimman 
lähellä tuotettuja raaka-aineita. Runsaudestaan 
tunnettu salaattipöytä on kesäisin höystetty 
villiyrteillä ja kestosuosikkina vuodesta toiseen 
ovat marinoidut sienet.

15.6.–31.8.2018 välisenä aikana kesälounas ma–
la klo 10.30–16, muina aikoina lounas tarjolla 
ma–pe 10.30–15 ja la 10.30–16. Lounasbuffet 
hintaan 10,40 €/henkilö.
A la carte -listalta maukkaat hampurilaiset ja 
muut herkulliset vaihtoehdot lihan ja kalan 
ystäville.
Ryhmille avoinna tilauksesta myös aukioloaiko-
jen ulkopuolella.

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO
Vanhan Kurimon hirsipirtti on tunnelmallinen 
kohde ryhmän ruokailuun. Aterioissa erityi-
sesti villiyrtit pääsevät oikeuksiinsa ja monet 
raaka-aineet saadaan omasta pihapiiristä. 

Houkuttelevia ateriakokonaisuuksia on tarjolla. 
Villiruokamenu sisältää mm. pihapihlajan 
lehtijuomaa, savumadekeittoa, poropataa ja 
paikallisia leipätuotteita nokkosvoin ja vuohen-
putkipeston kera.

Illallinen Marskin tapaan puolestaan koostuu 
Marsalkka Mannerheimin suosikeista hyviä 
juomia unohtamatta, ja Soppaa ja särvintä 
-menu on täynnä Kainuun parhaita makuja. 
Joskus elämä saa olla juhlaa!

Mahdollisuus tutustua myös Kurimon pihapii-
rissä ja luonnonsuojelumetsikössä polveilevaan 
kulttuuripolkuun.

SUOMUSSALMELLA MYÖS
• RAATTEEN PORTTI: Talvisotanäyt-

tely ja dokumenttifilmi esitte-
levät merkittävää̈ Raatteentien 
taistelua ja talvisodan muita 
tapahtumia. Paikalla myös vaikut-
tava Talvisodan monumentti.

• TURJANLINNA: Korpikirjailija 
Ilmari Kiannon sielunmaisemiin 
voi tutustua kesäisin opastetulla 
järviristeilyllä.

• TEATTERI RETIKKA ja 
SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

• MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO 
JA KUUTAMO-SHOP: Kodikasta 
majoitusta aivan kylän 
keskustassa, hinnat ryhmille 
alkaen 30 €/hlö. Kuutamo-
shopista ainutlaatuiset, paikalliset 
tuotteet matkamuistoiksi.

08 710 770, hotelli@kiannonkuohut.fi, kiannonkuohut.fi

08 636 285, pekka.huovinen@kultainenkukko.fi, kultainenkukko.fi

08 636 285, pekka.huovinen@kultainenkukko.fi, kultainenkukko.fi

Suomussalmi
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050 362 0609, ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi,  
niittykahvila.fi
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Viitostien varrella on uskomaton kahvipaikka: lähes tuhat 
turvepäistä hahmoa Hiljaisen Kansan Niityllä ja aito 
nokipannukahvi! Lisänä rapeareunaiset nuotioletut hillolla 
tai poro-kinkkutäytteellä sekä paikallinen mustikkamehu 
ja pettuleipänapponen – näistä syntyy ainutlaatuinen tauko 
matkalaisille. 
Ryhmille tilauksesta myös ruokailut Niittytuvassa ympäri 
vuoden. Niittyperinteistä inspiraationsa saaneita herkullisia 
menu-vaihtoehtoja mm. Perinteistä kauraa tai Kuvun täy-
tettä haravatytölle. Mahdollisuus vaihtaa vaatteita Hiljaisen 
Kansan kanssa ja ottaa ettonet heinäladossa. Heinäkuussa 
Niittylounas villillä väännöllä joka päivä!  
   
 



Kuhmo
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HOTELLI KALEVALA
Kuhmossa Lammasjärven rannalla Hotelli Kalevalan ravintola 
Kanteletar tarjoaa sekä paikallisia että kansainvälisiä herkku-
ja. Erikoisuutena ryhmille tilauksesta katetaan Kalevalainen 
pitopöytä, joka nostaa perinteiset maut uudelle tasolle. Saatavilla 
myös mm. karhua, paikallista kalaa sekä erilaisia hyvinvointi-me-
nuita, jotka on laadittu ajatellen kokonaisvaltaista hyvää oloa.

Hotellin majoitushinnat alkaen 49,50 €/henkilö. Saatavilla 
myös monipuolisesti ohjelmapalveluja ympäri vuoden, mm. 
hiihto-, lumikenkäily- ja melontaretket.

HOTELLI KAINUU

08 655 4100, sales@hotellikalevala.fi, hotellikalevala.fi

08 655 1711, info@hotellikainuu.com, hotellikainuu.com

KUHMON KAMARIMUSIIKKI KUHMOSSA MYÖS
• KAESAN KOTILEIPOMO: suolaiset ja makeat, 

perinteiset ja modernit leivonnaiset paikan 
päällä tai tuliaisiksi

• JUMINKEKO: laaja Kalevala-kokoelma, van-
hinta kansallista perinnettämme modernein 
keinoin, vaihtuvat näyttelyt

• LUONTOKESKUS PETOLA: ikkuna 
kainuulaiseen luontoon ja Suomen 
suurpetojen maailmaan

• KUHMON TALVISOTAMUSEO: talvisodan 
aikaiset tapahtumat Kuhmossa 
nykyaikaisesti esitettyinä

• KUHMO-TALO: monipuolisia 
kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

08 652 0936, kuhmo.festival@kuhmofestival.fi
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Hotelli Kainuu Kuhmon keskustassa kuitenkin lähellä 
luontoa, tarjoaa viihtyisää majoitusta ja maistuvaa ruokaa, 
jossa korostuvat paikallisuus ja talon oman kokin maut. 
Illallisella tarjolla mm. kuhmolaista kuhaa, korva- sientä ja 
mustaherukkajäädykettä tervakastikkeella. Kainuulainen 
Aamiaisnoutopöytä sisältää mm. kuhmolaisia rönttösiä, 
paikallisen kanalan kananmunia, tervaleipää ja itse poimit-
tuja puolukoita Kuhmon metsistä.

Kuhmon Kamarimusiikin aikana 
makuelämyksiä tarjoavat Piharavintola, 
Salakamari ja  Amati-kahvila. Tarjolla on 
mm. kolmen ruokalalajin illallisia, festivaalin 
nimikkoleivoksia ja -juomia. 

Kuhmon 50. Kamarimusiikki soi 14.–27.  
heinäkuuta.  Konsertteja on aamusta 
yömyöhään. Esiintymässä on 150 taiteilijaa 
kotimaasta ja eri puolilta maailmaa. 

Konserttien ohella tarjolla ohjelmaesittelyitä, 
taidenäyttelyitä ja ilmaisia oppilaskonsertteja. 
Tarkka ohjelma taiteilijaesittelyineen on 
kotisivulla kuhmofestival.fi.


