
KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Kylän keskustassa toimiva kahvi- ja ruokaravintola Kultainen Kukko on talo, joka elää 
rakkaudesta hyvään ruokaan. Talon alkupalapöytä on oikea pikkujoulukauden runsau-
densarvi, ja lämpimien ruokien pöydässä vieraita odottavat joulun herkullisimmat maut. 
Ryhmällesi voit varata vaikkapa tunnelmallisen kellarikabinetin, jonne mahtuu 40 ruo-
kailijaa.

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

HINTA
29,90 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

Wild Taigan alueella joulunaika on ihanan valkea ja tuhannet tähdet tuikkivat kirkkaalla taivaalla. 
Meillä voit nauttia runsaiden joulupöytien herkuista ja mukavasta ohjelmasta pikkujoulujen merkeissä. 

Hotellien täyden palvelun paketit puolestaan tarjoavat hengähdystauon arjen kiireiden keskellä. 
Voit myös helposti koostaa itsellesi ja seurueellesi sopivan kokonaisuuden eri yritysten tarjonnasta. 

Tervetuloa tunnelmoimaan pikkujouluihin tai viettämään joulunpyhiä luonnon rauhassa!

JOULU
Wild Taigan 

HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää joulun henki. Elävän tulen loimussa mie-
leen palaavat tarinat kotitontuista ja joulun perinteistä. Tuvan ikkunoista voi ihastella lumi-
hunnun verhoamaa Hiljaista Kansaa ja ulkonuotiolla tunnelmoida kipinöiden tanssiessa yö-
taivasta vasten. Niittytuvan jouluherkut valmistetaan paikallisista raaka-aineista vanhoihin 
niittyperinteisiin nojaten. Ryhmäkoko min. 20 hlöä.

050 362 0609 | ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi | niittykahvila.fi

HINTA
alk. 29,90 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

wildtaiga.fi   facebook.com/wildtaiga   @visitwildtaiga  |  #visitwildtaiga  |  
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PIKKUJOULUT KIANNON KUOHUISSA
Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen tilava ravintola tarjoiluineen luo hyvät puitteet tunnel-
malliseen yhdessäoloon. Voit valita joulupuuron (18 e), perinteisen joulupöydän (32 e) 
tai teatteripaketin ja joulupöydän yhdessä (44 e). Hotellin kautta voit varata myös opas-
tettuja ryhmäretkiä mm. paikalliselle porotilalle (min. 10 hlön ryhmät). Autamme juuri teil-
le sopivan paketin suunnittelussa.

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

HINTA
alk. 18 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

PIKKUJOULUT HOTELLI KALEVALASSA
Tule tunnelmoimaan Hotelli Kalevalaan! Pikkujoulujen ohjelmallisissa illoissa 20.11., 28.11. 
ja 5.12. luvassa on livemusiikkia ja maukasta ruokaa. Ryhmien jouluruokailut tilauksesta 
myös muina ajankohtina. Kysy myös majoitustarjousta! Pikkujoulujen yhteyteen on saatavilla 
monenlaista oheisohjelmaa, hyvinvointipalveluja ja aktiviteetteja.

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

HINTA
35 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo
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KAESAN KOTILEIPOMO
Vietä pikkujoulut ikimuistoisten makuelämysten parissa. Kaesan kotileipomon yläkerrasta 
löytyvät tilat monenlaiseen juhlaan, ja paikka sopii mainosti myös pikkujoulujen viettoon. 
Alakerrassa paistuvat suolaiset ja makeat herkut juuri teidän tilaisuuttanne varten. Myös 
ruokatarjoilun järjestäminen on mahdollista. Kysy tarjous seurueellesi!

0400 297 213 | kaesa@kaesankotileipomo.fi | kaesankotileipomo.fi

PIKKUJOULUT HOTELLI KAINUUSSA
Hotelli Kainuu kaupungin keskustassa sopii monenlaisten ohjelmallisten pikkujoulujen viet-
toon. Maittavat ruokailut järjestyvät tilauksesta vähintään 20 hengen ryhmille. Tai viettäisitkö 
iltaa vaikkapa karaoken tai erilaisten pelien parissa? Voit vuokrata karaoketilan seurueellesi 
yksityiskäyttöön, vuokra 70 e/2 h. Pelisalista löytyy mm. biljardipöytä ja snooker.

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

HINTA
Ryhmäruokailut alk.18 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo

JOULU ISOMMALLA PORUKALLA
Sinulle, joka haluat viettää joulun lumisen erämaaluonnon keskellä hiljaisuutta kuunnel-
len, on Martinselkosen Eräkeskuksella tarjota mukava majoituspaikka. Täällä joulu sujuu 
mukavasti isommallakin porukalla (max 14 hlöä). Saatte olla saman katon alla ja teh-
dä mieleisenne joulun, ruokailut ja lisäpalvelut ovat erikseen tilattavissa. Martinselkosen 
kaunis luonto tarjoaa kivaa tekemistä etenkin lumen aikaan.

08 736 160 | info@martinselkonen.fi | martinselkonen.fi

AITO MAALAISJOULU
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona pääset nauttimaan ai-
don savusaunan pehmeistä löylyistä, perinteinen jouluruoka tarjoillaan päivittäin. Oh-
jelmassa on myös tarinoita rajan pinnalla elämisestä, ulkoilua raikkaassa talvisäässä tai 
muuta ohjelmaa toiveidenne mukaisesti. Majoitus uudessa Arovillassa tai Arolan pirtin 
yläkerrassa.

050 518 9775 | info@arolabear.fi | arolabear.fi

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS
Tervetuloa unohtumattomalle makumatkalle! Tilausravintola Vanha Kurimo osaa kertoa, 
miltä kainuulainen joulu tuoksuu ja maistuu. Vanhan hirsipirtin kiireettömissä hetkissä joulu-
lounaalla kohtaavat lämmin joulutunnelma ja vuodenajan parhaat maut. Herkulliset joulu-
laatikot paistuvat ravintolan omassa uunissa ja talon omissa salaateissa maistuvat raikkaat 
raaka-aineet. Kattausajankohdat voit tarkistaa ravintolasta.

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

HINTA
29,90 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

HINTA
alk. 65 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

HINTA
Kysy tarjous ryhmällesi

PAIKKA
Kuhmo

HINTA
alk. 160 €/hlö/3 vrk

PAIKKA
Suomussalmi

PIKKUJOULURUOKAILU SAIJAN PIRTISSÄ
Tule viettämään pikkujouluja kodinomaisessa ympäristössä: maalaiskartanon tunnelmalli-
sessa pirtissä, joka henkii rauhaa ja kiireettömyyttä. Keskellä Koillismaan metsiä sijaitsevassa 
pirtissä tarjotaan paikallisesta kalasta ja lihasta valmistettua jouluruokaa. Saijan pirttiravinto-
laan ja saliin mahtuu kerrallaan noin 100 ruokailijaa. Ryhmäkoko min. 10 hlöä. Kysy myös 
majoitustarjousta ja oheisohjelmia ryhmällesi!

HINTA
alk. 21,90 €/hlö

PAIKKA
Jokijärvi, Taivalkoski

NÄLKÄMAAN AHMA
Etsitkö erilaista tekemistä pikkujouluihin? Tule tarkkailemaan ahmaa samoista piilokojuis-
ta, joissa kesäisin katsellaan karhuja. Kojusta on hyvät mahdollisuudet nähdä ahma, mutta 
muistathan kuitenkin, että tarkkailemme luonnonvaraisia villieläimiä, jotka liikkuvat omien ai-
kataulujensa mukaisesti. Jurttasauna ja ruokailumahdollisuus lisämaksusta. Ryhmäkoko 2–7 
hlöä, kysy tarjousta myös isommalle ryhmälle.

040 746 8243 | info@taigaspirit.com | taigaspirit.com

HINTA
60 €/hlö

PAIKKA
Lentiira, Kuhmo

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

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ RYHMILLE
Varaa ryhmällesi ikimuistoinen ruokailuelämys ja vietä pikkujoulut historiallisessa ympä-
ristössä, vain 5 kilometrin päässä Suomussalmen keskustasta. Pikkujouluaikana Vanhan 
Kurimon pöytiin katetaan runsas valikoima ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja 
herkkuja. Monipuolinen joulupöytä on yhtä aikaa perinteinen ja iloisen yllätyksellinen.

HINTA
36,90 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

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

JOULUN TAIKAA JÄTTILÄISENMAASSA
Tule nauttimaan joulun taiasta ja herkuista yksin, kaksin tai isomman ryhmän kanssa! Jätti-
läisenmaa sijaitsee Kainuun katolla, vaaran huipulla ja tarjoaa tunnelmalliset puitteet pikku-
joulujen viettoon. Joulupöytä tarjoilee makunautintoja jättiläisten tapaan suurella sydämellä, 
kourallisella rakkautta sekä ripauksella hellyyttä. Kattaukset 11.12., 13.12. ja 18.12., pöytä-
varaus vähintään 2 vrk aikaisemmin.

040 748 7391 | posti@arcticgiant.fi | arcticgiant.fi

HINTA
35 €/hlö

PAIKKA
Jättiläisenmaa, Paltamo

RAUHALLINEN JOULU HOTELLI KALEVALASSA
Hotelli Kalevalassa voit viettää kiireettömän joulun ja keskittyä rauhallisesta tunnelmasta 
nauttimiseen. Joulun majoituspaketti 23.–26.12. sisältää majoituksen täysihoidolla sekä il-
tasaunat sisä- ja ulkoporeammeineen. Ohjelmaan kuuluu mm. joulupukin vierailu aattona 
sekä joulupäivän konsertti. Aikaa on myös joulukirkossa käyntiin sekä omatoimiseen ulkoi-
luun joko omilla tai hotellin vuokravälineillä.

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

HINTA
alk. 299 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo
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