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Wild Taigan koskematon luonto ja lumiset maisemat kutsuvat matkalle, jolla voit kokea aitoja 
elämyksiä. Upean erämaaluonnon ja eläinten katselu- ja kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tun-
netaan värikkäästä kulttuuritarjonnasta, kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuu-
desta. Alueella sijaitsevat myös retkeilijän paratiisi Hossan kansallispuisto sekä Ystävyyden puis-
ton monipuoliset luontokohteet.

Majoitusvaihtoehtoja löytyy aina erämaamökeistä täyden palvelun hotelleihin, ja ravintoloissa 
ja kahviloissa herkutellaan paikallisella lähi- ja villiruoalla. Hyvinvointia ja hemmottelua on tar-
jolla muun muassa metsäjoogan ja turvehoitojen muodossa.

Suurin osa Wild Taigan yrityksistä toimii Kuhmossa ja Suomussalmella. Lisäksi löydät toimijoita 
muualta Kainuusta ja lähikunnista. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikenikäisille ympäri vuoden.

Tervetuloa unohtumattomalle matkalle!

Alueen matkailuneuvonnat:

Suomussalmen Matkailutoimisto
Jalonkaarre 5, 89600 Suomussalmi
puh. 044 777 3250
visit@suomussalmi.fi
visitsuomussalmi.fi

Kuhmon kaupungin matkailuneuvonta
Kuhmon kaupunginkirjasto
Pajakkakatu 2, 88900 Kuhmo
puh. 044 725 5307
matkailu@kuhmo.fi
visitkuhmo.fi
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KUHMON TALVI 19.–25.2.2023
Kuhmon Talvi käynnistää Kuhmon suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkau-
punkivuoden 2023. Luvassa on musiikkia monessa muodossa ja näyttelyi-
tä. Ohjelmassa mm.

19.2. Juuret ja siivet – Kuhmon Kamarimusiikin talvikonsertti

21.2. Pöllömailla – valokuvaaja Ville Heikkisen luontokuvia

22.2. Sakari Kukko & Piirpauke

24.2. Kuhmon suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupunkivuoden avajaiset 

kuhmontalvi.fi

ULJASKAN PIRTTI
Tule kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen kokemaan aitoa vienan-
karjalaisuutta! Uljaskan Pirtillä on tarjolla näyttelyitä, runonlaulantaa, kah-
via, teetä ja sultsinoita. Tässä talossa ovat käyneet inspiroitumassa niin Elias 
Lönnrot kuin Akseli Gallen-Kallelakin.

044 767 2030 | keijo.ahtonen@vienanportti.com

KULTTUURIAja kiinnostavia käyntikohteita

JUMINKEKO
Tämä Kalevalan ja karjalaisen kulttuurin informaatiokeskus Kuhmossa tar-
joaa tietoa kansallisesta perinteestämme, modernein keinoin. Juminkeossa 
voit katsoa multimediaohjelmia ja näyttelyitä sekä tutustua erääseen maail-
man laajimmista Kalevala-kokoelmista.

08 653 0670 | info@juminkeko.fi | juminkeko.fi

Hinta alkaen

3€

 

08 6155 5395 | museo@kuhmo.fi | kuhmo.fi/talvisotamuseo

Uutuus

Vapaa 
pääsy

VAIETUT ARKTISET SODAT -DIGINÄYTTELY 
Uudessa digitaalisessa näyttelyssä pääset tutustumaan toisen maailmanso-
dan vähemmän tunnettuihin tapahtumiin. Tutustu erilaisiin aihekokonaisuuk-
siin omaan tahtiisi kosketusnäyttöjen avulla. Näyttely perustuu samannimi-
seen kotimaiseen dokumenttisarjaan.

HYVINVOINTIAja hemmottelua

SAVUSAUNA JA AVANTO
Savusaunan löylyt on ehkäpä Lentiiran Lomakylän kiitetyin kokemus. Rannan 
tuntumassa sijaitsevasta saunasta on hyvä pulahtaa avantoon virkistymään. 

044 728 8930 | sales@lentiira.com | lentiira.com

TURVESAUNA
Turvesauna rentouttaa elimistön toimintaa sekä poistaa stressin. Turvenaamio 
pehmentää ja kiinteyttää ihoa, vilkastuttaa aineenvaihduntaa, lieventää eri-
laisia iho-oireita ja tuo helpotusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

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

HIRSISAUNAPYSÄHDYS
Nauti savusaunan lempeistä löylyistä ja siirry paljuun katselemaan tähtitai-
vasta. Voit pulahtaa myös viereisessä avannossa.

040 726 5629 |majatalo@puukarinpysakki.fi |puukarinpysakki.com

Hinta alkaen

155€

http://www.wildtaiga.fi/tuotekategoria/nakemista
http://www.wildtaiga.fi/tuotekategoria/kulttuuri-historia
http://www.wildtaiga.fi/tuotekategoria/hyvinvointi
http://www.kuhmontalvi.fi
mailto:keijo.ahtonen%40vienanportti.com?subject=
mailto:info%40juminkeko.fi?subject=
http://www.juminkeko.fi
mailto:museo%40kuhmo.fi?subject=
http://www.kuhmo.fi/talvisotamuseo
mailto:sales%40lentiira.com%20?subject=
http://www.lentiira.com
mailto:sales%40hotellikalevala.fi?subject=
http://www.hotellikalevala.fi
mailto:majatalo%40puukarinpysakki.fi?subject=
http://www.puukarinpysakki.com


Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/talviaktiviteetit

TEKEMISTÄ talvipäiviin

LUMIKENKÄRETKI LENTIIRASSA
Reippailu talvisäässä virittää hien pintaan ja hymyn huulille. Lumikenkäret-
kellä pääset seuraamaan eläinten jälkiä ja nauttimaan talvisesta luonnosta 
niin lähimetsissä, soilla kuin järven jäällä.

Hinta alkaen

10€

044 728 8930 | sales@lentiira.com | lentiira.com

POROTILAVIERAILU 
Tällä Suomussalmella sijaitsevalla porotilalla pääset tervehtimään ja ruok-
kimaan poroja sekä tietysti rekiajelulle. Vierailun yhteydessä on mahdolli-
suus myös ruokailuun. Tunnelmalliseen kotaamme mahtuu jopa 45 henki-
löä! Meiltä saat mukaasi myös matkamuistot.

Hinta alkaen

20€

040 528 2364 | olavi.pollanen@korpiporo.fi | korpiporo.fi

HUSKYSAFARIT
Aja omaa koiravaljakkoasi erämaan halki! Kerran elämässä -kokemus, joka
ei unohdu helposti. Voit valita 13 km, 20 km tai 30 km mittaisen reitin.

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

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hiihtele majatalosta toiseen omassa rauhassa ilman raskaita kantamuksia. 
Iltaisin pääset nautiskelemaan paikallisista herkuista.

Hinta alkaen

495€

050 477 2570 | sales@aksytammat.fi | aksytammat.fi

TALVIPYÖRÄILYÄ MARTINSELKOSESSA
Tervetuloa nauttimaan luonnon rauhasta ja talvipyöräilystä Martinselko-
sen Eräkeskukseen! Voit pyöräillä  omatoimisesti Eräkeskuksen ylläpitämillä 
pyöräilyreiteillä. Voit myös lumikenkäillä tai käydä pilkillä. Illan tullen pää-
set saunomaan ja syömään.

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

Hinta alkaen

190€

KOSKIKELLUNTA
Koskikellunta on ainutlaatuinen elämys. Pääset heittäytymään vuolaana vir-
taavan Pajakkakosken vietäväksi. Pelastuspuku pitää sinut lämpimänä. Ko-
kemuksena koskikellunta on jännittävä, hauska, turvallinen ja ainutlaatuinen.

0400 219 197 | urpo.piirainen@gmail.com | erapiira.fi

Hinta alkaen

90€
LUMEN TÖLTTI 
Koe lumisen metsän hiljaisuus islanninhevosen selässä. Puolentoista tai kah-
den tunnin ratsastusretki islanninhevosella lumisessa metsässä. Ratsastamme 
sekä auratulla metsätiellä että hevosten askeltamalla polulla.

Hinta alkaen

60€

050 357 6501 | tuula@holltalli.fi | holltalli.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Tämä opastettu ja huollettu hiihtovaellus hiihdellään Hossan kansallispuis-
tossa ja Kainuun asumattomissa korpimaisemissa itärajan pinnassa. Reitin 
varrella kohtaat elävästi karun kauniin erämaaluonnon ja sen käsin koske-
teltavan hiljaisuuden.

Hinta alkaen

1110€

040 733 9262 | sales@upitrek.com | upitrek.com
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LENTIIRAN LOMAKYLÄN MÖKIT
Viihtyisät mökit Lentiiranjärven rannalla Kuhmossa. Lomakylässä on myös 
upeat puitteet kokouksille ja juhlille pitopalveluineen. Muista myös savu-
sauna!

044 728 8930 | sales@lentiira.com | lentiira.com

SAIJAN LOMAKARTANO
Tasokasta huoneisto-, revontulikota- ja mökkimajoitusta luonnon helmas-
sa Taivalkosken Jokijärven rannalla. Perheyritys räätälöi juuri sinulle sopi-
van unelmaloman.

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

Hinta alkaen

61,50€

HOTELLI KALEVALA
Lammasjärven rannalla sijaitseva Hotelli Kalevala tarjoaa loistavat puitteet 
sekä aktiiviseen että rauhalliseen lomaan Kuhmossa. Vietä päivät ulkoillen 
ohjattujen tai omatoimisten aktiviteettien parissa ja hemmottele itseäsi päivän 
päätteeksi wellness-osaston palveluilla ja ravintolan herkuilla.

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

Hinta alkaen

57,50€

Katso lisää tuotteita:   wildtaiga.fi/tuotekategoria/talviaktiviteetit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/hotellit | 
  wildtaiga.fi/tuotekategoria/mokit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/muut

MAJOITUSTAmoneen makuun

ARCTIC GIANT JÄTTILÄISENMAA
Tunne itsesi vapaaksi kuin lintu ja astu korkealle huipulle Jättiläisenmaahan.
Jättiläisenmaa tarjoaa elämyksellisiä majoitus- ja ravintolapalveluita aivan 
lähellä taivasta, Paltamon Kivesvaaralla.

Hinta alkaen

99€

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

AKTIVITEETTI- JA VALOKUVAUSVIIKKO ITÄRAJALLA
Tämän viikon aikana pääset kokemaan Kuhmon luonnon parhaat palat! 
Ohjelmaan kuuluu luontoretkiä, peto- ja maisemakuvausta sekä tietenkin 
saunomista.

044 230 6202 | info@taigavire.fi | taigavire.fi

MOOTTORIKELKKA- JA FATBIKERETKET
Moottorikelkka- ja fatbikeretket tarjolla Kuhmon Kalevalassa. Retkiä on tar-
jolla eri pituisia yhdestä tunnista aina kolmeen vuorokauteen. Meiltä saat 
myös vuokrattua moottorikelkat tai fatbiket. Tervetuloa seikkailemaan lu-
miseen taigaan! 

Hinta alkaen

35€

045 255 2955 | info@juhlatakomo.fi | juhlatakomo.fi

Hinta alkaen

94€

MOOTTORIKELKKA- JA E-FATBIKERETKET
Koe unohtumattomat talvielämykset lumoavissa vaaramaisemissa! Lähde oh-
jatulle moottorikelkka- tai eFatbikeretkelle ja ihastu tykkypuiden kauneuteen.

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

Hinta alkaen

99€

UUTISKIRJEEMME!
wildtaiga.fi/wild-taiga-info/
tilaa-uutiskirje

Tilaa
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AROLAN MAATILA- JA ERÄLOMAT
Tule rentoutumaan Arolaan, aivan Martinselkosen tuntumaan. Majoitu viih-
tyisässä, mökkimäisessä huoneistossa.

Hinta alkaen

40€

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

MAJOITUSTA moneen makuun

LOMA-HOSSA
Majoitu hyvinvarustelluissa mökeissä tai lomahuoneistoissa upean Hossan 
kansallispuiston tuntumassa.

08 732 329 | majoitus@loma-hossa.fi | loma-hossa.fi

ARCTICA ESTATES

Ylellinen huvila tarjoilee ikimuistoisia 
ja ylellisiä hetkiä keskellä kuhmolaista 
luontoa.
Puh. 0400 542 552
sales@arcticaestates.com
arcticaestates.com

PYKÄLÄ 
Kelomiljöö erämaaluonnon keskellä, noin 20 minuutin ajomatkan päässä 
Kuhmon keskustasta, tarjoaa majoitusta mukavuuksin. Voit valita idyllisen 
Wanhan pirtin, tunnelmallisen Keloaitan tai upean Honkapirtin sopimuksen 
ja tarpeittesi mukaan tai kaikki yhdessä. 

0400 507 951 | jari.talvio@pp.inet.fi | pykala.net

Hinta alkaen

40€

HOSSAN LUMO

Mökkimajoitusta ympäri vuoden kauniin 
Hossanlahden rannalla.
Puh. 0500 166 377
info@hossanlumo.fi
hossanlumo.fi

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Hirsitalomajoitusta kauniissa maisemissa, 
Hossan kansallispuiston tuntumassa.
Puh. 040 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

JOKELA-TALO

Majoitu mukavasti luonnon helmassa, 
aivan Lentuankosken vieressä. 
Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
lentuankoski.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

Vuokraa oma hirsimökki järvinäköalalla 
tai majoitu leirintäalueelle aivan 
Kylmäluoman retkeilyalueen kupeeseen.
Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Viihtyisät huoneet omalla kylpyhuoneella 
ja jaetulla keittiöllä. 
Puh. 08 736 160
sales@martinselkonen.fi
martinselkonen.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Laadukasta ja edullista majoitusta aivan 
Suomussalmen keskustan palveluiden 
lähellä. 
Puh. 050 462 2066
kainuun@kuutamokeikat.fi
kuutamokoti.fi

PUUKARIN PYSÄKKI

Pohjoiskarjalainen majatalo tunnetaan 
erityisesti keittiönsä antimista ja 
mutkattomasta tunnelmastaan.
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

HOTELLI KAINUU
Hotelli Kainuu sijaitsee lähellä luontoa, mutta silti palveluiden äärellä. Kuh-
mon keskustan alueen nähtävyydet, ostospaikat ja Kuhmo-talo ovat vain kä-
velymatkan päässä hotellista.

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

Hinta alkaen

78€
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Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/ravintolat-kahvilat

LÄHIRUOKAA ja muita makuelämyksiä

KULTAINEN KUKKO 
Suomussalmen keskustassa sijaitseva Kultainen kukko tunnetaan maistuvas-
ta lounaastaan, joka yhdistelee perinteisiä kainuulaisia makuja modernei-
hin ruokiin. 

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

KARJALAINEN ILTA
Keittiön sydän on perinteinen puulla lämmitettävä uuni, jonka siimeksissä 
hautuvat Majatalon herkut. Illallinen tarjoillaan Majatalon tunnelmallisessa
pirtissä, pitkissä pöydissä, nautitaan hyvän ruoan lisäksi laadukkaista luo-
muviineistä ja musiikista.

050 344 3824 |majatalo@puukarinpysakki.fi |puukarinpysakki.com

HILJAISEN KANSAN NIITTYTUPA-RAVINTOLA
Laajentunut Niittytupa -ravintola tarjoilee ikimuistoisia hetkiä hyvän ruoan 
äärellä, nyt jopa 80 hengelle! Kekseliäät menut yhdistelevät perinteitä ja 
nykyaikaa.

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

Hinta alkaen

12,90€

HOTELLI KALEVALAN RAVINTOLA KANTELETAR
Tässä Kuhmon Hotelli Kalevalassa sijaitsevassa ravintolassa ruokailet hui-
keissa järvimaisemissa. Kiitelty keittiö hyödyntää paljon paikallisia tuotteita. 
À la carte päivittäin, voit myös tilata tilausruokailun ryhmällesi.

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

POHJOLAN TALO
Pohjolan talo tunnetaan maistuvista burgereistaan. Myös tilausruokailut on-
nistuvat tässä tunnelmallisessa tuvassa, tarjolla mm. paikallisten järvien ka-
lat ja metsien riista.

045 255 2955 | info@juhlatakomo.fi | juhlatakomo.fi

KAESAN HERKKUPUOTI
Kaesan herkkupuodin vitriinistä löydät sekä perinteisiä että moderneja lei-
vonnaisia. Nautiskele paikan päällä Kuhmon keskustassa sijaitsevassa kah-
vilassa tai ota mukaan. Halutessasi voit myös jättää tilauksen noudettavaksi.

020 766 1566 | kaesa@kaesankotileipomo.fi |kaesankotileipomo.fi

TILAUSRAVINTOLA MAKUHELMI
Makunautintoja jättiläisten tapaan suurella sydämellä, kourallisella rakkaut-
ta sekä ripauksella hellyyttä. Upeissa maisemissa sijaitsevassa ravintolassa 
onnistuvat niin romanttiset illalliset kuin suuret pidotkin.

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

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO
Järjestä ryhmällesi ruokailu ainutlaatuisessa ympäristössä, vanhan kainuu-
laisen hirsitalon seinien suojissa. Kurimon pöydissä Kainuun perinteiset maut 
heräävät uuteen eloon. Tarjolla on eri ateriavaihtoehtoja, mm. soppaa ja
särvintä -pitokattaus.

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

Hinta alkaen

19,20€
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VÄLINEITÄ

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/wildlife

CAMPING HOSSAN LUMO

Sähköavust. fatbike  alk. 55 €/3 h
Fatbike  alk. 30 €/3 h
Liukulumikengät  alk. 10 €/h
Maastohiihtosetti (perint.)  alk. 15 €/h
Lumikengät  alk. 7 €/h
 

CAMPING HOSSAN LUMO
 Puh. 0500 166 377
 info@hossanlumo.fi
 hossanlumo.fi

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Fatbike  50 €/vrk 
Liukulumikengät  35 €/vrk

 HOSSAN RETKEILYKESKUS
 Puh. 050 384 4692
 hossa@retkeilykeskus.fi
 hossa-kylmaluoma.fi

vuokrattavana

KALEVALAN JUHLATAKOMO

Pilkkivälineet  alk. 7 €/vrk
Luistimet  alk. 7 €/vrk
Lumikengät, sukset  alk. 10 €/vrk 
Läskipyörät  alk. 15 €/h
Moottorikelkat  1. tunti 75 €/h
+ sen jälkeen  25 €/h 

 KALEVALAN JUHLATAKOMO
 Puh. 045 255 2955
 info@juhlatakomo.fi
 juhlatakomo.fi

VILLIÄ ELÄMÄÄerämaassa

VALOKUVAUSRETKET VIIKSIMOSSA
Talvisin Kuhmon Viiksimossa on mahdollista ikuistaa susi, ahma ja monenlaisia 
lintuja, kuten kotkia. Kevättalvella voit ihaillametson ja teeren soidintanssia.

040 181 7570 | info@viiksimo.fi | viiksimo.fi

AHMAN KUVAUS
Ahmat eivät nuku talviunta ja nyt sinulla on mahdollisuus kuvata tämä sa-
laperäinen eläin lumisessa metsässä. Lämmitetyssä kojussa eväistä nauttien 
odottelu sujuu mukavasti.

Hinta alkaen

90€

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

HUKKAREISSU
Tule kuvaamaan sudet talvisessa luonnossa! Tämä Kuhmossa sijaitseva ku-
vauspaikka on ainoita paikkoja Euroopassa, jossa nähdään säännöllises-
ti susia. Saman Venäjän lauman jäsenet ovat vierailleet paikalla viikoittain 
vuodesta 2004. 

050 579 0947 | lassi.rautiainen@articmedia.fi | www.wildfinland.org

Hinta alkaen

190€

Hinta alkaen

190€

KOTKAN KUVAUS

Talvisin, karhujen horrostaessa, 
Hossassa kuvataan maa- ja 
merikotkia. 
Puh. 050 325 8966
hossankarhut@hotmail.fi
hossankarhut.fi

Muista
myös
nämä!

Ihastele talvisen luonnon 
elämää mukavasti lämpimästä 
mökistä käsin. 
Puh. 040 546 9008
ari.saaski@wbb.fi
bearcentre.fi

SUURPETOJEN KATSELUA LUKSUSMÖKISSÄ

ARCTIC GIANT SAFARIS

Fatbike  alk. 35 €/3 h
eFatbike  alk. 45 €/3 h
Lumikengät  alk. 10 €/3 h
Liukulumikengät  alk. 30 €/vrk
Moottorikelkka  alk. 149 €/3 h

 ARCTIC GIANT SAFARIS
 Puh. 044 331 1799
 antti@arcticgiant.fi
 arcticgiant.fi
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