TERVETULOA TUTUSTUMAAN
KUHMON KÄYNTIKOHTEISIIN

www.kuhmo.fi

Tervetuloa!
✔ Kuhmossa vierähtää
helposti päivä ja toinenkin.
Voimme koota sopivan
ohjelman toiveiden
ja aikataulun mukaan.
Ohjelmassa voi olla
Tuupalan uuteen
puukoulukeskukseen
tutustuminen (1,5 h),
sekä käyntejä
kuhmolaisissa yrityksissä.
Kulttuurikohteita on myös
monipuolisesti tarjolla.

Mieleenpainuvia käyntikohteita
✔ Kuhmo-talo (Koulukatu 1) Kuhmon
Kamarimusiikin koti, vuonna 1993
valmistunut Kuhmo-talo on arkkitehti Matti
Heikkisen suunnittelema. Lentua-sali on
kauneudellaan ja hyvällä akustiikalla lumonnut
kuulijansa. Kuhmo-talolla on vuosittain noin
250 tapahtumaa.
✔ Tuupalan puukoulukeskus
(Peuranpolku 1)Tuupalan CLTpuukoulukeskus tarjoaa modernin, viihtyisän
ja terveellisen oppimisympäristön
yli 400 oppilaalle esiopetuksesta alaluokille.
Koulukeskus on Suomen ensimmäinen
massiivipuisista CLT-elementeistä koottu ja
sääsuojassa rakennettu oppilaitos.
✔ Juminkeko – Kalevalan pesä
(Kontionkatu 25) Juminkeko edustaa uutta
suomalaista puuarkkitehtuuria, ja sen ovat
suunnitelleet arkkitehdit Mikko Heikkinen ja
Markku Komonen. Rakennus on valmistunut
v. 1999. Juminkeossa on vaihtuvia näyttelyitä,
multimediaesityksiä ja laaja Kalevalakokoelma.

✔ Kuhmon kaupunginkirjasto
(Pajakkakatu 2) Kirjastotalo on otettu
käyttöön vuonna 1988, ja sen on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa.
Kirjasto, nimeltään Atalante, sijaitsee upealla
paikalla Pajakkajoen varrella.
✔ Tuupalan museo (Tervatie 1) Tuupalan

museo on avattu yleisölle vuonna 1975.
Talomuseo esittelee Tuupalan talon arkea ja
asukkaita 1800-luvun lopulta 1960-luvulle
saakka. Talossa on toiminut kauppoja,
kestikievari, apteekki ja postitoimisto.
✔ Kuhmon luontokeskus Petola
(Lentiirantie 342) Petolasta saa tietoja
suurpedoista karhusta, sudesta, ilveksestä,
ahmasta. Petolasta saat parhaat retkivinkit
Kainuun luontoon.
✔ Talvisotamuseo (Väinämöinen 11)
Talvisotamuseossa esitellään esineiden,
valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden
avulla talvisodan aikaisia tapahtumia
Kuhmossa.
✔ Talvisodan taistelupaikat Kuhmossa
Sodan syttyessä 30.11.1939 vihollisuudet
alkoivat myös Kuhmossa klo 9.45 punaarmeijan osaston hyökättyä rajan yli
läheiseen Laamasenvaaraan, jossa sota vaati
ensimmäiset uhrinsa.
www.talvisotakuhmossa.fi
✔ Kuhmon kirkko (Kirkkotie 11)

Kuhmon kirkko on rakennettu vuonna 1816.
Alkuperäinen suunnittelija oli Jacob Rijf.
Kellotapuli valmistui vuonna 1862 Carl Ludvig
Engelin piirustusten mukaan. Tiekirkko.
✔ Lentiiran kirkko (Lentiiran kirkkotie
51, Lentiira) Lentiiran nykyinen kirkko on
rakennettu vuonna 1991 edellisen kirkon
kivijalalle ja sen on suunnitellut arkkitehti
Hannu Pyykkönen Suomussalmelta. Tiekirkko.
✔ Kuhmon ortodoksinen kirkko
(Koulukatu 47) Kajaanin ortodoksisen
seurakunnan Kuhmossa sijaitseva Pyhien
Karjalan valistajien kirkko.

✔ Pajakkajoki
Kuhmon keskustassa virtaa Pajakkajoki,
jossa on Kainuun suurin vapaana kuohuva
koski. Pajakka on tärkeä vaelluskalajoki ja
runsaskalainen kalapaikka. Pajakkajoella
on kaksi erilaista kalastusalueetta:
Pajakkakoski ja Saarikoski muodostavat
viehekalastusalueen ja Akonkoski on erillinen
ekokalastusalue perhokalastajille.
Hiljattain kunnostettu Pajakkakoski valittiin
vuoden 2017 lähikalastuskohteeksi.
www.kuhmonkosket.fi/pajakkajoki/
Pajakkakosken rantojen ulkoilureitti
möljineen, laitureineen, pöytäryhmineen
ja polkuineen on mainio retkikohde.
Rantaraitti on myös monen lenkkeilijän
ja kamarimusiikkivieraan suosikkireitti.
Vauhdikkaasti virtaava koski tarjoaa myös
ainutlaatuisen mahdollisuuden opastettuun
koskiuintiin.

Lounaspaikkoja:

✔ Neljä Kaesaa, Koulukatu 3,

www.neljakaesaa.fi/

✔ Eskobar, Kainuuntie 84, www.eskobar.fi/
✔ Hyvinvointi Sampo,Väinämöinen 2,

www.hyvinvointisampo.fi/

✔ Ikolan Pappilan kahvila, Hyryntie 26

Majoitusta:

✔ Hotelli Kalevala,Väinämöinen 9,

noin 3 km keskustasta
www.hotellikalevala.fi/
✔ Hotelli Kainuu, Kainuuntie 84,
sijaitsee keskustassa
www.hotellikainuu.com/
✔ Matkakoti Parkki,Vienantie 3,
matkakoti.parkki@elisanet.fi,
www.matkakotiparkki.fi
✔ Matkustajakoti Uljaska, Koulukatu 38,
p. 040 0336 310
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