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Kilpailunjohtajan terveisiä
Kuusamon Erä-Veikot on saanut jälleen järjestettäväkseen suunnistuksen
suurtapahtuman Fin5 Rastiviikon jatkoksi vuoden 2007 veteraanisuunnistuksen
MM-kisoille. Kuusamo ja Rukan maastot
Rukan itäpuolisilla alueilla tulivat monelle veteraanisuunnistajalle tutuiksi edellisen suunnistusviikon aikana. Aika kultaa
muistot, mutta säät eivät silloin suosineet
ja alkuviikko kisailtiin kostean kylmissä
olosuhteissa. Ainoa lohtu oli, että itikat
pysyivät loitolla ja vieläkin on varastoissa
jäljellä tarpeettomaksi jääneitä hyttyslakkeja! Ensi kesän Fin5 Rastiviikolle odotamme tällä kertaa aurinkoa ja mukavia suunnistuskelejä, kuten yleensä heinäkuun alkupuolella on tapana ollut.
Haastetta meille järjestäjille antoi viime kesän hieno MM-kisaviikko Sotkamon Vuokatissa. Näin näyttävään suunnistustapahtumaan emme pysty vastaamaan ja uskon rastiviikoille osallistuneiden sen suosiolla ymmärtävän.
Kilpailuorganisaation ydinryhmän
muodostavat Erä-Veikkojen suunnistusjaoston jäsenet, jotka olivat järjestämässä
edellistä suurta suunnistustapahtumaa.
Kilpailutoimintojen vastuuhenkilöt ovat
lähes kaikilta osin samoissa vastuutehtävissä ja se luo turvallisuutta järjestelyjen sujumiselle. Muutoinkin noin 400 talkoolaisen joukko koostuu kokeneista kisajärjestäjistä, sillä vuosittaisessa hiihdon
maailmancupin järjestelyissä talkooväki
on kouliintunut tehtäviinsä.
Kilpailuviikkoa suunnitellessamme yhdistimme Kainuun Rastiviikon ja Fin5 Rastiviikon yhdeksi väljäksi ohjelmakokonaisuudeksi, jossa kilpaillaan ja lomaillaan
saman viikon aikana. Kuusamo ja lähiympäristö tarjoavat välipäivien ajaksi mahdollisuudet erilaisiin harrastuksiin ja elä-

myksiin kaiken ikäisille perheenjäsenille,
kuten esitteessämmekin kerrotaan: ”Tule
lomalle ja suunnistamaan Kuusamoon –
Luonnon Oma Huvipuisto ja sinä – unohtumattomia elämyksiä Rukalla ja Kuusamossa!” Kilpailuviikko tulee olemaan tiivis muulta oheisohjelmaltaan, sillä kilpailuviikolla on Kuusamossa mm. Karhujuoksua, Olutfestivaalit, kesäteatteria, kesämarkkinat, Golf-kisat, kesätansseja, tukkilaiskisaa ym. Suosittelemme mm. hurjapäisille koskenlaskua ja hiukan rauhallisimmille kanoottiretkeilyä Kuusamon lukuisilla jokireiteillä sekä patikointia Pienellä Karhunkierroksella Juumassa. Kaikesta tästä ja muusta oheisohjelmasta tiedotamme nettisivuillamme, Kuusamo-Ruka matkailusivuilla sekä kilpailuinfoissamme.

KUUSAMOSSA on hyviä yksittäisiä
suunnistuskilpailumaastoja, mutta väljien kilpailukeskusten puuttumisen vuoksi koko viikkoa ei voida järjestää samassa kilpailukeskuksessa. Tästä järjestäjille
koituvasta ongelmasta hyötyvät kuitenkin suunnistajat, sillä kilpailukeskuksia
tulee olemaan kolme ja näin ollen ei juuri yhtään rastipistettä tule olemaan tuttua.
Kolme ensimmäistä osakilpailua suunnistetaan aivan ”neitseellisissä” maastoissa,
joissa ei ole aiemmin järjestetty minkäänlaisia suunnistuskilpailuja.
1.-2. osakilpailut Säkkilässä suunnistetaan tyypillisessä koillismaalaisessa maastossa, jossa maaston peitteisyyden ja korkeuserojen vuoksi kilpailuvauhdit ovat
muita päiviä hitaammat.
Välipäivän jälkeen 3. osakilpailu suunnistetaan osaksi nopeakulkuisessa suppamaastossa Noivioharjun ympärillä.
Ja jälleen päästään viettämään ansaittua

välipäivää 3. osakilpailun jälkeen. Mutta
suunnistushaluisille on tarjolla mahdollisuus osallistua iltarastityyppiseen kuntosuunnistukseen Vasaravaarassa Rovaniementien varressa, jossa olisi mitä todennäköisimmin pidetty ainakin yksi osakilpailu, jos alueella olisi ollut riittävän tilava kilpailukeskus. Maasto on ihanteellinen ja sopivan vaativa kuntosuunnistustapahtumalle - suosittelen osallistumista!

4. OSAKILPAILU on paljon puhuttanut sprintti Rukan keskustassa, jota ei ole
ollut aiemmin rastiviikkojen ohjelmassa.
Emme mekään olisi sitä järjestäneet, jos
osakilpailuja olisi ollut vain neljänä päivänä. Sprintti on kuitenkin tullut yhdeksi selkeäksi kilpailumatkaksi ja suurelle yleisölle erityisen tutuksi tv-näkyvyyden vuoksi.
Rukan valmiiksi rakennettu ydinkeskusta ja ympärillä oleva maasto antoivat tähän erinomaisen mahdollisuuden, jota tilaisuutta ei voitu olla käyttämättä. Olemme kaikki ensi kesän jälkeen viisaampia,
miten sprintti jatkossa sopii rastiviikkojen ohjelmaan, ennakkoluulottomasti lähdemme tätä kokeilemaan!
5. osakilpailussa maasto on pohjaltaan
osaksi nopeakulkuista, mutta etenkin pisimmillä radoilla suurehkot korkeuserot
tasaavat vauhteja. Välillä voi päästä ihailemaan hienoja näköaloja Rukan maisemissa. Eliittisarjojen takaa-ajolähdöissä riittänee jännitettävää loppuun saakka.
Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja toivotamme runsaslukuisen osanottajajoukon tervetulleeksi. Ennakkoilmoittautumisten perusteella näyttää siltä, että suunnistusväki on sankoin
joukoin tulossa kesän ainoalle rastiviikolle Kuusamoon.

Kuntosuunnistus mukana
Fin5 kisaviikolla
Kuntosuunnistus lisää
suosiotaan rasti- ja suunnistusviikoilla. Viime vuosien trendi osoittaa, että noin neljäsosa kaikista
suunnistajista osallistuu
kuntosuunnistussarjoihin.
Suunnistusliiton seuroilta
saamien tietojen mukaan
Suomessa osallistuu kesäisin iltarasteille lisääntyvä määrä kuntoilijoita. Nämä ovat usein kilpaa suunnistavien muita perheenjäseniä, jotka harrastavat
liikuntaa mutta eivät halua tehdä sitä kilpailumielessä. Kunto- ja iltarasteilla
on myös joustava lähtöaikamahdollisuus harrastajan oman aikataulun mukaan. Suunnistusviikollakin kuntosuunnistaja voi
tehdä suorituksensa oman
aikataulunsa mukaan.
Fin5 2014 kuntorasteille voi ilmoittautua etukä-

teen ja maksaa suoritukset valmiiksi IRMA-järjestelmän kautta. Yleisin tapa
on kuitenkin tulla suoraan
kisapaikalle, valita siellä haluttu ratavaihtoehto,
maksaa suoritus ja kulkea
lähtöpaikan kautta maastoon. Kisakylän toimisto ja
kisainfot kilpailupaikoilla
ovat ilmoittautumispaikkoja Kuusamon Fin5 suunnistusviikolla.

Kuntosuunnistuksen ratavaihtoehtoja ovat A-, Bja C-radat, joissa kaikissa
on pitkä ja lyhyt vaihtoehto. A- radat ovat vaativimpia ja C- radat helpoimpia.
Matkat vaihtelevat noin
2-7 km:n välillä päivittäin. Sprinttipäivänä matkat ovat myös kuntosuunnistuksessa lyhyemmät.
Kuntosuunnistuksen viikkomaksu on 50 € ja päivä-

Terveisin
Esa Heikkinen
Fin5 2014 kilpailunjohtaja

FIN5 2014 YHTEYSTIEDOT:

kohtainen maksu 12 €.
Toisena välipäivänä,
torstaina 10.7. on kaikille
suunnistajille tarjolla ”Välipäivän suunnistus” iltarastityyppisenä mikäli intoa ja virtaa riittää. Suunnistusmaastona on nopeakulkuinen kangasmaasto,
josta löytyy pienipiirteistä kallio- ja kumparealuetta. Välipäivän suunnistukseen ilmoittaudutaan Rukan kisakylässä, kilpailutoimistoon.

KISAJÄRJESTÄJÄT
toivottavat kaikki kuntosuunnistajat tervetulleiksi mukaan Fin5 2014
suunnistusviikolle kokemaan Kuusamon maisemia. Kuusamon luonto on
maankuulu ja nautittavissa parhaiten oman suunnistuskokemuksen kautta.

- Järjestävä seura:
Kuusamon Erä-Veikot ry.
Vanttajantie 6 B, 93600 KUUSAMO
puh. 08-8181122, 08-8181123
email: kev@kev.fi
- Pääsihteeri
Seppo Linjakumpu
puh. 0400-706433
email: seppo.linjakumpu@kev.fi
- Fin5 kisasivut
http://2014.fin5.fi
- Kilpailutoimisto Rukalla:
Rukan kokouskeskus,
Hotelli Rantasipi Rukahovi
Rukankyläntie 15, 93825 Rukatunturi
- Suunnistuskaupat kisaviikolla:
Rukan Hiihtostadion
Hiihtostadionintie 3, 93825 Rukatunturi

Fin5 2014 KISALEHTI
- Päätoimittaja
Seppo Linjakumpu
- Taitto ja ulkoasu
Koillissanomat/Merja Kähkönen-Määttä
- Painosmäärä
5000 kpl
- Painopaikka
Koillismaan Kirjapaino Oy
- Jakelu
KEV/kisajärjestäjän toimisto
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Suunnistusviikon ohjelma 6.-12.7.2014
su 6.7

10.00
11.00
10.00
19.00

Avaus
1. osakilpailu, keskimatka
ma 7.7
2.osakilpailu, pitkä matka
Palkintojen jako, 1. ja 2. osakilpailun voittajat
ti 8.7
Välipäivä
Ruka/Kuusamon ohjelmatarjontaa
ke 9.7
10.00 3. osakilpailu, pitkä matka
19.00 Palkintojen jako, 3. osakilpailun voittajat
to 10.7
Välipäivä
Ruka/Kuusamon ohjelmatarjontaa
14.00-16.00 Välipäivän kuntosuunnistus
pe 11.7
9.00 4. osakilpailu, sprintti
18.00 Palkintojen jako, 4. osakilpailun voittajat
la 12.7
9.00 5. osakilpailu
Eliittisarjoissa takaa-ajolähdöt
13.00 Palkintojen jako
kilpailukeskuksessa

Säkkilä
Säkkilä
Säkkilä
Rukankylä, Tykky

Noivioharju
Rukankylä, Tykky

Vasaravaara
Rukan stadion
Rukankylä, Tykky
Rukan stadion
Rukan stadion

Fin5 2014 liikennejärjestelyistä
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Kemijärvi
Ensi kesän Fin5 Rastiviikko
järjestetään Kuusamossa Rukalla kolmessa eri kilpailukeskuksessa siten, että kaksi ensimmäistä osakilpailua on Juumantien varressa Säkkilässä, keskimmäinen osakilpailu Mustosenvaarantien varressa Noivioharjussa ja kahden viimeisen osakilpailun kilpailukeskuksena toimii hiihtolajien maailmancupista tuttu Rukan hiihtostadion.
Kolmessa ensimmäisessä osakilpailussa järjestetään maksullinen bussikuljetus Rukan kokouskeskuksen edestä kilpailukeskuksiin ja takaisin.

kilän kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä on niukasti pysäköintitilaa ja tämän vuoksi lähipysäköintialueet pyritään
varaamaan lapsiperheille. Muut
pysäköintialueet ovat kävelymatkan päässä tulotien varrella
osaksi metsämaastoon raivatuilla alueilla. Tämän lisäksi on käytössä ns. kaukopysäköintialueita noin 4-5 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta, josta omilla
autoilla tulevat kuljetetaan busseilla kilpailukeskuksen läheisyyteen. Bussipysäkiltä on mat-

3. OSAKILPAILUSSA Noivioharjussa pysäköintialueet
ovat kilpailukeskuksen vieressä olevilla soranottoalueilla ja
kauimmaiset pysäköintialueet
ovat enintään kilometrin päässä
kilpailukeskuksesta olevilla pelloilla. Kaukopysäköintialueita ei
ole tällöin käytössä.
Välipäivän kuntosuunnistustapahtuma järjestetään Rovaniementien varressa Vasaravaarassa ja siellä kilpailukeskus sijaitsee metsäautotien varressa,
jossa pysäköinti tapahtuu maasto-olosuhteissa mäntykankaalla.
Tapahtumaan järjestetään Rukan kokouskeskuksesta bussikuljetus ennakkoon bussikuljetuksiin ilmoittautuneille.

Pääyhteistyökumppanit:

4. OSAKILPAILUN aikana
perjantaina 11.7. Rukankylän
ydinkeskustan liikenne on turvallisuussyistä pääosin suljettuna ajoneuvoliikenteeltä. Sprintin onnistumisen ja kilpailijoiden turvallisuuden takaamiseksi Rukankyläntie (nousu Rukan
kokouskeskukseen) ja Rukatunturintie Rukajärventien risteyksestä (ns. Juhannuskalliolta) tulevat olemaan liikennerajoitusten alaisina. Liikennerajoitukset tarkentuvat loppukevään aikana kun ratasuunnitelmat valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Kävelymatkan päässä Rukan
hiihtostadionilta majoittuvilla
kannattaa jättää oma auto parkkiin, viettäkäämme muutoinkin
”autotonta perjantaita” luontoa
säästäen.

Säkkilä

1-2

Mustosenvaara

3

Juuma

Juumantie 50

Mustosenvaara

Rukatunturi
4-5

Mustosenvaarantie 174

Hiihtostadionintie 3
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Kuusamo

1.-2.OSAKILPAILUN Säk-

kaa kilpailukeskukseen noin 600
metriä. Lapsiperheiden kannattaa varata mukaan lastenrattaita, jos kaikkia lapsiperheiden autoja ei pystytä pysäköimään aivan kilpailukeskuksen läheisyyteen. Ensimmäiseen osakilpailuun 6.7. kannattaa lähteä hyvissä ajoin liikkeelle, jotta mahdollisten ensiruuhkien vuoksi vältyttäisiin myöhästymisiltä lähdöistä.

4. JA 5. OSAKILPAILUN
aikana lähipysäköintialueena
tulevat olemaan hiihtostadionin alueen parkkipaikat, jotka
ovat kuitenkin rajalliset kilpailutoimintojen vuoksi. Muksula on
näinä päivinä Rukan koululla ja
siellä on pysäköintitilaa muksulan palveluja käyttäville. Muutoin autojen kaukopysäköintialueina käytetään Rukan itärin-

teiden pysäköintialueita, joista järjestetään bussikuljetukset
kilpailukeskukseen. Itä-Rukan
alueella majoittuvat voivat jättää
autonsa mökeille ja käyttää ilmaiseksi em. bussikuljetuksia esittämällä aiemmin maksetun parkkimaksun bussinkuljettajalle.
Kilpailuviikon aikana Rukan
alueella toimii talvikaudelta tut-

tu paikallisen linja-autoyhtiön
järjestämä Skibussi-liikenne, jonka aikataulut ja bussimaksut vahvistuvat alkukesän aikana.
Terveisin
Kari Tornberg
Fin5 2014 liikennepäällikkö
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Santeri Aikiolle viestin MM-kultaa
viimeisistä nuorten kisoista
Väärä leima ja suunnistusvirheet estivät mitalijuhlat henkilökohtaisilla matkoilla
Kuusamon Erä-Veikkojen tänä vuonna 20 vuotta
täyttävä Santeri Aikio osallistui Virossa kolmansiin ja
samalla viimeisiin nuorten MM-kilpailuihin ja
voitti hienosti maailmanmestaruuden viestistä.
Vuonna 2012 jo pitkältä matkalta MM-pronssia
hiihtosuunnistanut nuorukainen oli lähellä henkilökohtaisia mitaleita myös
tänä vuonna, mutta vastoinkäymiset estivät mitalijuhlat henkilökohtaisilla
matkoilla.
– Koko viikon oli kun-

to kohdillaan. Asennoiduin niin että suunnistus
on vaikeaa ja on enemmän
kesäsuunnistusmaista,
missä pitää lukea enemmän maastonmuotoja,
koska urat näkyvät huonosti lumitilanteen takia.

ASENNOITUMINEN
kannatti ja keskimatkan
kisa lähtikin hyvin liikkeelle.
– Maalissa juhlin jo onnistunutta suoritusta ja
ajallisesti mitalijuhlat olivatkin lähellä mutta harmitus oli suuri kun lei-

mantarkistuksessa selvisi että olin leimannut väärän kahdeksannen rastin.
Kun kisa meni niin hyvin
ja olin varma olinpaikastani, niin koodin tarkastus jäi vain siinä fiiliksessä katsomatta, Aikio harmitteli hylkäystään.

SEURAAVANA päivänä yhteislähdöllä käydyllä
pitkällä matkalla kuusamolainen oli jälleen mukana kärkikahinoissa viimeisille rasteille asti.
– Toiseksi viimeisellä
rastilla olin vielä hopeas-

sa kiinni mutta sitten ajauduin rastilta hätäisesti lähtiessä turhaan lähtöpisteenäkin toimineen montun pohjalle. Siinä kisassa
oli vähälumisuudesta johtuen urat ja oiot jo sekaisin. Sieltä sitten kavutessani näin takana tulleen
letkan menneen ylempää
rinteessä ohi ja tiesin että
mitalisijat menivät siinä.
Maalissa Aikio sijoittui
toiseksi parhaana suomalaisena kuudenneksi vain
32 sekuntia voittajasta Misa Tuomalasta jääneenä.
– Kyllä harmitti. Kulta-

mitalikin oli
niin lähellä
molemmissa
kisoissa.
Välipäivän jälkeen
sprintissä
olo oli jo väsynyttä eikä
latausta löytynyt.
– Tiesin heti
aamulla että
tänään
ei taistella. Virheitä tuli ja hiihto
ei ollut kevyttä, yhdeksänneksi jäänyt Santeri
kertasi.
– Ajattelin jo, että taisi
olla turha tämä MM-reissu. Onneksi valmennusjohto luotti minuun ja
nosti minut ykkösjoukkueeseen pitkältä matkalta kultaa voittaneen
Misa Tuomalan ja sprintistä hopeaa ottaneen Jyri Uusitalon kanssa, Santeri iloitsee.
Viestissä Suomen joukkue, joista jokainen oli nyt
viimeistä vuotta nuorten
MM-kisoissa, johtikin kisaa alusta loppuun voit-

taen sen ylivoimaisesti ennen Norjaa ja Venäjää. Ja
historiallinen MM-kultamitali hiihtosuunnistuksessa oli vihdoin totta Santeri Aikiolle ja Kuusamon
Erä-Veikoille.
– Aikaisemmin en ole
MM-viestin kokoonpanoon yltänyt, joten kyllä tämä viestin MM-kulta lämmittää todella paljon mieltä. Ja varsinkin
kun henkilökohtaiset mitalit kaatuivat tällä kertaa
pikkuseikkoihin. Mutta
sellaista on urheilu. Välillä tulee pettymyksiä ja välillä onnistumisia.

”

Hiihtoa olen harrastanut
yhtä pitkään kuin olen
osannut kävellä.

Santeri Aikio valitsi hiihtosuunnistuksen
päälajikseen vasta 15-vuotiaana
Kuusamolaiselle Santeri
Aikiolle monipuolinen liikkuminen ja urheileminen
on tullut verenperintönä.
Santerin vanhemmat Ranualta kotoisin oleva Tiina Aikio (os. Kaakinen) ja
Sodankylästä lähtöisin oleva Aki Aikio ovat aktiivisia
seuratoimijoita niin suunnistuksessa mutta myös
hiihdossa, mäkihypyssä ja
yhdistetyssä.
– Hiihtoa olenkin harrastanut yhtä pitkään kuin
olen osannut kävellä, Santeri naurahtaa.
– Kainuun Rastiviikollekin sain ensi kosketuksen
jo 5-6 vuotiaana.

SANTERI kilpailikin lapsena paljon hiihdossa ja
suunnistuksessa ja oli innolla myös talkoilemassa
eri tapahtumissa.
– Seurassa oli vireää toimintaa ja paljon samanikäisiä kavereita, Santeri
muistelee.
15-vuotiaana hän oli kuitenkin lopettamassa kilpaurheilua.
– Maastohiihto ei enää
napannut ja suunnistus ei
täysin onnistunut.

JOSSAIN vaiheessa Santerin äiti Tiina oli kertonut,
että sellaistakin suunnistusta voi tehdä, jossa on

sukset jalassa. Sinä vuonna Santeri kävi sitten kokeilemassa lajia Keminmaan Kallinkankaalla.
– Aikaisempina vuosina ei hiihtosuunnistuskisojen kiertäminen ympäri Suomea ollut talvella aina mahdollista. Varsinkin
kun äiti toimi aktiivisesti
hiihtojaoston toiminnassa
ja oli puheenjohtajanakin,
Santeri kertoo.
Ja löytyi kotoa neljä muutakin veljestä esikoispojan
Santerin lisäksi omine urheiluharrastuksineen.
– Kun 15-vuotiaana ylsin viimeisissä SM-kisoissa Sodankylän Kommatis-

sa seitsemänneksi tuli sellainen olo, että alan tosissaan enemmän treenaamaan tätä lajia.
Seuraavana vuonna
2010 Santeri Aikio kiersikin sitten ahkerasti hiihtosuunnistuskisoja ympäri Suomea. Ja panostaminen kannatti. Nyt mitalikaapissa on kaksi nuorten
MM-mitalia, 1 EM-mitali
ja 16 nuorten SM-mitalia.

ENSI vuonna Santeri
nousee pääsarjaan.
– Talvella haetaan läpimurtoa aikuisten maajoukkueeseen. Norjassa on
ensi vuonna MM-kilpailut

Seura: Kuusamon Erä-Veikot
Syntymäaika: 29.9.1994
Asuinpaikka: Kuusamo
Ammatti: Opiskelija, Kuusamon lukio
Kotisivu: santeriaikio.blogspot.fi
Twitter: @AikioSanteri
Saavutukset: Nuorten MM-kulta viestissä 2014, nuorten MM-pronssi pitkältä matkalta 2012, nuorten EM-sprintin hopeaa 2011. SM-mitalit: 3 SM-kultaa, 3 SM-hopeaa ja 10
SM-pronssia nuorten sarjoista

ja Sveitsissä EM-kilpailut.
On kova motivaatio päästä
sinne, Santeri kertoo.
Sitä ennen odottaa kuitenkin ajanjakso Puolustusvoimissa. Todennäköisesti urheilukoulun joukoissa Kajaanissa.
– Valmennuspuolella
mietitään uusia vaihtoehtoja ja uusiutumista. Viitisen vuotta olen nyt treenannut Kimmo Kymäläisen ohjauksessa. Kun aloitan suorittamaan asepalvelusta Kajaanissa, niin
on luonnollista tähytä valmennusosaamista myös
Vuokatin suunnalta.

EIKÄ kesäsuunnistustakaan ja talkoita ole unohdettu.
– Itselle kesäpuolella taidollisesti oli suurta hyötyä
suunnistusrippileiristä.
Aion jatkossakin kesäisin
leireillä ja tehdä suunnistuksessa taitoleirejä muun
muassa avoimen aluevalmennusryhmän kautta.
– Kesäpuolella tavoitteena on kehittyä kansallisen tason viestijyräksi.
SM-sprintti ja Jukolan viesti ovat tulevan kesän kohokohtia, KEV:n Jukolaleiriä
organisoimassa oleva Santeri kertoo.
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Teemu Tauriaiselle hiihtosuunnistuksen sotilaiden
MM-kisoista joukkuekilpailun MM-pronssia
Monipuoliselta urheilijalta löytyy SM-mitaleita kolmesta eri lajista.
Kuusamolaisella 21-vuotiaalla Teemu Tauriaisella on monipuolinen urheilutausta. Ala-asteikäisenä
hän urheili pallopeleissä
muun muassa jalkapallossa,
salibandyssa ja squashissa.
Myöhemmin yksilölajit veivät mennessään ja Tauriai-

nen on kilpaillut niin maastohiihdossa, hirvenhiihdossa kuin hirvenjuoksussakin
ammuntaa unohtamatta.
Suunnistuksen pariin hän
eksyi KEV:n järjestämän
suunnistuskoulun myötä ja
ensimmäiset suunnistuskilpailut koittivat 11-vuotiaa-

na Koillismaan Rastipäivillä
Kouervaarassa. Hiihtosuunnistus tuli mukaan 17-vuotiaana kun Teemu kävi kokeilemassa lajia seuran harjoituksissa.
- Maastohiihto ei enää
kiinnostanut samalla tavalla. Kun kokeilin hiihtosuun-

Karhunkatselulla irti karhupelosta

99-PROSENTTINEN
VARMUUS

Vuonna 2006 perustetun Karhu-Kuusamon toimipaikka on Kuusamon
Kuntivaarassa, läheltä Venäjän rajaa. Pienen metsälammen ympärille tehtiin
kolme katselurakennusta
ja karhujen ruokinta, jolla kontiot käyvät syömässä kesäiltoina.
Karhujen katseluun lähdetään illalla kello seitse-

män aikaankarhujen rytmin mukaan. Pois voi tulla
puolen yön jälkeen tai seuraavana aamuna. Karhuja
seurataan katselurakennuksista, joissa on käymälä ja lämmitys sekä kuvausaukot kuvaamista varten.
Rakennuksiin sopii kerrallaan 20 hengen ryhmä.
– Iltaohjelma sopii karhujen seuraamiseen hyvin. Aktiivikaudella juhannuksesta alkaen näkemisen varmuudeksi olemme
luvanneet 99 prosenttia.
Täyttä sataa ei luvata koskaan, koska kuitenkin kysymys vapaista luonnon
eläimistä, Pirttimaa sanoo.
Sataprosenttinen varmuus on kuitenkin toteutunut useimpina vuonna.
Karhuillan hinta on 120
euroa henkilöltä.
KEVÄÄSTÄ SYKSYYN

Karhujen katselukausi
alkaa toukokuussa karhujen herättyä keväthangille.
Kiima-aika pienentää karhun näkemisen mahdollisuutta toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa. Paras vauhti on päällä kesäkuun puolivälistä alkaen
elokuun 19. päivään ja katselukauden päättymiseen

PARHAILLAAN aliupseerikoulussa olevalla Tauriaisella hiihtosuunnistus
on nykyään ykköslaji. Valmennuksestaan hän vastaa itse.
- Jonkin verran on tullut
perehdyttyä valmentautumiseen ja omaa tietämystä
löytyy jo asioista, Teemu perustelee.
KULUNEEN talven meriitteihin Teemulla kuuluu
sotilaiden joukkuekilpailun
MM-pronssi hiihtosuunnistuksesta Sodankylästä sekä
hiihtosuunnistuksen SM-kisoista ensimmäinen yleisen
sarjan SM-plaketti, kun hän
sijoittui erikoispitkällä matkalla yhteislähtökilpailussa
kymmenenneksi.
- Sotilaiden MM-kisat
menivät yllättävän hyvin.
Pieniä virheitä toki tuli, hen-

Teemu Tauriainen ja Santeri Aikio.

– Vapaana omassa valtakunnassaan nähty karhu on niin upea ilmestys,
että se jaksaa kiehtoa aina
uudelleen. Kun näkee karhun luonnossa, ymmärtää
vaistomaisesti miksi se on
metsän kuningas, tiivistää Tuomo Pirttimaa Karhu-Kuusamo Oy:n perusajatuksen.
– Karhunkatselu on
myös mahdollisuus vapautua karhupelosta, jatkaa Pekka Veteläinen.
– Vapaiden karhujen
seuraaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin suomalaisen ruskeakarhun olemusta. Ei karhu ole sellainen ihmiselle
vaarallinen peto, millaiseksi monet sen mieltävät.

nistusta muutaman kerran
niin koukkuun jäin lajiin,
Teemu muistelee.

saakka. Karhu-Kuusamon
ruokinnalla käy kauden aikana parikymmentä eri yksilöä. Karhut vaihtuvat kesän aikana, yksikään ei vietä koko kesää ruokinnalla.
– Karhuilla on oma reviirinsä jonne ne haluavat. Varsinkin isot urokset
käyttävät ruokintapaikkaa
vain lyhyeen tankkaamiseen kiiman jälkeen, Pirttimaa kuvailee.

kilökohtaisessa kilpailussa
toiseksi parhaana suomalaisena 12:nneksitoista sijoittunut Teemu kertaa.

J O U K KU E K I L PA I LUSSA laskettiin yhteen
kunkin maan kaksi parasta
suoritusta ja yhdessä Tero
Linnainmaan henkilökohtaisen MM-pronssin kanssa suomalaiset saivat juhlia
siten myös joukkuekilpailun
MM-pronssia.
SM-erikoispitkällä matkalla tarjolla oli myös kirkkaampia plaketteja.
- Yhteislähtökilpailussa
tein kaksi huonoa reitinvalintaa, Teemu kertaa ja sanoo taitoharjoittelun jääneen armeijavuonna väistämättä liian vähäiseksi.

NUORTEN sarjoista hänellä löytyy SM-mitaleita
niin hiihtosuunnistuksesta
mutta myös hirvenhiihdosta ja ammunnasta.
Henkilökohtainen

SM-pronssi on tietenkin se
kirkkain mitali hiihtosuunnistuksen puolelta nuorten
sarjoista. Lisäksi on SM-hopeaa ja SM-pronssia parisprinttiviestistä, Teemu laskeskelee.

LUMIEN sulaessa katse on
suunnattuna jo seuraavaan
talveen.
- Tavoitteena on kehittyä
edelleen ja tehdä kunnollinen läpimurto pääsarjassa.
Sovi ei myöskään unohtaa
KEV:n potentiaalia ensi vuoden SM-viesteissä ja Lumitoukolassa.
- Meitä on viisi kovaa
nuorta miestä, joista saadaan muodostettua hyvä joukkue, Teemu kertoo
ja viittaa itsensä lisäksi veljeksiin Santeri ja Severi Aikioon, hiihtäjänä vielä paremmin tunnettuun Miika Haatajaan ja lajin pariin
palanneeseen Harri Pitkäseen. Joista kaikki Kuusamosta.

Vapaiden karhujen
katselua Kuusamossa

VAPAUDEN FILOSOFIA

Pekka Veteläinen pohtii
tämän tyyppisen karhunkatselun perusfilosofiaa:
– Joku kysyi kerran, eikö
ole aivan sama käydä katsomassa karhua eläintarhassa. Vastasin meidän kokemuksemme olevan täysin päinvastainen elämys
eläintarhaan verrattuna.
Tarhassa karhu on vangittuna ja katsoja vapaa, meillä karhu on vapaa ja kulkee
niin kuin haluaa, mutta
katsoja on seinien sisällä.
– Karhuja ei tarvitse pelätä, mutta kunnioittaa pitää. Karhu kyllä väistää ihmistä, kunhan ei koe tulleensa uhatuksi.
Karhu-Kuusamon löytää
netissä osoitteessa
www.karhukuusamo.com

www.karhukuusamo.com
0400 321 453 0400 210 681
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Pauli Toropainen suuntaa joka kesä Kuusamoon
Ensi kesän Fin5-suunnistusviikolla ONMKY:tä
edustavalla Pauli Toropaisella voi sanoa olevan kotikenttäetua, sillä hän on
osallistunut Kuusamossa
suunnistuskilpailuihin aina 1960-luvulta asti.
– Käytännössä olen ilmoittautunut kaikkiin kisoihin mitä on ollut tarjolla siitä asti, mutta jalkaleikkausten takia muutama
kerta on kuitenkin jäänyt
väliin. Kuusamon veteraanien MM-kisoissa 2007 en
harmikseni pystynyt kunnolla juoksemaan jalkaleikkausten vuoksi, mutta
kävelyhölkällä pääsin radat
kuitenkin läpi.

SUUNNISTUSKÄRPÄNEN puri Toropaista vuonna 1961 hänen ollessaan 11-vuotias. Alkuun auttoivat partiopojat ja oma isä. Aluksi seurana oli Oulun Hiihtoseura mutta toimiessaan ONMKY:ssä liikuntasihteerinä oli Toropainen mukana perustamassa seuraan
suunnistusjaostoa ja vaihtoi näin itselleenkin ONMKY:n edustusasun.
Pauli Toropainen on

myös ensimmäisiä pohjoissuomalaisia, joka kulki etelässä asti suunnistuskisoissa. Ja hiihtosuunnistuskin tuli mukaan kuvioihin heti kun se Suomeen
ja Pohjois-Suomeen rantautui. Nuorena palkintokaappiin kertyi mitaleita
niin Pohjois-Suomen mestaruuskilpaluista kuin piirinmestaruuksiakin.
– 1960-70-luvulla osallistujamäärät olivat korkeat. Tosin sarjojakin oli
vähemmän. Jos halusi olla
kolmen parhaan joukossa Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuissa niin piti onnistua jo hyvin. Kansallisissakin kisoissa saattoi 16-vuotiaiden poikien
sarjassa olla silloin helposti 25-40 osallistujaa, Toropainen muistelee.

”

Tyytyväinen olen jos yhteiskilpailussa onnistun
6-15 joukkoon.

NUORISSA Toropai-

Pauli Toropainen viihtyy Kuusamon kisamaastoissa. Tammikuussa Toropainen nähtiin hiihtosuunnistuskisoissa Tolpanniemessä.

nen sijoittui parhaimmillaan 16-vuotiaiden sarjassa SM-kisoissa neljän
joukkoon. Yleisessä sarjassa paras meriitti on tullut
SM-tasolla yösuunnistuksesta jossa Toropainen leimasi kuudenneksi. Myös
seniorisarjoista on tullut
henkilökohtaisella matkal-

la SM-plakettia kun paras
sijoitus on ollut kuudes sekä kesällä että talvella.
Fin5-suunnistusviikolla Toropainen nähdään
H60AL-sarjassa. Maaliskuun loppuun mennessä
sarjaan oli ilmoittautunut
jo 45 suunnistajaa.

KISOISSA MUKANA
Avoinna ma–pe 9–21, la 9–18, su 12–21
Huoparintie 1, 93600 Kuusamo
Puh. 010 763 3112
8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min. (alv 24%)

KUUSAMO
Jamatie 2, p. 01076 33703
8,35 snt/puh.+12,09 snt/min. (alv 24%)

Palvelemme joka päivä klo 6–22

S-Market Kuusamo

puh. 01076 33243
ma–pe 7–20, la 8–18, su 12–18

S-Market Ruka

puh. 01076 33223
ma–pe 8–21, la 8–18, su 12–21

Ravintola Rukan Kuksa,
Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi
puh. 010 7633 762, www.rukankuksa.fi

– Tyytyväinen olen jos
yhteiskilpailussa onnistun
6-15 joukkoon.

KISAJÄRJESTELYIHIN Toropainen ei ole
vuosien saatossa joutunut
Kuusamossa pettymään.
– Jos joku kilpailu suun-

nistajien kannattaa käydä niin se on Kuusamon
Erä-Veikkojen järjestämä kilpailu. Kyllä Suomen
oloissa ainakin voin suositella sitä ykköspaikkana,
Löytyy hyvät maastot, kartat ja ratamestarit. Järjestelytkin ovat aina sujuneet

hyvin, yhtään huonoa kilpailua tai maastoa ei ole ollut vaan aina tarjolla on ollut ykkösluokan tapahtuma, Toropainen kertoo.
Pauli Toropainen viihtyy
Kuusamon kisamaastoissa.

FIN5 2014 SUUNNISTUSVIIKON
ILMOITTAUTUMINEN
Suunnistusviikolle on ilmoittautunut huhtikuun alkuun mennessä
2900 suunnistajaa. Ensimmäinen ilmoittautumisporras oli lokakuun lopussa 2013, toinen helmikuun lopussa 2014 ja kolmas on 31.5.2014.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan aina 15.6.2014 saakka. Odotukset ovat reilun 4000 kilpailijan saamiseksi kilpasarjoihin ja noin reilun tuhannen kuntosarjalaisen osallistumisessa. Ilmoittautumiset tehdään IRMA-järjestelmän kautta, jonka kaut-

ta hoidetaan myös osallistumismaksut. Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan joko etukäteen IRMA:n kautta tai yleisimmin paikanpäällä kilpailuviikolla ja kisapäivinä. Tarkempi kisainfo ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät Fin5 2014 nettisivuilta:
http://2014.fin5.fi.
Ohjeet IRMA-ilmoittautumisjärjestelmän käytöstä löytyy osoitteesta: www.suunnistusliitto.fi, josta linkki ohjeisiin löytyy etusivulta.
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Yhteislauluillat ovat erityisen suosittuja. Myös tänä kesänä laulu luikahtaa aina keskiviikkoiltaisin kesäkuun lopulta alkaen elokuulle saakka.

Kuusamon Näyttämön kesäteatteriesitykset tarjoavat
kulttuurinnälkäisille mielenkiintoista seurattavaa. Viime
kesänä kesäteatterissa pyöri Harmaat pantterit.

Hannu Hautala luontokuvakeskuksessa riittää mielenkiintoista seurattavaa luontovalokuvien ystäville.

Kulttuuririentoja Kuusamon kesässä
Kuusamon kesä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia
muun muassa kulttuuritapahtumista nauttimiseen urheilemisen lomassa. Kulttuurikesän
kohokohtiin on kuulunut Kuusamon Näyttämön kesäteatteriesitys, joka perinteisesti on
kerännyt laajan yleisön suosion. Tänä kesänä Hotkun rannassa sijaitsevalla kesäteatterilla yleisö saa nauttia Antti Hovilaisen ohjaamasta englantilainen komedia Ilmasta rahaa.
Näyttelyiden ystäville mielenkiintoista nähtävää löytyy
muun muassa Hannu Hauta-

la luontokuvakeskuksesta, jossa pyörii vuoden mittaan useita vaihtuvia näyttelyitä. Galleriatilassa on esillä tunnetun
kuusamolaisen luontokuvaajan Hannu Hautalan kuvia. Yhtenä paikan erikoisuutena on
Hannun keinutuoli, jossa keinumalla pääsee selaamaan
Hannun rakentamaa teemallista kuvasarjaa.
Erinäisiä näyttelyitä on esillä
myös Kuusamotalolla sijaitsevassa Kaamosgalleriassa.
Kesäaikaan Kuusamossa voi
virittää laulujänteitään yhteislauluilloissa, joita järjestetään

keskiviikkoiltaisin eri puolilla
pitäjää. Tulevana kesänä laulut
alkavat keskiviikkona 25. kesäkuuta Pohjolan Pirtissä Vuotungissa, jatkuen seuraavaksi
2.heinäkuuta Oivangin Lomakartanossa, 9. heinäkuuta Huilingissa ja 16. heinäkuuta Kumpuvaaran näköalakahvilassa.
Kaiken kaikkiaan lauluillat jatkuvat elokuulle saakka.
Lisätietoa kulttuuritarjonnasta
muun muassa sivustoilta:
www.hannuhautala.fi,
www.kuusamo.fi/kuusamotalo,
www.kuusamonnäyttämö.fi,
www.ruka.fi

PALVELUTARJONTA
Rukan kesäkelkkarata
Vauhdin hurmaa 1001 metrin
mittaisella
kesäkelkkaradalla.
Turvallisuussyistä kelkkarata on
suljettu sateen aikana! Maisemahissi palvelee sadepäivinäkin.
Hyödynnä kesäranneke-etu!
Avoinna 14.6. -20.6. klo 10-18, juhannusaattona 21.6. klo 10-01,
22.6.-10.8. klo 10-20 ja 11.8.-14.9.
klo 11-18.
Puh. 0400 101 600,
www.ruka.fi/kesakelkka,
info@ruka.fi
Uimarannat
Taajaman uimapaikat:
Helilammen kaksi uimapaikkaa:
• Evakkotaival (keskustasta tultaessa E63/5-tieltä oikealle Riipisen Riistakahvilan kohdalta,
uimapaikan P-alue heti vasemmalla)
• Helilammentie (tien päästä
lähtevää pyörätietä n. 50 m) Kelanrannan rantauimala: Vanttajantie 6B (Keilahallin ja keskusurheilukentän takana)
Tolpanniemen uimapaikka (ei virallinen): Kuusamon keskustasta Ouluntaipaleen ja Kitkantien
liikennevaloristeyksestä Tolpanniemeen päin n. 4 km, vasemmalle Kotipalontietä n. 400 m,
tienhaarasta vasemmalle n. 200
m. Lisäksi sivukylillä voi olla kylätoimikuntien hoitamia uimapaikkoja.
Rukalla: Ravintola Rukatontun rannassa uimapaikka. Kysy
puku- ja saunatilojen vuokrausta ravintolasta
Koskenlasku
Koskenlaskureitit
sijaitsevat
Pohjois-Kuusamossa Kitkajoella ja koskenlaskua voi harrastaa sulan veden aikana eli toukokuusta lokakuulle. Valittavana
ovat mm. seuraavat Kitkajoen
reitit:
• Ns. Perhereitti Käylästä Juumaan, kesto 2-3 h, alaikäraja 5 v.
• Juumasta rajavyöhykkeelle,
kesto 5-6 h, alaikäraja 18 v.

• Koko Kitkajoki Käylästä rajavyöhykkeelle, kestää koko
päivän, alaikäraja 18 v.
• Juuman kosket, kesto 1-2 h,
alaikäraja 18 v.
Tiedot koskenlaskua järjestävistä yrityksistä löydät www.ruka.fi
Melonta
Melontaa voi Kuusamossa harrastaa sekä järvillä että joilla. Lisätiedot www.ruka.fi
Frisbeegolf
Koko perheelle sopivaa frisbeegolfia voi harrastaa Holiday Club
Kuusamon Tropiikin ympäristössä, Rukan kylässä ja Iisakki Villagessa. Lisätiedot www.ruka.fi
Ratsastus
Kuusamossa toimii useita hevostalleja, joissa järjestetään
ratsastustunteja, lyhyitä retkiä
ja useamman päivän maastovaelluksia.
Saunatour
Kesällä 2014 tarjolla on Saunatour-viikko-ohjelma, jossa voit
testata haluamasi saunat tai
osallistua vaikkapa koko saunatourille.
Mönkijät ja maastoajot
Useat ohjelmapalveluyrittäjät
järjestävät opastettuja safareita mönkijöillä, joko viikko-ohjelman puitteissa tai ennakkotilaHEINÄKUU
2014

Rukahovi
sali

uksesta ryhmille.
Rukan ravintolatarjonta
Ravintola Piste heinäkuussa
avoinna päivittäin 12-22, ohjelmailtoina 03 saakka
Pizzeria Ruka avoinna joka päivä 11-23
Kotipizza avoinna kesällä 11-19
(HUOM: 5.7-12.7 Kotipizza avoinna 10-22)
Subway Ruka avoinna kesällä 1018 (HUOM: 5.7-12.7 subway ruka
avoinna 9-21)
Ravintola Rukahovissa ma-pe
tanssit joka ilta, tähtiesiintyjät
ke ja pe iltana.
Skipub Afterissa pääsee laulamaan karaokea su- pe välisenä
aikana.
Pääsyliput ma-pe ravintola Rukahoviin ja SkiPub Afteriin.
Kaltiokivi palvelee päivittäin
oheisen aikataulun mukaisesti.
Terassilla pientä syötävää sekä
juotavaa.
Karhu Bar avoinna päivittäin klo
7.00 lähtien.
Rukan Kuksa klo 14-21
Colorado avoinna heinäkuussa
aamiainen klo 8-11 noutopöydästä, keittiö klo 14-21, Fin 5 viikolla
keittiö auki klo 12-22!
Baari auki 12---(02)
Zone on avoinna koko kesän klo
12-04 joka päivä.
Karaoke

La 5.7.2014

12-22.30

12-22.00

12-22.30

12-22.00

.21-02

, 21-02

11-22.30

11-22.00

FIN 5

.21-02

, 21-02

11-22.30

11-22.00

FIN 5

.21-02

, 21-02

11-22.30

11-22.00

To 10.7.2014

FIN 5

.21-02

, 21-02

11-22.30

11-22.00

Pe 11.7.2014

FIN 5

.21-02

, 21-02

11-22.30

11-22.00

La 12.7.2014

FIN 5

12-22.30

12-22.00

Su 13.7.2014

FIN 5

12-22.30

12-.22.00

FIN 5

Ma 7.7.2014

FIN 5

Ti 8.7.2014
Ke 9.7.2014

Uutuuksia, klassikoita, poistotuotteita, II-laatua

Saman katon alla:
• Kahvio
• Luonnonkala-akvaario
• Retkeilytarvikkeet
• Erätekstiilit
• Matkamuistot
• Lahjatavarat
• Kalamuijan kokkinurkka
• Kalastusluvat Helilampi,
Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoki

Kaltiokivi Kaltiokivi
sali
keittiö

, 21-02

Su 6.7.2014

TEHTAANMYYMÄLÄSTÄ
OTTIVIEHEET
KESÄN KALAREISSUILLE:

www.kuusamonuistin.fi
Professori Räsäsentie 1–2, 93600 Kuusamo
Tehtaanmyymälä/kahvio Puh. 08 860 3450
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Saunatourin kesän viikko-ohjelma
Iisakin Rantasauna ja
ulkoporeallas
Parilliset viikot:
tiistaisin klo 15:00
Parittomat viikot:
lauantaisin klo 15:00
Iisakki Villagen Rantasaunan hirsiseinät kätkevät sisäänsä jyhkeät lauteet ja
saunan sydämen, 750 kiloisen Aito-kiukaan. Pitkään
ja taidolla lämmitetty saunamme palkitsee saunojansa lempeillä, aidoilla ja pitkäkestoisilla
puulöylyillä.
Löylyjen välissä voi käydä
ihastelemassa Rukajärven
maisemaa ja lintujen touhuja ulkoporealtaasta. Voipa
välissä myös pulahtaa Rukajärveen vilvoittelemaan.
Saunan yhteydessä on erillinen takkatupa, josta löytyvät myös suihkut ja pukutila.
Ruka Safaris, puh. 08-852
1610, sales@rukasafaris.fi
www.rukasafaris.fi

Metsäkylpylässä hoidetaan kehoa ja mieltä
Parilliset viikot:
torstaisin klo 15:00
Parittomat viikot:
tiistaisin klo 15:00
Kolmen saunan erilaiset
löylyt, höyrysauna on lempeä ja savusaunan hämy
rauhoittaa ja viimeisessä
saunassa voi vihtoa itsensä
puhtaaksi, välillä voi käydä

lammessa uimassa tai takkahuoneessa lepäämässä ja
tuijottamassa tuleen. Metsäkylpylän saunat voi yhdistää Kitkajoen koskenlaskun
yhteyteen tai valita Pohjantähti -leirin telttasauna ja
nauttia uimisesta ja tulen
äärellä rauhoittumisesta tai
puiden halaamisesta.
Suosittelemme myös: Luonnosta kumpuavia hyvinvointiohjelmia, melontaa,
kalastusta, patikointia, luontopolkua ja villiruokaa.

hin erikoistunut terapiahoitomuoto.
Koivusaunassa
peseydytään koivusaippualla ja
hiukset pestään koivushampoolla. Koko vartalolle tehdään ihana koivukuorinta ja
kasvoille luomuhunajanaamio. Saunottaessa vihdotaan koivuvihdalla ja vilvoitellessa juodaan raikasta
vettä ja koivunmahla- koivuntuhkauute- tai koivunlehtijuomaa.

Rukapalvelu, puh. 010 2710
500, safarihouse@rukapalvelu.fi
www.rukapalvelu.fi

Rukan Salonki, puh. 040
564 0937 ja 0400 196 072,
sales@rukansalonki.fi
www.rukansalonki.fi

Suomalainen kuppaus
Suomessa kuppaus on tunnettu 1400-luvulta. Jopa
Mikael Agricola kehotti rukouskirjansa
kalenterissa
talonpoikia kuppauttamaan
itsensä ennen toukotöitä.

Kuppaus on apu lihasperäisiin kipuihin ja särkyyn, sekä
verenkiertovaivoihin.
Hemmottele itseäsi, hoida
terveyttäsi ja tule kuppaukseen, olet koulutettujen
saunaterapeuttiemme ammattitaitoisissa käsissä!

Rukan Salonki ja Pyhäpiilo,
puh. 040 564 0937/Marjo ja
040 4818144/Marita
sales@rukansalonki.fi
www.rukansalonki.fi
www.pyhapiilo.fi

Koivusauna Rukan Salongissa
Parilliset viikot: lauantaisin
klo 15:00
Parittomat viikot: torstaisin
klo 15:00
Koivu on yleispuhdistava
ja voimaa antava puu, joka
vaikuttaa suotuisasti immuunipuolustusjärjestelmään. Tuoreet koivun lehdet sisältävät vitamiineja
ja täyteen mittaansa kasvaneissa koivun lehdissä
on myös mm. flavonoideja, fenoleja ja eteerisiä öljyjä. Koivunmahla poistaa
kuona-aineita. Koivuntuhkauute tasapainottaa elimistön happo-emästasapainoa.
Saunaterapia on suomalaista
perinnehoitokulttuuria
kunnioittava ja saunahoitoi-

LähiTapiolasta saat
palvelua vakuuamisen
ja säästämisen asioissa.
Lisäksi osaavat ja akiviset ammalaiset
huolehvat korvausasioistasi.
Voit myös varata ajan yritystai maalaedustajallemme.
ASIAKASPALVELU
Ou Karjalainen ....... 08 814 2313
palveluneuvoja

Lisäksi FIN5 tapahtumaviiikolla tilauksesta:

Ulla Vares ................. 08 814 2313
palveluneuvoja

Sähköpos:
etunimi.sukunimi@lahitapiola.ﬁ

Timo Nissi............... 040 520 8443
vakuutusedustaja yritys-,
maala- ja kotalousasiakkaat

Heikki Kantola ........ 040 579 0856
vakuutusedustaja
kotalousasiakkaat

Lea Mikkonen......... 0400 366 236
vakuutusedustaja
kotalousasiakkaat

Tapani Ronkainen .. 040 540 2073
vakuutusedustaja
kotalousasiakkaat

Mika Haataja .......... 040 833 7280
myynpäällikkö
yritys- ja maala-asiakkaat

Juho Taivalkoski ..... 0400 890 033
myynpäällikkö
yritys- ja maala-asiakkaat

RUKASTORESTA VAATTEET JA
VÄLINEET KESÄN HARRASTUKSIIN
VUOKRALLE
* FRISBEEGOLF-KIEKOT
* MAASTOPYÖRÄT
* KÄVELYSAUVAT
* LASTENKANTORINKAT
KESÄRANNEKKEELLA
* NORMAALIHINTAISET
RUKAPYHÄ TEKSTIILIT -20 %
* VUOKRAA 2 PYÖRÄÄ PÄIVÄKSI
1 HINNALLA 25 € (NORM. 50 €)

AVOINNA:
13.6.-19.6. KLO 10-18
20.6. JUHANNUSAATTONA KLO 10-01
21.6.-9.8. KLO 10-20
10.8.-13.9. KLO 11-18
Hinnat ja lisätietoja:
www.ruka.ﬁ/kesakelkka

Kesärannekkeella
10 sarja 5 sarjan hinnalla!

RUKAN KYLÄN MINIGOLFRATA

HINNAT:
aikuiset 5€ / kierros
Lapset 3€ / kierros
Hinta sis. mailan ja pallon.

PUH. 0400 101 615
AUKIOLOAJAT JA LISÄTIETOJA:
SKI.RUKA.FI/RUKASTORE

Avoinna kelkkaradan mukaan!

RAVINTOLA PISTE RUKAN KYLÄSSÄ
* KOTIRUOKABUFFET 6-11.7.
* À LA CARTE -LISTA

PANKKIPALVELUT

KORVAUSPALVELUT

Irene Lompolo ........ 040 809 3833
pankkineuvoja
pankki-, laina- ja sijoitusasiat

Ajoneuvokorvaukset .......................08 814 2301
Ko- ja omaisuuskorvaukset ..........08 814 2302
Henkilökorvaukset ..........................08 814 2303

MA 7.7.
TI 8.7.
KE 9.7.
TO 10.7.

GROOVING HIGH ALLSTARS
PISTEEN TERASSILLA TRUBADUURI TAPANI KANGAS
COVERFIELD
PISTEEN TERASSILLA TRUBADUURI TAPANI KANGAS

KAINUU-KOILLISMAA
Kitkane 20, Kuusamo
Palvelemme ma-to 9.30-16.30, pe 9.30-16.00

2014

2014

MYYNTIPALVELU

Risto Tyni................ 0400 173 846
aluejohtaja
vakuutukset ja sijoiaminen

KESÄKELKKARATA JA MAISEMAHISSI

www.lahitapiola.ﬁ

PUH. 0400 101 620, SKI.RUKA.FI/PISTE
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Johtavaksi suomalaiseksi keramiikka-, lahja-, kattausja sisustusalan yritykseksi noussut Pentik on Posion
matkailun ja teollisuuden lippulaiva

Pentik menestyi
kovassa kilpailussa
Posion tehtaanmyymälän ilme muuttuu sesonkien myötä,
myymäläpäällikkö Leila Hautajärvi esittelee myymälän kevätilmettä.

tuminen ovat olleet yritykseltä onnistuneita ratkaisuja. Tuotteiden myynti pysyi
myös viime vuonna hyvällä tasolla.
Pentik Oy:n viime vuoden liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa, jossa edellisestä vuodesta laskua oli 4
prosenttia.
- Yhtiön nettotulos viime
vuodelta oli 2,6 miljoonaa
euroa. Liiketulos liikevaihdosta oli 9 prosenttia, toimitusjohtaja Pasi Pentikäi-

nen kertoo.
-Hyvä miinus, Pentikäinen totesi yhtiön viime vuoden tuloksesta.
- Tulevat vuodet eivät
varmastikaan ole helppoja. Haasteita tulee riittämään. Koko ajan kun olemme ajan hermolla, niin uskomme satsauksemme vievän meitä eteenpäin ja oikeaan suuntaan.
Pentik pyrkii nyt myös Venäjän markkinoille. Ensimmäisen myymälänsä Pen-

Angry Birds™ © 2009 - 2013 Rovio Entertainment Ltd.

Suomen johtavaksi käyttö-, lahja- ja piensisustustuoteketjuksi kasvanut posiolainen perheyhtiö Pentik
Oy teki viime vuonna kotimaan taloustilanteeseen ja
rakennemuutoksen suhteutettuna kohtuullisen tuloksen.
Pentik menestyi hyvin
toimialansa yhä kovenevassa kilpailussa. Yhtiönliikelahjoihin satsaukset ja erottuminen tuotteillaan massasta sekä jatkuva uusiu-

tik avasi viime vuoden lopulla Pietariin Nevski Center -kauppakeskukseen.
Pietariin avatun myymälän lisäksi Pentikillä on ulkomailla myymälät Norjassa Oslossa ja Ruotsissa Luulajassa. Suomessa myymälöitä yrityksellä on tällä hetkellä yhteensä noin 80 kappaletta.
Myymälöissä on kattava
valikoima Pentikin -mallistoja sekä kausittain vaihtuvia sesonkituotteita.

- Pentik-mäellä kävi viime
vuonna ovilaskureiden mukaan 80 000 matkailijaa kun
edellisenä vuonna kävijöitä
oli 88 000. Kävijämäärissä
huippuvuosi oli 2009, jolloin
mäellä kävi 115 000 matkailijaa, myymäläpäällikkö Leila Hautajärvi kertoo.
Pentik-mäen eri nähtävyyksiin ja museoihin pääsee helposti lasikäytävää
pitkin, joka yhdistää matkailukohteen rakennukset
toisiinsa.

ANU PENTIK Galleriassa on puolestaan esillä kaksi
näyttelyä. Gallerian alakerrassa on esillä viime elokuussa järjestetyn ArctiClay
II symposiumissa valmistettujen teosten yhteisnäyttely.
Gallerian yläkerrassa
puolestaan on esillä rovaniemeläisen keraamikon
Asko Luosujärven Vesi, virta, vuo -teossarja.

Pian on
pääsiäinen

Kuusamon Tropiikissa on aina hyvä sää!
Virkisty kylpylän poreissa, näytä taitosi keilaradalla ja
golfkentällä ja vietä hauskaa aikaa myös koko perheen
Angry Birds Activity Parkissa.
Lisätiedot ja varaukset: 030 686 4400
Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo
hotellimyynti.kuusamo@holidayclub.fi

VUOKRAAMINEN

ON FIKSU

RATKAISU!
Ramirentin vuokrakoneilla sujuu rakentaminen ja
remontointi. Tutustu laajaan valikoimaamme ja koko
maan kattavaan vuokraamoverkostoon osoitteessa:

www.ramirent.ﬁ

KUUSAMO Outlet | POSIO tehtaanmyymälä | RUKA
www.pentik.com
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Nuorisokeskus Oivanki –
Monipuolisia palveluja lapsille ja aikuisille

Oivanki on yksi kymmenestä valtakunnallisesta
nuorisokeskuksesta, joiden
toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ja valvoo. Toimintaa ohjaa nuorisotyölaki ja asetus. Ensisijaisena tehtävänä on tukea
kasvattajien ja kouluttajien
työtä sekä palvella kansallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa. Oivanki on kodikas ja turvallinen ympäristö
erilaisille leireille, kursseille,
koulutuksiin ja tapahtumiin
ympäri vuoden.
Oivangissa vierailee pääasiassa erilaisia nuorisoryhmiä, leirikouluja, seurakuntia, urheiluseuroja, järjestöjä ja yhdistyksiä ym. Oivanki
tarjoaa palveluja myös muille asiakasryhmille ikään katsomatta.
Oivangin tilat ja palvelut
sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan. Talossa käykin vuosittain kas-

vavassa määrin mm. työporukoita, kokousasiakkaita ja yksittäisiä matkailijoita
viettämässä erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja virkistyspäiviä. Yksityis- ja yhteisöasiakkaat tukevat samalla
nuorison hyväksi tehtävää
työtä, koska tulot kaikesta
toiminnasta ohjataan nuorisotoiminnan hyväksi.

OIVANGISSA on pidetty leirejä ja leirikouluja 1970-luvulta lähtien erikoistuen luonto-, elämys- ja
seikkailuaiheisiin sisältöihin. Leirikoulut ovat edelleen Oivangin suurin asiakasryhmä. Leirikoulu on
koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta kahden tai
useamman päivän pituisena jaksona. Leirikoulussa
oppilaalla on mahdollisuus
soveltaa koulussa opetettua tietoa käytäntöön avartaen lapsen maailmanku-

vaa ja konkretisoiden opittuja asioita. Parhaimmillaan leirikoulu lisää opiskelun kiinnostavuutta, kohottaa opiskelumotivaatiota ja
tuo vaihtelua ja virkistystä
normaaliin koulurytmiin.
Hauskan yhteistoiminnan
varjolla opitaan ryhmätyöskentelytaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä.
Oivangin leirikoulu räätälöidään kunkin luokan
tai ryhmän mielenkiinnon
kohteiden, erityisosaamisen ja aikataulun mukaan.
Oivangin ohjelmat ovat sisällöiltään opetussuunnitelmaa tukevia tuoden oppimiseen mukaan käytännön tekemisen.

NUORISOTYÖN osalta
myös kansainväliset nuorisovaihdot ja –leirit sekä
Nuotta-valmennus ovat toiminnan tärkeitä osa-alueita.
Nuorisokeskus Oivangin tavoitteena on lisätä koillismaalaisten nuorten kansainvälistymistä, mahdollistaa vuoropuhelua eri kulttuurien välillä sekä edistää

nuorten kielitaidon kehittymistä. Keskuksen väki myös
ohjaa ja tukee nuoria heidän omien hankkeittensa
toteuttamisessa.

NUOTTA-valmennukset
on tarkoitettu etenkin etsivän nuorisotyön kautta tavoitetuille 13 - 28-vuotiaille nuorille kehittämään heidän arjenhallintataitojaan.
Nuorisokeskus Oivangin tilat ja palvelut soveltuvat
erinomaisesti myös aikuisryhmien käyttöön. Oivangissa voi viettää vaikkapa
työhyvinvointipäivää erilaisten aktiviteettien parissa, kokoustilamme palvelevat kokous- ja koulutusryhmiä ja majoituskin järjestyy
tarvittaessa isommallekin
porukalle.
Oivangissa on hyvät tilat ja
puitteet onnistuneen kokouspäivän tai perhejuhlan
viettoon. Monitoimisaliin ja
ruokasaliin sopii yhteensä
yli 200 henkeä syömään, joten suurempikin tapahtuma
on mahdollista toteuttaa.
Oivangin keittiössä on tarjolla maukasta kotiruokaa.

Juhliin tai tapahtumiin saa
tilauksesta juhlakattauksen
kolmen ruokalajin aterioineen ja täytekakkuineen.
Oivangista löytyy tekemistä ympäri vuoden. Kesällä käytössä on frisbeegolf- ja minigolfradat, pallo- ja tenniskenttä, pururadat, uimaranta sekä maastopyöräreitit. Oivangin asiakkaat saavat myös kokeilla kalaonneaan viereisellä
Elijärvellä kesällä maalta tai
veneestä käsin sekä talvisin
pilkkimällä. Talvisin Oivangin omalle valaistulle ladulle pääsee suihkimaan suo-

raan pihasta. Pihapiirin tuntumasta löytyy myös hiihtomaa, joka sopii monipuoliseen hiihtoharjoitteluun.
Oivangista löytyy myös kuntosali sekä liikuntasali, jotka
ovat majoittuvien ryhmien
käytössä maksutta. Oivangin ja Kuusamon tarjonnasta löytyy varmasti jokaiselle
ryhmälle sopivaa tekemistä.
Tervetuloa tutustumaan
Nuorisokeskus Oivanki, Rovaniementie 62a , 93999
KUUSAMO
Lisätietoa Nuorisokeskus
Oivangin palveluista saat
osoitteesta www.oivanki.fi.

Nuorisokeskus Oivangin tilat soveltuvat hyvin häiden tai
muiden perhejuhlien järjestämiseen. Keittiöhenkilökunta
loihtii upeat tarjoilut asiakkaan toiveiden mukaan. Suku
voi myös majoittua Oivankiin juhlien ajaksi.

KUUSAMON JA RUKAN MAJOITUSPALVELUT
/rantasipi.fi

MAJOITU
RUKAHOVISSA
alk.

 
/yö/huone

TÄYDEN PALVELUN

ERÄMAAMAJOITUSTA
KESKELLÄ RUKAN KYLÄÄ
FIN5 KISAVIIKON maistuvat herkut nautitaan Kaltiokivessä. Tunnelmalliset kisatanssit Ravintola
Rukahovissa ja karaokea SkiPub Afterissa maanantaista perjantaihin 7.-11.7. Tervetuloa nauttimaan
kisaviikosta, Kuusamon luonnosta ja aktiviteeteista luonnon omaan huvipuistoon.
Sisältää 1 yön majoituksen 2 hengen standard-huoneessa, runsaan buffet-aamiaisen ja saunan.
Alkaen hinta voimassa YkkösBonus- ja K-Plussa-kortilla 1.5.-31.8.2014.
Varaukset hotellimaailma.fi tai
020 055 055 (0,29€/min+pvm/mpm)
Rukankyläntie 15, Rukatunturi
puh. 08-85 910, ruka.rantasipi@restel.fi, rantasipi.fi

RUKAN LOMAPALVELU

Oletko mökin omistaja?
Haluatko tehokkuutta
mökkisi välittämiseen?

Vuokramökit ja ohjelmapalvelut Rukalla!
Liity Ruka Clubiin www.rukanlomapalvelu.com
Varmistat alueen parhaat edut käyttöösi.
Tarjoamme sinulle hyvän kokonaisuuden mökinvälitykseen
sekä todella laajan välityspeiton yhdessä
Lomarengas Oy:n kanssa.

Me välitämme!

Rukan Lomapalvelu Oy
Rukatunturintie 1, 93825 Rukatunturi 020 775 1400 (24h/7)
www.rukanlomapalvelu.com
info@rukanlomapalvelu.com
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Tukkilaiskisat Käylässä
ILLAN TUKKILAISTANSSIT järjestetään Korpihovilla Tukkijätkät -orkesterin tahdittamana.
Tapahtumajärjestäjänä on Käylän seudun MMS ry ja muut kylän yhdistykset.
Käylän kylä sijaitsee lähellä Fin5-maisemia ja siksi järjestämme rastitanssit ti
8.7.klo 21 Käylän Korpihovilla.

Jokiluonnon lumoa,
Karhunkierroksen kaihoa!

taa putkiliukumäen huipulta ennen kuin suhahtaa putkesta ulos.

puistoon tuonut Kiian ja
Oonan äiti Henna Kallunki
kommentoi tyytyväisenä.

YHTEENSÄ 1 400 ne-

MITÄ pidempään lap-

liömetrin puistoa hallitsee
sen keskelle rakennettu
Possulinnoitus. Pikkuväki ei yksinkertaisesti saata
ohittaa sitä kapuamatta sisään rakennelmaan. Tyttöjä kiehtoo myös patjanpaloilla täytetty allas eli niin
sanottu vaahtomeri, poikia
taas Racing-polkuautorata.
Jo muutaman kierroksen
jälkeen Onnin posket hehkuvat punaisina.
– Onhan tämä kiva paikka. Lapset saavat kuluttaa
ylimääräistä virtaa, lapset

set puistossa viettävät, sitä
rohkeammin he uskaltautuvat kokeilemaan erilaisia
leikkipaikkoja. Kolme kuusivuotiasta testaavat niin
köysiradan kuin Possulabyrintin ja Oskari löytää takaisin trampoliinille.
Siellä lennokkaaseen
pomppimiseen intoutuu
myös kaksivuotias Oona.
– Angry Birds -puisto on
iso leikkipaikka, Oskari kuvailee testihetken lopuksi.
– Täällä tuntuu kivalta
leikkiä, Onni-veli säestää.
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Koe Oulangan kansallispuiston
kuohuvat kosket
Karhunkierroksen varrella!
www.luontoon.fi

O

www.metsa.fi
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Jos paikallisista lapsista muodostuvaa testiryhmää on uskominen, Kuusamon Tropiikin sisäleikkipuisto Agry Birds Activity
Park on kuin vastalääkettä
tylsyyteen. Kun viiden lapsen ryhmälle antaa luvan,
he pinkaisevat kohti leikkipaikkoja.
Oskari, 4, säntää pomppimaan trampoliinilla ja
isoveli Onni, 6, Possulinnoituksen nimellä kulkevaan suureen kiipeilykokonaisuuteen. Kaksivuotias
Oona tepsuttaa päättäväisesti kohti pientä liukumäkeä, kun taas hänen kuusivuotias isosiskonsa Kiia ja
tämän saman ikäinen ystävä Lea laskevat isoa putkea pitkin.
Kaikille löytyy välittömästi itselle mieluisaa tekemistä.
– Saako tulla, Onni huu-
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Kuusamon
Tropiikin Angry
Birds Activity
Park tempaa
lapset liikkumaan
ja leikkimään

lu

Lennokkaasti vihaisten
lintujen puistossa

TUKKILAISKISOJEN kuninkuuslajina pidetään koskenlaskua, johon Käylänkoski antaa vaativat puitteet.
Viimeisenä SM-lajina on sauvonta, jota
harva taitaa, mutta aina löytyy joku mestari, joka voittaa
Käylänkosken kuohut.
Kisojen jälkeen järjestetään palkintojenjako.
Kisapäivänä Käylässä myös oheistapahtumia.
Lapsille on pomppulinna
ja koneista kiinnostuneil-

le vanhojen traktoreiden näyttely. Kisapaikkana ja upeana puitteena päivän tapahtumille on Käylän kylän keskellä virtaava Kitkajoen Käylänkoski.

Vae
l

Käylänkosken rannalla lauantaina alkaen
klo 11. Kisa järjestetään kahdessa osassa. Klo 11 alkavat tyynellä vedellä kilpailtavat lajit. Kisa alkaa tukkilaismaratonilla. Maratoniin kuuluu kuusi eri vaihetta.
Ensiksi kilpailija soutaa tietyn reitin. Sou-

tukkilaisvala, jotka ovat varsinaisia mestarien taidonnäytteitä.

il

VARSINAISET tukkilaislajit kisaillaan

dun jälkeen on veneen veto, jossa kilpailija liuuttaa venettä keksillä puomipuista vauhtia ottaen. Seuraavaksi on sestominen, jossa tukkilainen sestoen tasapainoilee yhdellä tukilla puomin päähän, josta palaa maihin puomilla juosten. Seuraavaksi ylitettävänä on vedessä kelluva puusuma, ns. sumajuoksu. Viimeisenä maratonlajina on maastojuoksu. Kokonaisuutena tukkilaismaraton on fyysisesti erittäin vaativa ja monia taitoja vaativa laji.
Seuraava SM-laji on joukkuesoutu, johon voi osallistua 3-henkisin joukkuein.
Samalla paikalla esitellään
näytöslajeina rullaus ja

a

Kuusamon Käylässä, Kitkajoen kuohuissa järjestetään tukkilaislajien SM-kisat lauantaina 12.7. 2014.
Kisaviikonloppu käynnistyy Käylänkymppi-juoksutapahtumalla perjantaina
11.7. klo 18. Kokoontuminen juoksuun
on Käylän Korpihovilla ja ilmoittautua voi
paikan päällä.
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KARHUJUOKSU 2014

Argentiinalaisen
tangon kurssi
Rukalla

LAUANTAI 5.7 KUUSAMO

Karhujuoksun reitti uudistetaan lähdön ja maalin osalta.

Argentiinalainen tango on reilu sata vuotta sitten Buenos Airesissa syntynyt tanssi, joka koki
maailmanlaajuisen renesanssin
1990-luvulla. Nykyään sitä
tanssitaan kaikissa suurissa
länsimaisissa kaupungeissa
ja myös useissa maissa Kaukoidässä.

Näin koko reitillä on vettä joko vasemmalla tahi oikealla!
9.00 -10.45

Jälki-ilmoittautuminen
Numeroiden noutaminen
Kuusamon urheilukenttä
Alkuverryttely
Lähtö: Kuusamon urheilukenttä
Maali: Kuusamon urheilukenttä

10.45
11.00

HIN
HI
HINNAT
NNAT

JÄL
JÄLKILK
KI-

SARJAT
SARJAT

ENNAKKO
EN
KOON
KOON
ON
N
IILMOITTAUTUMINEN
LMO
MOIIT
MOIT
TTAUTUM
MIINE
NEN ENNAKKOON
Puolimaraton
Puolimaraton
uo
25€/21€*
0 Puolimaraton 30€/26€* Puo
M: M40, M50, M60
N: N40, N50, N60 Kuntokymppi 20€/15€* Kuntokymppi 15€/12€*
M/N 18
2.7 mennessä tilille
*hinta juoksijakortilla
(OP) 519407-23578
Kuntokymppi
M&N
Viitteeksi oma nimi & sarja

TANSSI sopii mitä mainioimmin suunnistajan mentaliteetille
kaivatessamme harrastukselta kokonaisvaltaisuutta: fyysisyyttä, sosiaalisuutta ja taidollisia haasteita.
Nyt voit tutustua rastiviikon kuluessa argentiinalaiseen tangoon ja
saada hyvät alkutahdit mahdolliseen
lajin harrastamiseen suunnistusviikon jälkeenkin. Kurssi järjestetään keskeisellä paikalla Rantasipi Rukahovissa suunnistajille sopivaan aikaan. Kurssilaisilta ei odoteta minkäänlaista aiempaa tanssikokemusta.
Lisätietoja www.milonga.fi/Ruka2014.

Suunnistajien SM-golfturnaus Kuusamossa
Kilpailu pelataan uudella Petäjäkankaan kentällä 10.7.2014
Pelimuodot: miehet 18 hcp pb, naiset 18 hcp pb. Aikalähdöt alkaen 09:00
Osallistuminen sähköpostilla: caddie@kuusamogolf.fi viimeistään
4.7.2014 klo 18:00 mennessä. Ilmoittautumisessa mainittava
”Suunnistajat Sm-golf, nimi, seura ja jäsennumero”
Kilpailumaksu 20 € + gf
Tervetuloa

Pasi Kiema ohjaa vaimonsa Teijan
avustamana argentiinalaisen
tangon kurssin viidentoista vuoden
argentiinalaisen tangon kokemuksella.

Rastitanssit ti 8.7.klo 21 Käylän Korpihovilla.

Purnuntie 2, 93600 Kuusamo
p. 08 852 2770, 040 544 8665
info@kitkanherkku.fi • www.kitkanherkku.fi
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38
Rukahovi

OSTOSPAIKAT JA VUOKRAAMOT

RAVINTOLAT JA KAHVILAT

2 Ravintola Zone
12 Tanssi- ja ruokaravintola Rukahovi,
15
18
22
23
24
34
37
40

Ravintola Kaltiokivi, Tellu Night ja
SkiPub After & Karaoke
Ravintola Piste
Pitäjän Pirtti
Hanki-baari
Colorado Mts. Bar & Grill
Classic Pizza
Subway
Kotipizza
Ravintola Kuksa ja Hesburger

1h

5
6
7
19
20
28
29
30
31
32
33

Safari Shop
Intersport Ruka
Burton Backhill Boardshop
Pitäjän Pirtti
RukaStore
Alko
Aste Brandstore
K-Market Rukankylä
Riipisen riista- ja matkamuistomyymälä
Pentik
Kyläkioski Taiga

Rukan kylän pysäköinti on Parkkihallissa kylän alla,
jossa on 320 lämmintä autopaikkaa.
Halli on kaikkien Rukan asiakkaiden käytettävissä
hintaan 1 €/ h tai 10 € / vrk.

MAJOITUS
3
9
10
21
27
35
40
42

MUUT PALVELUT

Safaritalon huoneistot
SKI-INN Hotel Ruka Village ja
SKI-INN Vastaanotto
Hotelli Rantasipi Rukahovi
SKI-INN RukaVillage huoneistot
SKI-INN RukaSuites huoneistot
Kumparehuoneistot
Ruka Ski Chalets
Holiday Club RukaVillage
huoneistot

Ruka Info, pankkiautomaatti
ja Kuusamon keskusapteekin palvelupiste

Parkkihallin sisäänajo
Käynti Parkkihalliin
1h maksuttomat kiekkopaikat

1
4
5
8
11
13
17
25
33
36
38
39
40
41
42
43
44
45

Rukan Kokouskeskus
Rukan Taksiasema
Rukapalvelun Safaritalo
Holiday Club myyntitoimisto
Lentokenttäbussin pysäkki
Rukan maksuton viikko-ohjelma: kokoontumispaikka
Lasten ulkoleikkialue
Karhunkierros-bussipysäkki
FinTravel, Nordic Holiday Service
Happy Family (touhutalo ja kuntosali)
Keilahalli Ruka Bowling
LKV Ruka
Ruka 911, LKV Saaga
Kesäkelkkarata, maisemahissi, frisbeegolf ja minigolf
Uimaranta
Näköalatorni Tykky
Ruka Day Spa
Opteam

Maksuttomat ulkopaikat on merkitty rinnekarttaan:

Rukan kävelykylässä tapahtuu FIN5 –rastiviikolla
Rukan kylän yrittäjät ja
kyläyhdistys toivottavat
FIN5 rastiviikojen vieraat
lämpimästi tervetulleek-

si Rukalle ja Kuusamoon.
Rastiviikon aikana Rukan
kylän yritykset tarjoavat
monipuolisesti palveluitaan alueelle tuleville kisavieraille.
Lapsia varten on kylässä
tarjolla poniajeluja (maksullisia), erilaisia kilpailuja
ja myös poroja pääsee näkemään kylän tuntumassa.
Suosittuja tekemisiä koko perheelle kesällä ovat:
näköalahissi, kesäkelkkarata, minigolf ja frisbeegolf.
Kylän esiintymislaval-

la, Tykyssä, tulee olemaan
musiikkiesityksiä palkintojenjakojen yhteydessä. Kylästä löytyy erilaisia myyntipisteitä, joissa on myynnissä mm. mansikkaa, paikallisia kalatuotteita sekä
tuotemyyntitelttoja. Kauppakeskus Kumpareesta
löytyy mm. huippumuotia
Asteesta, Pentik, matkamuistoja Riipisen matkamuistomyymälästä ja Taiga kioskista, K-kauppa ja
Alko. RukaStoressa on tarjolla mm. matkamuistoja,
retkeilyvarusteita, frisbeegolfkiekkoja ja tekstiilejä.

ALUEEN RAVINTOLOISSA TAPAHTUU
KOKO KISAVIIKON AJAN:
Alueen ravintolatarjonta on laaja ja monipuolinen. Kotiruokalounas on
tarjolla ravintola Kuksassa ja Coloradossa. Pisteen
ja Kaltiokiven terassit palvelevat sään salliessa. Tarjolla terasseilla myös syötävää mm. pyttipannua,
makkaraa, hodareita jne.
sekä juomia. Iltaisin ravintoloissa on makuja moneen makuun.
Ravintola Colorados-

sa esiintyy trubaduuri alkuviikon iltoina, ravintola Pisteessä on menoa tiistaina ja keskiviikkona bilebändin vauhdittaessa menoa. Ravintola Pisteen terassilla on myös yhteislaulua ja terassitanssia
tarjolla samoin ravintola
Tontussa on terassitansseja. Ravintola Rukahovissa on tanssit maanantaista perjantaihin; keskiviikkona ja perjantaina tans-

simusiikin ja iskelmämusiikin tähtiesiintyjät tähdittävät tansseja. SkiPub
after karaokebaariin pääsee tanssin ohella Rantasipi Rukahovissa. Ravintola
Zonessa on päivittäin koko
viikon ajan karaokea.
Iltarientoihin pääsee
Itä-Rukan vaunu- ja mökkialueelta Skibussilla.
Tarkempi tarjonta ja
esiintyjätiedot löytyvät
www.ruka.fi .

14

Kuusamo urheilusankareiden kasvattajana
Paikkakunnalta noussut useita talviurheilutähtiä
Kuusamosta löytyy monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen, mikä näkyy muun muassa paikkakunnalta ponnistavien
huippu-urheilijoiden määrässä. Hyvä esimerkki löytyy tämän vuoden Sotshin
talviolympialaisissa, joissa Suomen väreissä kilpaili useita kuusamolaisurheilijoita. Kirkkaimpana tähtenä olympialaisissa loisti lumilautailun slopestylen hopeamitalille laskenut Enni
Rukajärvi, joka on viimeisten vuosien aikana noussut
lumilautailevan maailman
eliittiin. Aiemmilta vuosilta
Rukajärven meriittilistalta
löytyy muun muassa maa-

Enni Rukajärvi olympiahopea oli kuusamolaisurheilijoiden päättyneen talven
kirkkain saavutus.

ilmanmestaruus, TTR-kiertueen voitto sekä X-Gamesien ykköstila. Rukajärven

Santeri Paloniemi (oik. ) on tällä hetkellä suomalaispujottelijoiden ykkösnimi. Aiempi ykköstähti Kalle Palander kävi aikanaan Rukan alppikoulua ja myös edusti urallaan Ruka Slalomia.

lisäksi kuusamolaista lumilautailuosaamista olympialaisissa esitti Ville Paumola.
Mäkihyppääjä Anssi Koivuranta oli olympialaisissa Suomen paras mäkimies
hypätessään suurmäessä
11:ksi ja normaalimäessä
12:ksi. Koivurannan kauden
kohokohtana voidaan pitää
uran ensimmäistä mäkihypyn maailmancupin osakilpailuvoittoa, kun Rovaniemellä asuva kuusamolainen ponnisti ykköseksi
tammikuussa Innsbruckissa käydyssä yhden kierroksen mittaisessa Keski-Euroopan mäkiviikon osakilpailussa. Innsbruckin voiton myötä Koivurannasta
tuli ensimmäinen urheilija
maailmassa, joka on pystynyt maailmancupin osakilpailuvoittoon sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä. Koivurannan lisäksi Kuusamon
Erä-Veikkojen hyppääjistä maailmancupia on kiertänyt Lauri Asikainen, joka
Koivurannan tavoin vaihtoi
yhdistetystä mäkihyppyyn
muutama vuosi sitten.

A L P P I H I I H D OSSA
kuusamolainen

Sante-

SUUNNAN
NÄYTTÄJÄ

KOILLISSANOMAT
www.koillissanomat.fi

ri Paloniemi on tällä hetkellä maan ykköspujottelija. Paloniemen meriitteihin lukeutuu muun muassa nuorten maailmanmestaruus parin vuoden takaa.
Freestylehiihdon halfpipessa maailman kärkinimiin
lukeutuu kuusamolainen
Antti-Jussi Kemppainen,
joka laski Sotshin olympiakarkeloissa kahdeksanneksi. Muutama vuosi sitten
Kemppainen voitti lajissaan
arvostetun US Openin.
Kumparelaskun
parin vuoden takainen nuorten maailmanmestari Vil-

Anssi Koivuranta ja Lauri Asikainen ovat Suomen kärkinimiä mäkihypyssä.

le Miettunen kilpaili niin
ikään olympialaisissa helmikuussa. Miettunen on
kuulut maajoukkueen vakiokalustoon jo parin vuoden ajan.

YLLÄMAINITTUJEN

Antti-Jussi Kemppainen
taitaa halfpipessa suksilla
pyörimisen.

lisäksi Kuusamossa on kasvanut ja elänyt useita muita talviurheilulajien huipulle noussutta urheilijaa. Lisää on tulossa kovaa vauhtia. Esimerkiksi nykypäivänä kovassa suosiossa oleviin freestylen new school
-lajeihin sekä lumilautai-

luun nousee Rukan rinteiltä
uusia taitajia jatkuvalla syötöllä.
Kuusamolaisten itsensä
lisäksi paikkakunnalla taitojaan kehittää myös iso joukko muualta saapuneita urheillijoita. Hyvä esimerkki
on Rukan alppikoulu, jossa
vuosien saatossa ovat opiskelleet muun muassa sellaiset nimet kuin Kalle Palander, Marcus Sandell ja Jouni Pellinen.
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LINJA-AUTON AIKATAULUT
FIN5 SUUNNISTUSVIIKOLLA 6.–12.7.2014
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KITKANTIE 7
93600 KUUSAMO
08 844 2200

PALVELEMME KESKUSTASSA
bÁėėoġÁĿĻoġĤįÐþġ

ma - pe klo 8 - 20, la klo 9 - 17
ja parillisina viikkoina
sunnuntaisin klo 12 - 17.
ZZZNXXVDPRQNHVNXVDSWHHNNL¿
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lomarengas.fi
lomaren

*(p. 8,28 snt/puh + 3,2 snt/min, m. 19,2 snt/min)

3800 vuokramökkiä, huvilaa
ja huoneistoa ympäri Suomea.

Varaa
netistä tai
soita!

Mökit alk.

300 €
/ viikko

0306 502 502*
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