


uomussalmi kutsuu sinut 

lukuisten järvien, metsien ja 

harjujen maille jylhiin maisemiin.  

Täällä nautit luonnon rauhasta ja 

antimista, kuuntelet hiljaisuutta 

ja metsän elämän ääniä. Mahtava 

pohjoinen havumetsävyöhyke taiga 

sulkee sinut syleilyynsä.

Erämaalammen rannalla, aamu-usvassa 

leikkivät hellyttävät karhun pennut 

sulattavat sydämen, auringon lasku 

Julma-Ölkyn maagisessa kanjonissa  

saa palaamaan takaisin yhä uudelleen.

Suomussalmella kohtaat myös  

vaikut  tavan Hiljaisen Kansan,  

kuulet Soivan Metsän ja vaikutut 

vahvasta sotahistoriasta.  

Kirjailija Ilmari Kiannon taitelijakoti 

Turjanlinna järviristeilyineen on  

kesän suosittu retkikohde.
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Lumoudu luonnosta



Yhdessä tehden

yvät merkityt patikointi- 

ja pyöräilyreitit, laavut ja 

tulistelupaikat reittien varrella 

kutsuvat nauttimaan luonnon 

moninaisuudesta. Martinselkosen 

luonnonsuojelualueella pääset  

osaksi aitoa pohjoiskainuulaista 

korpea. Täällä voit tutustua lähi-

etäisyydeltä karhujen elämään.

Myös kalastajat viihtyvät Suomus-

salmella. Kuntakeskuksessa on 

hyvät kalastuslaiturit, ja Hossassa 

tehdään poikasistutuksia hyvien 

kalansaaliiden varmistamiseksi.  

Yli-Vuokin virkistyskalastusalue  

ja viehekalastukseen sopiva  

Korvua-Näljänkäjoki palvelevat 

vaativiakin kalastajia.
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alvi on täynnä monipuolista 

tekemistä. Hiihtäjät nauttivat 

laajasta maastohiihtoverkostosta, 

ja Hossan monitoimireiteillä 

voi hiihtämisen lisäksi pyöräillä 

läskipyörillä tai kulkea lumikengillä. 

Myös Martinselkosesta löydät 

mainiot hoidetut pyöräilyreitit 

läskipyörille. Moottorikelkkailijat 

viihtyvät hyvillä reiteillä.

Talviaikaan tarjolla on myös  

poro- ja koiravaljakkoajeluita. 

Suomussalmen keskustassa  

sijaitseva Virkistyskylpylä Kiannon 

Kuohut on oiva paikka rentoutua 

touhua täynnä olevan päivän jälkeen.
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Talven taikaa



Hossan lumousuomen uusin kansallispuisto 

Hossa tunnetaan upean erä-

maaluonnon lisäksi kolmen vesireitin 

kohtauspaikkana. Alueella on yli sata 

kirkasvetistä järveä ja lampea. Hossan 

virtavedet ovat helppokulkuisia, ja vesi-

retkeilyyn tarkoitettuja melontareittejä 

löytyy yhteensä 60 kilometriä.

Hossassa nautitaan rentouttavasta 

hiljaisuudesta ja ainutlaatuisesta 

luonnosta. Kansallispuistossa on paljon 

helppokulkuisia opastettuja reittejä, 

harjuja jyrkkine rinteineen, vuolaita 

virtoja ja kirkasvetisiä järviä. 

Värikallion mystiset maalaukset,  

naava  metsä ja Suomen mahtavin 

kanjonijärvi Julma-Ölkky hakevat 

vertaistaan. Alueella sijaitseva 

Hossanjoki on perhokalastajien 

suosikkikohde ja tunnettu luontaisen 

taimen-, harjus- ja siikakannan vuoksi.
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Lataa ilmainen Arilyn- 
sovellus AppStoresta tai 

Google Playsta.  
Osoita sovelluksella esitteen 

sivua ja nauti Hossan 
parhaista paloista. 



Sisun syntysijoilla

aatteentie on vaikuttava matka 

läpi suomalaisen sotahistorian. 

Tie on ollut monessa mukana toimien 

yhdysväylänä Suomen ja itäisen raja-

naapurin välillä. Raja onkin vanhin 

valtioraja koko Euroopassa.  

Tien päässä oleva Vartiomuseo on 

aikoinaan toiminut myös tulliasemana. 

Ylivoima ei aina ratkaise kaikkia 

taisteluja. Presidentti Kyösti Kallio 

kirjoitti sotamarsalkka Mannerheimille: 

”Suomussalmella tehtiin ihmeteko, 

joka jää sotahistorian kirkkaimmaksi 

tähdeksi.” 

Raatteen Portti Talvisota museo kertoo 

sodan tarinaa. Vaikuttava Talvisodan 

monumentti koostuu kivikentästä ja 

Avara Syli -keskusmuistomerkistä,  

jossa on 105 vaskista tuulikelloa,  

yksi jokaiselle talvisodan päivälle.
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