
INFOPerheellisen napapiirinkierros tarjoaa kaikille nähtä-
vää ja tehtävää! Matkan varrelta löytyvät muun muas-

sa Rukan monipuoliset aktiviteetit sekä Rovaniemen 
kaikkien lasten tunteman Joulupukin kylä!

Perheellisen napapiirin kierros

Reitin pituus: 1 160m
Ajo-aika: 15h

Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Retkiopas

https://maps.app.goo.gl/gqtDY8TzLvxfjnmU8


Majoitus

Aktiviteetit

Kainuun Vaellustalli tarjoaa lyhyitä maastoretkiä islanninhevo-
silla pienille ryhmille ympäri vuoden. Lisäksi tarjolla on kiirei-
simpien turismisesonkien ulkopuolella askellajitunteja FEIF1-li-
sensoidun ratsastuksenohjaajan opastuksessa.

Kesähelteillä kannattaa muistaa Vuokatin uimarannat. Niiden 
parhaimmistoa edustaa Sotkamon keskustassa sijaitseva Hiu-
kan hiekkaranta. Talvipakkasilla uimarit pulahtavat avantoon 
esimerkiksi Vuokatin urheiluopistolla ja Vuokatinhovilla.

Vuokatin Seikkailupuiston yhteensä 11 rataa sijaitsevat luon-
nonkauniissa ympäristössä. Puiston parkkipaikalta on lyhyt 
kävelymatka polkua pitkin kiertäen harjun oikealta ja Vuokatti 
Sportista kävelymatkan päässä rautatiesillan yli ja oikealle.

Lähde melontaretkelle oppaamme kanssa tai ryhmänä aidolle 
tervareitille aidolla tervaveneellä!

Vuokatin seikkailupuisto

Veikontie 4
VUOKATTI

Kainuun Vaellustalli

Riekinrannantie 6 B,
88600 SOTKAMO

Hiukan uimaranta

Tervatie 1
SOTKAMO

Suvikkaantie 1
88610 VUOKATTI

Melontaretki jäätiön-
lammelle

Kattivankkuri on SF Caravan Kainuu ry:n omistama jäsen-
yhdistysalue. Aluetta pyöritetään pääasiassa kainuulaisten 
karavaanareiden talkootyöllä ja pyrimme tarjoamaan teille 
parhaan mahdollisen kokemuksen alueestamme.

Kattivankkuri
Veikontie 3
VUOKATTI

Vuokatti tarjoaa toimintaa perheen pienimmästä 
aina vanhimmalle laajalla tarjonnallaan! Söpöt 
islanninhevoset ihastuttavat koko perheen kun 
taas seikkailupuiston radat täyttävät hurjapäiden 
toiveet.

Kuopio – Vuokatti         186 km – 2 h 30 min

2

Vuokatti
(Sotkamo)

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://vuokatinseikkailupuisto.com/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kainuunvaellustalli.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://vuokatti.fi/tekemista/hiukan-uimaranta/
https://www.vuokattisafaris.com/melontaretket/
https://www.vuokattisafaris.com/melontaretket/
https://www.kattivankkuri.fi/
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Majoitus

Aktiviteetit

Hossan luontokeskus on oikea Samoilijan Sampo, josta saat 
viimeisimmät vinkit ja neuvot retkeilyyn ja kalastukseen. Luon-
tokeskuksesta voit hankkia alueen kartat ja tarvittavat ka-
lastusluvat, vuokraat veneen tai kanootin tai nautit kahvilan 
tarjoiluista.

Pururadan maastossa ja osin sitä myötäilevä metsärata, jolta 
löytyy 18 väylää monipuolisesti joka lähtöön.

Poropuistossa järjestetään porotilavierailuija, tilausruokailuja, 
perhejuhlia, ja talvisin poroajeluja.Puistossa voi ruokkia poroja 
kädestä ja kokeilla vaikka suopunginheittoa.

Suomussalmen laajat hiekkarannat ja kirkkaat vedet ovat kuin 
luotuja kuumien kesäpäivien viilennyshetkille!

Hossan poropuisto
Mäntyniementie 10
89920 RUHTINANSALMI

Uimarannat

Haverinen Discgolfpark
Haverisentie 7
89600 SUOMUSSALMI

Hossan luontokeskus

Jatkonsalmentie 6
89920 RUHTINANSALMI

Karhunkainalon leirintäalue sijaitsee Hossan kansallispuiston 
viehättävissä maisemissa Öllörin rannalla. Leirintäalueella on 
50 asuntovaunupaikkaa sähköliitännällä ja 18 asuntovaunu-
paikkaa ilman sähköliitäntää sekä telttapaikkoja.

Kylmäluoman leirintäalue palvelee luonnon rauhassa, komeis-
sa harjumaisemassa kalaisten vesien äärellä läpi vuoden. Lei-
rintäalue tunnetaan tunnelmallisista rantasaunoista, hyvästä 
palvelusta ja siististä ympäristöstä.

Jatkonsalmentie 6
89920, RUHTINANSALMI

Pajuluomantie 20
93540 TYRÖVAARA

Hossan leirintäalue

Kylmäluoman leirintäalue

Suomussalmen hiekkapohjaiset mäntykankaat hou-
kuttelevat ulkoilemaan. Hossan kansallispuistosta 
löytyy Hossan poropuisto, jossa pääset tutustu-
maan mahtaviin sarvipäihin! Helteen yllättäessä 
Uimarannat ja Frisbeegolf tuovat rentoa tekemistä 
kaikille.t

Suomussalmi

Vuokatti – Suomussalmi              114 km – 1 h 30 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.hossanporopuisto.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://frisbeegolfradat.fi/rata/haverinen-discgolfpark/
https://www.luontoon.fi/hossanluontokeskus
https://www.hossa-kylmaluoma.fi/leirintaalue-hossa/
https://www.hossa-kylmaluoma.fi/leirintaalue-kylmaluoma/
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Majoitus

Aktiviteetit

Kuusamon Suurpetokeskuksessa pääsee tutustumaan
suomessa eläviin suurpetoihin. Se on perustettu 1990-luvun 
alkupuolella karhunpennuille, jotka olivat menettäneet emonsa 
ja olisivat muuten menehtyneet luonnossa.Tarhassa on tällä 
hetkellä useita karhuja ja vanhin karhu on syntynyt 1992.

Koskenlaskusta voi nautiskella Oulangan kansallispuiston 
upeissa maisemissa vapaana virtaavan Kitkajoen puhtaissa 
vesissä toukokuusta lokakuulle saakka. Viikko-ohjelmassamme 
on tarjolla turvallisia opastettuja koskenlaskupaketteja rauhal-
lisista perheretkistä vauhdikkaisiin extreme-laskuihin. 

Mönkijän helppo käsiteltävyys ja vakaus sekä vaihtelevat reitit 
tarjoavat mukavia elämyksiä maastossa. Useat ohjelmapalve-
luyrittäjät järjestävät opastettuja safareita mönkijöillä, joko 
viikko-ohjelman puitteissa tai ennakkotilauksesta ryhmille. 

Koskenlasku

Mönkijäajelu

Rukan kesäkelkkarata on vauhdikas tapa tutustua Rukaan ke-
sällä. Nouse VillageExpress-tuolihissillä ylös tunturiin ja laske 
kelkalla alas!

Rukan kesäkelkkarata

Kuusamon suurpetokeskus
Keronrannantie 31
93700 KUUSAMO

Rukatunturin huippu

Pukinsaaren leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin puuta-
lokeskustan läheisyydessä meren rannalla. tLeirintäalueella 
on 17 vuokrattavaa mökkiä, 100 karavaanipaikkaa joista 50 
sähköllä ja telttailijoille 2 aluetta.

Myllylahdentie 4
93830 RUKATUNTURI

Iisakki village

Kuusamo toimii tällä kertaa etappina ja siel-
tähän löytyy koko perheelle todella adrenalii-
ninpitoista tekemistä! Aja mönkkärillä tunturin 
huipulle ja tule rinnettä alas kesäkelkkarataa 
pitkin!

Kuusamo

Suomussalmi – Kuusamo            141 km – 1 h 40 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.ruka.fi/fi/elamykset/kokeile-kesalla/monkijat
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.ruka.fi/fi/tapahtumat/kesakelkka
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://kuusamon-suurpetokeskus.fi/index.html
https://www.rukasafaris.fi/en/accommodation/4-iisakki-village?type=atom&order=category&dir=asc


5

Majoitus

Aktiviteetit

Lähetä ystävällesi postia Napapiirin erikoisleimalla, tapaa 
Joulupukin porot, tee ostoksia lukuisissa lahjatavarakaupoissa 
ja nauti ainutlaatuisista matkailuelämyksistä Joulupukin Paja-
kylässä Rovaniemellä!

”Täällä on joka kesä käytävä!” on monen tyytyväisen lomalai-
sen kommentti kesäkelkkaradastamme. Ounasvaaran super-
suosittu kesäkelkkarata alkaa vaaran huipulta, josta aukeaa 
laskijalle upea maisema. 

Liikennepuistossa järjestetään kesätoimintaa lapsille ja nuoril-
le sekä heidän huoltajilleen arkisin klo 9-15. Lapsille on mak-
suttomasti käytössä polkuautot ja ajoharjoitusrata. Ajovuoroja 
annetaan 15 minuuttia kerrallaan. Lainattavissa on myös 
erilaisia pihapelivälineitä. Sadekelillä puisto on kiinni.

Joulupukin pajakylä

Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI

Ounasvaara

Taunontie 14,
96600 ROVANIEMI

Rovaniemen liikennepuisto

Miehentie 12
96100 ROVANIEMI

Tiedekeskus Pilkkeessä tutustut pohjoisen metsiin kaikilla ais-
teilla ja itse tehden. Pilke kertoo suomaisista metsistä – siitä, 
mitä ne meille antavat, mitä voimme metsässä tehdä ja min-
kälainen on suhteemme metsään.

Ounasjoentie 6
96200 ROVANIEMI

Valtakatu 4
96100 ROVANIEMI

Tiedekeskus Pilke

Kaikenikäiset lapset sekä lapsenmieliset voivat liittyä mukaan 
Angry Birds hahmojen inspiroimaan hauskanpitoon. Leikki-
puisto pitää sisällään mm. köysiradan, liukumäkiä, keinuja ja 
kiipeilytelineitä, jokainen näistä erittäin suositun Angry Birds 
tyylin mukaan.

Angry birds- leikkipuisto

Alueemme tarjoaa viihtyisät ja mukavat puitteet jokaiselle 
omatoimimatkailijalle vain seitsemän kilometrin päässä Rova-
niemen keskustasta. Maalaisidylli vaihtuukin kaupunkimiljööksi 
vain muutamassa minuutissa. Autenttinen miljöö, upea luon-
tomaisema vesistön äärellä, hiljaisuus  ja kotoisa asuminen 
virittävät mielen lepoon päivän puuhastelujen jälkeen.

Kuusamontie 96
96900 SAARENKYLÄ, 
ROVANIEMI

Napapiirin saarituvat

Rovaniemi tarjoaa lapsiperheille monenmoista 
nähtävää. Pääsette tutustumaan reissulla Joulu-
pukkiin ja hänen työpajoihin, suomen metsiin sekä 
Liikennesääntöihin! Angry Birds- puistosta löytyy 
varmasti mukavia leikkivälineitä perheiden pienim-
millekkin.

Rovaniemi

Kuusamo – Rovaniemi               192 km – 2 h 30 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://santaclausvillage.info/fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://ounasvaara.fi/kesapalvelut/?e=kesakelkkarata
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/kayntikohde/rovaniemen-liikennepuisto/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-tiedekeskukseen/
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/kayntikohde/angry-birds-leikkipuisto/
https://saarituvat.fi/camping.html#suomi
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Majoitus

Simojoki sopii erinomaisesti perhokalastukseen rannalta. Var-
mimpia saaliskaloja Simojoella ovat harjus ja hauki, alaosalla 
saaliiksi voi saada merestä nousseen lohen.

Ranuan eläinpuistossa asuvat Suomen ainoat jääkarhut ja 50 
muuta arktista ja pohjoista eläinlajia, yhteensä n. 200 eläinyk-
silöä. Eläimet asustavat tilavissa aitauksissa pohjoisen metsän 
keskellä, luonnollisessa ympäristössä.

Kalastus ranualla

Ranuan eläinpuisto

Ranualla uiminen onnistuu monissa eri paikoissa. Kylän kes-
kustasta uimarantoja löytyy Ranuanjärven rannalta kolmin 
kappalein. Ranuan uimarannoista tunnetuin on legendaarinen 
Multilahti, josta löytyy sekä pitkä laituri että pukuhuoneet. 

Pekkalantie
97700 RANUA

Rovaniementie 29
97700 RANUA

Rovaniementie 29
97700 RANUA

Multilahden uimaranta

Ranuan eläinpuiston alueelta löytyy myös Fazerin tehtaan-
myymälä, joka on pullollaan suklaata ja makeisia.

Fazer Shop

Aktiviteetit

Erinomainen vaihtoehto sinulle, joka etsit edullista ja rauhal-
lista majapaikkaa  vesistönäkymillä! Ranuanjärvi Camping 
sijaitsee Ranuan keskustan tuntumassa. Lähimpään markettiin 
on noin 2 km ja Ranuan eläinpuistoon n. 5 km. Leirintäalueella 
on teltta- ja asuntovaunupaikkoja sekä kesäasuttavia mökkejä.

Leirintäalueentie 5
97700 RANUA

Ranuajärven leirintäalue

Ranua on hyvä paikka lapsiperheiden ren-
toutumiselle. Alueella pääsee käymään eläin-
puistossa ja maistelemaan Fazerin herkkuja. 
Ranualta löytyy hyvät kalastusmahdollisuudet, 
niin tuoreelle kuin vanhallekkin konkarille.

Ranua

Rovaniemi – Ranua                82 km – 1 h

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/simojoki-ranua.html
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.ranuazoo.com/elaimet/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://arcticguesthouseandigloos.com/fi/blogi/kesaloman-tekemisvinkit-ranualla/
https://www.ranuazoo.com/majoitus-ja-palvelut/ranuanjarven-leirintaalue/
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Majoitus

Aktiviteetit

Tietomaa on tarjonnut huikeita elämyksiä kaikenikäisille jo 
vuodesta 1988. Halusitpa sitten oppia tai pitää hauskaa, kulut-
taa aikaa kaiken kivan äärellä tai haastaa aivojasi ja kehoasi, 
on Oulun oma tiedekeskus juuri oikea paikka sinulle.

Oulun kiipeilykeskus sijaitsee Toppilassa, Alvar Aallon 1930 
suunnittelemassa vanhassa voimalassa. Tiloissamme pystyt 
kokeilemaan ja harrastamaan kiipeilyä monipuolisesti. Kiipeily-
kokeiluun et tarvitse aiempaa kokemusta, omia varusteita etkä 
ajanvarausta!

Tietokeskus Tietomaa

Oulun kiipeilykeskus

Mikä onkaan parempaa kuin lähteä pitämään hauskaa veden 
päälle rakennettuun ninjaratamaiseen vesipuistoon? Pääsetkö 
radan kastumatta? Uskaltaudutko hyppäämään hyppytornis-
ta? Valloitatko jokisuiston suurimman jäävuoren?

Vesipuisto Lappis

Nahkatehtaankatu 6
OULU

Paakakatu 7
90520 OULU

Hietasaarentie 9
90510 OULU

Linnansaari
90100 OULU

Vauhtipuisto on lasten oma huvipuisto Oulussa, jossa viihtyvät 
myös vanhemmat!

Vauhtipuisto

Nallikari tarjoaa yhden Suomen parhaista ympärivuotisista 
leirintäalueista. Nallikariin on helppo tulla isommallakin mat-
kailuajoneuvoilla; pääväyliltä on opastus suoraan perille.

Leiritie 10 
90510 OULU

Nallikari Caravan

Oulu on aktiviteettirikas kaupunki, jolla on paljon 
tarjottavaa lapsiperheille. Meren rannalla olevassa 
kaupungissa voi nauttia vesipuiston tarjonnasta 
koko perheen voimin, ja löytyypä kaupungista 
myös mietittävää perheen pienimpien mielen haas-
tamiseksi.

Ranua – Oulu          160km – 2 h

Oulu

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/tiedekeskus-tietomaa
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://oulunkiipeilykeskus.com/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.lappis.fi/vesipuisto/
https://www.vauhtipuisto.fi/
https://nallikari.fi/majoitus/leirintae-caravan/matkailuajoneuvoalue/
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Oulu – Kuopio          286 km – 3 h 30 min

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa 
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf. 

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen 
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaat-
tinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia 
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot, 
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivau-
nusta.

Tarina Golf

Muikkuravintola Sampo

Hanna Partanen

Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaike-
nikäisilleSiikaranta 9

70620 KUOPIO

Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO

Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Puijontie 135
70300 KUOPIO

Bellanranta

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kun-
nioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähi-
ruokaa tarjoilevat ravintolat.

Puijon torni

Nähtävyydet ja aktiviteetit

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä 
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös 
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaik-
kaa

Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä kara-
vaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikal-
la Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Rauhankatu 3 
70700 KUOPIO

Rauhalahti Camping

Jänneniementie 264 
70940 JÄNNEVIRTA

Alatalo Camping

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän 
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko, 
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät 
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Kuopio

Majoitus

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kuopiotahko.fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/golf/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.muikkuravintolasampo.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.bellanranta.com/
https://www.puijopeak.fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/fi/majoitus/leirinta/?gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqOY9l9jV_hU3vYxVzE443i6UVSN8A7w0rVxE-uZhhommmqp9R3ggPoaAmuyEALw_wcB
https://www.sfc-kuopionseutu.net/

