KUUSAM OLAINEN HARRASTU STARJONNAN OP AS
Hyvä lukija!
Kuusamolainen Harrastustarjonnan opas ilmestyy vuosittain. Tähän oppaaseen on kerätty
suuri osa kuusamolaisista harrastustoimijoista, lähinnä yhteystietoja ja pieniä kuvauksia
yhdistysten toiminnoista. Oppaan tarkoitus on auttaa kaupunkilaisia löytämään
monipuolisten harrastusten pariin, ja mahdollisuuksia onkin pilvin pimein! Kaikkea tästä
oppaasta ei löydy, mutta hyvään alkuun tämän kanssa pääsee.
Kuusamon Kansalaisopisto julkaisee oman kurssioppaansa syksyisin, ja sitä
täydennetään internet- sivuille alkuvuodesta, jolloin alkaa myös uusia kursseja.
Kansalaisopiston internet- sivut löydät osoitteesta http://edu.kuusamo.fi/kansalaisopisto/.
Palautetta oppaasta odotetaan osoitteeseen nuorisopalvelut(at)kuusamo.fi tai puhelimitse
0400 671 344 tai 040 860 8719.
Oppaan päivittää Kuusamon kaupunki / Nuorisopalvelut

Matkailu- ja yleisneuvontaa Kuusamossa:
Kuusamon kaupungin Yhteispalvelupiste
Kaiterantie 22, 93600 Kuusamo
puh 040 822 4004, fax (08) 866 0092
yhteispalvelu(at)kuusamo.fi
Kaupungin yhteispalvelupisteestä saat kaiken yleisneuvonnan ja asiakaspalvelun
kaupungin ja valtion virastoihin.
Matkailukeskus Karhuntassu
Torangintaival 2, 93600 Kuusamo
puh 030 650 2540
www.ruka.fi, www.hannuhautala.fi,
info(at)kuusamo.fi, info(at)hannuhautala.fi
Kuusamo Info, keskusvaraamo Lomarengas - FinFun ja
Metsähallituksen palvelupiste sekä Hannun jäljet- Hannu Hautalan
luontokuvakeskus ja luontokuvakahvila.

Nuorisotoimintaa
Bänditoiminta
Teollisuustie 6, 93600 Kuusamo
Yhteyshenkilö Jaana Jurmu
puh 0400 671 344
jaana.jurmu(at)kuusamo.fi
Kuusamon kaupungin nuorisopalvelut ylläpitää bänditilaa, jossa on neljälle bändille
vuokrattavat harjoituslooshit.
Kuusamon 4H-yhdistys
www.4h.fi/kuusamo
4h- kerhoissa opitaan käytännön tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan tuella.
Keskeisiä aihealueita ovat kädentaidot, metsä ja luonto, eläimet, kansainväli syys ja
liikunta. Toimintaa järjestetään 20 eri kerhossa ympäri Kuusamoa. 4h- yhdistys
järjestää myös erilaisia kursseja, kilpailuja, leirejä ja tapahtumia joista tiedotetaan
paikallislehdissä ja kerhoissa.
Kuusamon Nuorisoseura ry
Kuusamon Nuorisoseuralla ei oppaan päivityshetkellä ole toimintaa.

Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot ry
Lippukunnanjohtaja Elina Kemppainen, puh 040 777 3282
Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot ry on partiolippukunta, jonka tarkoitus on tarjota
lapsille ja nuorille hauskan ja monipuolisesti kehittävän harrastuksen turvallisessa
ympäristössä. Toimintamuotona on viikoittaiset kokoontumiset, erilaiset tapahtumat
ja tempaukset, leirit, retket ja vaellukset. Perinteiset partioarvot tuodaan esille
lippukuntamme kaikissa tapahtumissa.
Käylän Kiehiset
Lippukunnanjohtaja Sonja Tiermas, puh 040 525 1384
Käylän Kiehiset ry on Pohjois- Kuusamon alueella toimiva partiolippukunta.
Liikennepuisto
Rantatie 8, 93600 Kuusamo
Yhteyshenkilö Sari Tyynelä
puh 0400 671 344
sari.tyynela(at)kuusamo.fi
Liikennepuistossa on mahdollisuus harjoitella liikennekäyttäytymistä ja ajotaitoja
kävellen tai omalla pyörällä pyöräillen milloin vain, puisto on avoinna ympäri
vuorokauden sulan maan aikaan. Kaupungin nuorisopalvelut järjestää koulujen
kesäloma-aikana polkuautojen ja -pyörien vuokrausta sekä ohjaustoimintaa arkisin
ilmoitettuna ajankohtana.
Nuorisokeskus Oivanki
Rovaniementie 62a, 93999 Kuusamo
puh 040 860 8608
www.kuusamo.fi/oivanki, oivanki(at)kuusamo.fi
Oivanki on oiva paikka leirien, kurssien ja tapahtumien järjestämiseen. Monipuoliset
puitteet mahdollistavat erilaiset toiminnat niin ulko- kuin sisätiloissa.
Nuorisotalo Nurkkis
Kitkantie 30, 93600 Kuusamo
puh 0400 671 344 tai 040 860 8719
www.kuusamo.fi, nuorisopalvelut(at)kuusamo.fi
Nuorisotalo on avoinna koulujen lukuvuoden ajan viitenä päivänä viikossa. Avoimen
toiminnan alueena on talon alakerta (pelisali, kahvila ja tiedotuspiste, sekä nyrkkeily
/ rumputila valvottuna). Nuorisotalokortin voi hankkia kuudesluokkalainen ja sitä
vanhempi, kuitenkin alle 18- vuotias nuori (5,20€/vuosi).
Nuorisotalolla sijaitsee myös nuorisopalvelujen toimisto, josta voi tiedustella muita
yksikön tuottamia palveluja.
Walkers- nuorten yökahvila
Kitkantie 30, 93600 Kuusamo
Toimintavastaavat Sari Tyynelä ja Jaana Voutilainen
puh 0400 671 344 tai 040 860 8719
www.asemanlapset.fi, nuorisopalvelut(at)kuusamo.fi
Walkers- toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä vapaaehtoisuuteen
perustuvaa nuorisotyötä, jota yhdistys myös taustayhteisönä järjestää ja ylläpitää.
Keskeisin toimija Walkersissa on koulutetuista aikuisista vapaaehtoistyöntekijöistä
koostuva ryhmä.

Walkersissa on nimensä mukaisesti kyse elämänasenteesta; kulkemisesta ja
kulkijoiden kohtaamisesta. Tärkein toimintamuoto on kahvilatoiminta. Walkerskahvilat ovat turvallisia kokoontumispaikkoja, joihin kaikki nuoret ovat tervetulleita.
Tarkoituksena on mahdollistaa aikuisten ja nuorten hyväksyvä ja turvallinen
kohtaaminen sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisiksi
aikuisiksi. W alkers- tavaramerkin omistaa Aseman Lapset ry.

Liikunta- ja urheilutoimintaa
Cyclos Kuusamo
http://www.cycloskuusamo.net/
Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää pyöräilyn kilpailu- ja harrastustoimintaa.
Junioritoiminta on tärkeä osa seuran toimintaa. Seura harjoittaa kasvatus-, koulutus-,
valmennus-, ja neuvontatyötä. Ohjatut yhteislenkit, ja -tekniikkaharjoitukset.
Fillarinappula- ja kilpapyörätoiminta, leiritoiminta, hiihto-ja pyöräretket. Fillareiden
huoltopäivä.
Koillismaan Kiipeilyseura (KOKIS)
kiipeilyseurakokis.blogspot.com
Kiipeilytoimintaa ja -ohjausta seinällä, kalliolla ja jäällä, Koillismaan alueella.
Koillis-MC
Teuvo Räisänen, puh 050 588 1255
Koillis-MC on moottoripyöräkerho, jonka toimintaan kuuluu ajoja, kokoontumisia ja
ajoharjoituksia. Kerho vierailee myös näyttelyissä.
Korpikantri ry
kirsi.kuosku(at)luukku.com
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kantritanssin harrastusta, järjestää
tanssinopetusta sekä erilaisia kantritanssiharrastukseen liittyviä kursseja ja
tapahtumia.
Kuusamon Ampujat
www.kuusamonampujat.tk
Kuusamon Ampujat ylläpitää Vääräjoen ampumarataa ja neuvolan alakerrassa ilmaaserataa. Seura järjestää ampumakouluja ja kilpailuja yli 8 vuotiaille.
Kuusamon Erä-Veikot ry
www.kev.fi
Kuusamon Eräveikkojen jokaisella jaostolla (hiihto, mäki/yhdistetty, suunnistus,
yleisurheilu, uinti, keilailu) on lajikohtaista toimintaa. Ajankohtaista tietoa jaostojen
toiminnasta saa seuran nettisivuilta ja KEV:n toimistolta. Myös paikallislehdestä
kannattaa seurata ilmoittelua.
Kuusamon Jääkiekkotuomarit ry
pj Kari Multas, puh 040 588 5818
Jääkiekko- otteluiden tuomarointia.

Kuusamon Keilahalli
Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo
puh 08 818 1100
www.kev.fi
Keilahallin tarjonnassa keilailu (talvisaikaan myös hohtokeilailu), kuntosali, squash,
snooker ja bingo.
Kuusamon Keilailuliitto
Aatu Alatossava, puh 050 401 1032
Kolmen kuusamolaisen keilailuseuran “yhteenliittymä”. Koordinoi valmennusta,
kilpailuja ym. toimintaa. Toimii yhdyssiteenä Suomen keilailuliittoon.
Kuusamon Koskimelojat
koskimelojat.blogspot.com
Kuusamon Koskimelojat järjestävät retkimelonta- ja koskimelontakursseja sekä
aloittelijoille että kokeneemmille alan harrastajille. Teemme myös melontaretkiä ja
talvisin pidämme uimahalliharjoituksia.
Kuusamon Moottorikelkkailijat
www.koillismaa.fi/moottorikelkkailijat
Kuusamon Moottorikelkkailijat järjestää mm. motocross-, juniori- ja kilpailutoimintaa.
Kuusamon Naisvoimistelijat
www.kuusamonnaisvoimistelijat.fi
Kuusamon Naisvoimistelijat järjestää voimistelu- ja tanssitoimintaa alkaen
viisivuotiaasta ylöspäin, myös aikuisille.
3- 6- v. tytöille ja pojille on tarjolla myös liikuntaleikkikoulu.
Jumppaa odottaville äideille sekä vauva - vanhempijumppa.
Kuusamon Pallo-Karhut
www.pallokarhut.fi
Kuusamon Pallokarhut järjestää jäsenilleen lajikohtaista (jalkapallo, jääkiekko,
lentopallo, salibandy) liikuntaa ja urheilua. Lisätietoja saa jaostojen puheenjohtajilta.
Kuusamon Senioritanssijat ry
www.senioritanssijat.fi
Senioritanssi on ikäihmisten oma hauska liikuntamuoto, joka on tarkoitettu sekä
naisille että miehille ja käy kaikenkuntoisille. Senioritanssi on perinteisen piirileikin ja
tanhun välimuoto.
Kuusamon Soutajat
www.kuusamonsoutajat.suntuubi.com
Yhdistys harrastaa soutua, ja edesauttaa soudun kilpailu- että harrastustoimintaa
Kuusamossa.
Kuusamon Tennis
Pekka Saastamoinen, puh 0400 890 323

Kuusamon Tennis toimii kesäisin. Alkeiskurssit alkukesästä, elokuussa kisat.
Kuusamon Tropiikki
www.holidayclubhotels.fi
Allasosastolla kaksi suurta poreallasta, aurinkoluola, pitkä vesiliukumäki
tunneleineen, vesiputous, vesihierontapisteitä ja vastavirtajoki. Perinteisen saunan
lisäksi antii kin ajan höyrysauna, kelohonkasauna ja tilaussauna. Tropii kissa
sijaitsevalla Kuusamo Areenalla on mahdollisuus harrastaa keilausta, tennistä ja
sulkapalloa.
- Vauvauinti Tropiikissa su klo 9.00 - 10.00 äidin tai isän kanssa. Aloitusikä 3-6 kk,
ryhmässä voi käydä 2 vuotiaaksi saakka.
Lisätietoja: Johanna, puh 044 337 0532.
Kuusamon Urheiluautoilijat
Sauli Pätsi, puh 0400 765 636
Autourheilua ja kilpailutoimintaa sekä motocross- harjoittelua.
Liikuntakeskus
Kitkantie 42, 93600 Kuusamo
Liikunnanohjaajat Jukka Makkonen, puh 0400 816 394 ja
Annemari Eskola, puh 040 860 8604
Tilavaraukset ja tiedustelut; Lippukassa, puh 040 860 8720
www.kuusamo.fi, liikuntapalvelut@kuusamo.fi
Liikuntakeskuksessa on uimahalli, kuntosali, liikuntahalli, jäähalli, yu-tila, budotila,
solarium, pöytätennis ja tilaussauna, kokoustila sekä kahvio. Lisätietoja ohjatuista
toiminnoista netistä vapaa-aikapalvelujen sivuil ta, paikallislehdistä ja
liikuntakeskuksen ilmoitustaululta. 13 - 18- vuotiaille oma liikuntakortti: Actionpassi. Ohjattua ja omatoimista liikuntaa koko vuodelle. Liikuntaneuvontaa myös
nuorille (Jukka).
Nuorisoseura Koparat
Pj.Taina Pajuniva, puh 040 566 5082
Nuorisoseura Koparat järjestää jäsenilleen mm. tanhua, lentopalloa, sählyä ja
lavatanssitunnelmia. Toiminnot tapahtuvat taajaman alueella, lisätietoja saa
Tainalta.
Ruka Golf ry
Rukajärventie 48 G, 93825 Rukatunturi
toimisto puh 08 868 1619
Ruka Golf ry järjestää jäsenilleen Rukan 9- reikäisel lä kentällä koulutus- ja
kilpailutoimintaa. Kesäisin järjestetään n. 20 avointa, ja kymmenkunta vain jäsenille
tarkoitettua kilpailua. Seura järjestää kesäaikaan viikoittain kursseja ja koulutusta
muillekin lajista kiinnostuneille.
Kuusamon Liikuntahallilta on lisäksi varattu harjoitusvuoro talveksi.
Erikoisuutena lumi- ja keskiyöngolf. Vierailijat tervetulleita.
Rukan Latu ry
www.koillismaa.fi/rukanlatu
Avantouinti, luontoliikunta, erilaiset liikuntatapahtumat.

Rukan Lumilautailijat
Mikko Wendelin, puh 040 743 9020
Ohjattuja harjoituksia. Kilpailureissuja ympäri Suomea ja myös maailmalle.
Ruka Slalom
www.rukaslalom.fi
Seuran tarkoituksena on edistää alppihiihto- ja freestyleharrastusta ja -urheilua
toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran
päämäärien hyväksi.
Shotokai- Kuusamo
www.shotokaikuusamo.net
Karate on itämainen budo- eli kamppailulaji. Shotokai- Kuusamo Ry pitää yllä
traditionaalisen karaten harrastusta Koillismaan, etenkin Kuusamon alueella. Seura
järjestää alkeiskursseja joka vuoden loppusyksystä, juniorikurssit 7 - 13- vuotiaille.

Kulttuuritoimintaa
Kaamoskamera
Janne Moilanen, puh 040 702 3781
Kaamoskamera järjestää kaiki lle valokuvauksesta kiinnostuneille kuvailtoja
Kansanopistolla lokakuusta toukokuuhun kuukauden toisena torstaina klo 18.
Lisäksi mm. osallistuminen Nature Photo tapahtumaan, Oulanka Symposiumin
järjestäminen, koulutusta yms.
KinoKuusamotalo
www.kinokuusamotalo.net
Elokuvateatteri.
Kirjasto
Pääkirjasto, puh 040 860 8900
Kaiterantie 22
93600 Kuusamo
www.kuusamo.fi/kirjasto, kirjasto(at)kuusamo.fi
Kirjastosta löytää lievitystä tiedonjanoon, lukemista klassikoista sarjiksiin sekä
musiikkiäänitteitä ja nuotteja, äänikirjoja, kielikursseja, harrastekirjoja ja -lehtiä, dvdelokuvia ja nettikoneita. Henkilökunta opastaa tarvittaessa. Pääkirjaston lisäksi
palvelevat kirjasto Naturpolis lukiolla ja kirjastoauto Raito sivukylillä.
Koillis-Teatteri
www.koil listeatteri.com
Teatteritoimintaa, karaoke- ja ohjelmapalveluita. Lisätietoja Heikiltä.
Kuusamon Harmonikkakerho
Timo Väisänen, puh 040 594 3695

Kerho kokoontuu viikoittain haitarinsoiton merkeissä. Kerholaiset esiintyvät
tilauksesta, joskus kerho järjestää myös omia esiintymistilaisuuksia.
Kuusamon Kansanopisto
Kitkantie 35, 93600 Kuusamo
puh 050 444 1157, 050 444 1158
kuusamon.kansanopisto(at)koillismaa.fi
http://edu.kuusamo.fi/kansanopisto
Kansanopisto järjestää luontovalokuvausopetusta sekä lasten ja nuorten
kuvataideopetusta lukuvuosittain 5 - 18 - vuotiaille.
Kuusamon Käsityökeskus
Kaiterantie 22, 93600 Kuusamo
puh 08 853 396
kuusamo(at)taitopohjoispohjanmaa.fi
www.maakari.com
Käsityökeskus ohjaa ja neuvoo kudonnassa. Jo 9 vuotiaille!
Kuusamon Laulu ry
Pj Alla Kouru, puh 040 501 8643
Esiintymisiä ja konsertteja tilauksesta. Lauluharjoitukset viikoittain.
Kuusamon Matkailuoppaat ry
Pj Valtteri Nevala, puh 040 521 1933
Kuusamon Matkailuoppaat toimivat Kuusamossa ja Koillismaan alueella.
Auktorisoituja matkailuoppaita bussiopastuksiin sekä retkiin sopimusten mukaan.
Valmiiden opastuspakettien lisäksi räätälöityjä opastuksia asiakkaiden toiveiden
mukaan.
Kuusamon musiikkiopisto
Kaarlo Hännisen tie 2, 93600 Kuusamo
puh 040 860 8800
www.kuusamo.fi
Kuusamon Musiikkiopistossa annetaan tavoitteellista musiikinopetusta
pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille (musiikin perustaso ja
musiikkiopistotaso ). Lisäksi oppilaitokseen kuuluu alle kouluikäisille lapsille
tarkoitettu musiikkileikkikoulu.
Kuusamon Musikantit
Arto Poussu, puh 050 405 5381
Kuoro- ja orkesteritoimintaa sekä konsertteja.
Kuusamon Näyttämö ry
www.kuusamonnauttamo.fi
Kuusamon Näyttämö vastaa alueen harrastajateatteritoiminnasta. Näyttämö
valmistaa 2-4 näytelmää/projektia vuodessa. Kaikki teatterin tekemisestä
kiinnostuneet (lavastajat, puvustajat, avustajat, näyttelijät jne.) ovat tervetulleita
joukkoomme. Näyttämö kouluttaa jäseniään säännöllisesti.

Kuusamon Taidetuki ry
Iris Vierimaa, puh 040 738 3729
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkea kulttuuritoimintaa järjestämällä
erilaisia taidetilaisuuksia paikkakunnan omin, sekä myös vierailevin voimin.
Kuusamo-Seura ry
Helena Palosaari, puh 040 527 8164
Kuusamo- Seura on perinne- ja kotiseutuyhdistys, joka vaalii kuusamolaisia
perinteitä ja paikallista kulttuuria. Näkyviä toimintamuotoja ovat muun muassa
kesällä järjestettävät Kuusamo- päivät ja syksyllä rakennusperintöpäivät.
Kuusamotalo
Kaarlo Hännisen tie 2, 93600 Kuusamo
puh 0400 623 264
www.kuusamo.fi/kuusamotalo, kuusamotalo(at)kuusamo.fi
Kuusamotalo on Koillis-Suomen kulttuuri- ja kongressikeskus, jossa järjestetään mm.
konsertteja, kokouksia, taidenäyttelyitä, elokuva- ja teatteriesityksiä, festivaaleja.
Lisätietoja Kuusamotalon ilmoitustaululta ja tapahtumakalenterista, nettisivuilta ja
paikallislehdistä.
Kuusamo-Viena-seura ry
Erkki Homanen, puh 044 295 8692
Seuran jäsenten sukujuuret ovat Vienan-Karjalassa. Kulttuuri- ja humanitäärista
toimintaa rajan yli. Seurassa myös asiasta kiinnostuneita ei-karjalaisia.
Kuusankakuoro
Arto Poussu, puh 050 405 5381
Kuoro- ja orkesteritoimintaa sekä konsertteja.
Kööri
Keijo Mustonen, puh 0400 222 370
Kööri on lauluharrastajien ryhmä, joka esiintyy säestyksen kera tilauksesta
erilaisissa tilaisuuksissa. Kööri kiertää myös laitoksissa laulamassa. Ryhmään voi
tulla mukaan myös uusia laulajia!
Lauluryhmä Allaset
Alla Kouru, puh 040 501 8643
Lauluryhmä kiertää laulamassa kaksiäänisesti mm. palvelukodeissa. Esiintymisiä
myös muissa tilaisuuksissa. Laaja ohjelmisto.
Lupponäyttämö
Maija Korpela, puh 040 737 9516
Lupponäyttämö harjoittelee sketsejä, lauluesityksiä ym. Esiinnymme tilauksesta
pikkujouluissa, syntymäpäivillä ja muissa juhlissa.
Naiskuoro Ainot
Alla Kouru, puh 040 501 8643

Naiskuoro Ainot on kuusamolainen naiskuoro. Esiintymisiä ja konsertteja tilauksesta.
Okariina- ryhmä
Helena Sormunen, puh 040 848 1848
Okariina- ryhmä aktivoi kuusamolaisia perheitä toimimaan taiteen äärellä sekä
innostaa paikallisia ryhmiä tuottamaan omia kulttuuriprojekteja. Okariinalastenkulttuurifestivaalilla taiteen eri alueet ovat tarjolla sekä lapsia että heidän
vanhempiaan kiinnostavalla tavalla. Tapahtumiin voi osallistua joko tekijänä tai
kokijana, esittäjänä tai katsojana.
Paanajärvi-Tavajärvi-seura
Benjam Palosaari, puh 040 824 7129
Paanajärvi- Tavajärvi- seura on perinne- ja kotiseutuyhdistys, jonka
perustajajäsenten sukujuuret ovat Paanajärven ja Tavajärven seudulla. Lisäksi seura
kerää perinnetietoa menetetyn alueen taloista ja rakennusten sijainnista sekä muuta
perinnetietoa esimerkiksi lauluista.
Suomi-Venäjä-seura, Kuusamon os.
www.venajaseura.com
Suomen ja Venäjän yhteistyö; kansalaiset, kansalaisjärjestöt, nuoriso, urheilu,
sivistys ym.
Taiga-Pelimannit
Timo Väisänen, puh 040 594 3695
Taiga- Pelimannit on kevyen musiikin akustisten soitinten piiri, joka esiintyy eri
tilaisuuksissa tilauksesta.

Luonto ja eläimet
Koillismaan Koirakerho ry
pj Marika Tiermas, puh 040 745 0727
Koirien tottelevaisuuskoulutusta (toko), agilityä, metsästyskoirien jäljestystä (mejä)
sekä pelastuskoiratoimintana henkilöhakuharjoituksia ja pelastuskoirakoulutuksia
ympäri vuoden. Näyttelyharjoituksia (Nätö) sekä Match showta (leikkimielisiä
koiranäyttelyitä).
Koillismaan Puutarhayhdistys ry
www.koillismaa.fi/puutarhayhdistys
Yhdistys järjestää puutarhailtoja sekä luentotilaisuuksia eri aiheista. Lisätietoa
tulevista tapahtumista voi lukea paikallislehdistä.
Koillismaan Ratsastajat
koillismaanratsastajat.com
Koillismaan Ratsastajat järjestää valmennusta, kilpailuja ja koulutusta
koillismaalaisille ratsastajille.
Kuusamon Hevosystävät
Johanna Mylly, puh 040 592 8583

Kuusamon Hevosystävät järjestää nuorille hevosen harrastajille koulutusta, kursseja,
kilpailuja ja retkiä. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain koko perheen
hevostapahtuman ja ravitapahtumia.
Kuusamon Lintukerho
www.kuusamobirds.net/lintukerho.php
Lintukerho järjestää lintukerhoja ja -retkiä sekä ylläpitää kahta talviruokintapaikkaa.
Yhdistyksen toimesta pidetään “Kuusamon linnut” -postituslistaa, jossa on jäseniä yli
kolmesataa. Lisätietoja kerhon nettisivuilta ja Ollilta.
Kuusamon Luonnonystävät ry
Jyrki Mäkelä, puh 040 750 4511
Kuusamon Luonnonystävät on Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.
Tarkoituksenamme on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Kuusamon alueella.
Järjestämme luontoretkiä ja erilaisia tempauksia, sekä lasten luontoleiri vuosittain
kesäkuussa.
Kuusamon Metsästys- ja kalastusseura
Raija Naumanen (sihteeri), puh 045 139 6790
Yhdistys järjestää mm. näyttelyitä, eri metsästyskoirarotujen rodunomaisia kokeita ja
ko. rotujen jaostojen vetämiä koulutus-tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys järjestää
tarvittaessa koetoimitsija- sekä tuomarikursseja. Joulurauhan julistus metsän
eläimille.
Kuusamon Perhokalastajat
www.kuusamonperhokalastajat.net
Perhonsidontailtoja ja kursseja, sekä kalastusretkiä. Lisätietoja Jounilta.
Kuusamon Uistinseura ry
Rauno Veteläinen, puh 0400 916 350
Kilpailu-, nuoriso- ja valistustoimintaa.

Seurakuntien toimintaa
Kuusamon Adventtiseurakunta
Kitkantie 37, 93600 Kuusamo
puh 08 852 1070
www.adventtikirkko.great.fi
Adventtikirkon tarjonnassa lapsille ja nuorille kerhotoimintaa syksystä kevääseen, ja
eräripari kesäisin. Lisäksi nuorten ja nuorten aikuisten toimintaa määrättyinä iltoina.
Adventtikirkko tekee humanitääristä avustustyötä ympäri vuoden, sekä järjestää
seminaareja. Naistoimikunta järjestää ompelu- ja käsityöiltoja sekä
ruoanlaittokursseja ja myyjäistoimintaa.
Eräripari/nuorten seikkailuleiri 12-16 v. ja 16-20 v. heinäkuussa vuosittain. Kerho
Kuukkeli 7-13 v. Loma-Ajakka harrastuskerho.
Kuusamon ev. lut. seurakunta
Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo, puh 08 859 9500

Lapsityönohjaaja, puh 050 596 5349
www.kuusamonseurakunta.fi
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, päiväkerhot, avoimet kerhot, ensi äitien
kerho, parkkitoiminta. Lisätietoja lapsityönohjaajalta.
Nuorisotoimisto Vanhassa Pappilassa.
Varhaisnuorisotyö Tarja Kuusisto, puh 050 331 3579
Rippikoulutyö Päivi Raudaskoski, puh 050 591 3444
Nuorisotyö Leila Harjumaa, puh 050 591 3443
Nuorisotyö tarjoaa nuorille leirejä, retkiä ja nuorteniltoja. Lisätietoja paikallislehdestä
ja koulujen ilmoitustauluilta.
Musiikkitoimintaa:
Kuulas- kuoro 6-12 v, 13v ->, Tarutiina Perttunen, puh 050 310 5814
Kuusamon kirkkokuoro, Veteraanimieslaulajat ja Eläkeläi sten musiikkipii ri, Raimo
Heikkilä, puh 050 330 8574
Käylän Koraalikuoro, Maria Suviaro, puh 050 591 3437
Kuusamon Helluntaiseurakunta
Kitkantie 141, 93600 Kuusamo
Jussi Mielikäinen, puh 050 3645713
Rangers, toimintakerho kaksi kertaa kuukaudessa, Kitkantie 141, tai ulkona
luonnossa. Vip- illat 7-15 vuotiaille kerran kuukaudessa Kuutamotalolla. Nuorten illat
yli 15 vuotiaille kerran kuukaudessa. Kesällä Vip-leiri 7-15 vuotiaille. Tarkemmin
paikallisessa lehdessä.

Muu harras tustoim inta
Kumppanuustalo Kuutamo
Maaseläntie 8, 93600 Kuusamo
Aki Nevala, puh 040 7425641
kirpputori puh 040 703 9415
www.koil lismaa.fi/kuutamo
Talon tiloja vuokrataan mm. taiteita, koulutusta ja liikuntaharrastusta harjoittaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille. Kuutamolla toimii myös kirpputori.
Kuusamon Kotiäidit
Pirjo Tahkola, puh 050 354 8184
Maaret Koivuranta, puh 0400 386162
Kotiäitien toiminta sisältää yhdessäoloa, retkiä, teemailtoja ja avustustyötä.
Kuusamon Unicef- paikallisryhmä
Pj Virpi Alaräisänen, puh 050 535 4786
www.unicef.fi
Paikallisryhmä kerää varoja Unicefille myymällä paikkakunnalla Unicefin tuotteita
sekä järjestämällä varainkeräystapahtumia.
Unicefista ja vapaaehtoistoiminnasta saa lisätietoja nettisivuilta.
Kuusamon VPK

Keskuskuja 2,93600 Kuusamo
Sakari Oijusluoma, puh 040 722 8165
Perinteistä vapaapalokuntatoimintaa.
Mannerheimin lastensuojeluliitto
www.mll.fi/kuusamo
Perhekahvila viikoittain Atimotalolla. Tukioppilastoiminnassa mukana.
tapahtumia.

Retkiä ja

Suomen Punaisen Ristin Kuusamon osasto
www.kuusamo.punainenristi.fi
Ensiapuryhmä, koulutuksia, kampanjoita. Lisätietoja nettisivuilta ja toimistolta.

