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TERVETULOA KOLIN ALUEELLE!
– elokuun ohjelma, palvelut ja tapahtumat –
AKTIIVISEEN LOMAAN

Ihaile kansallismaisemaa maisemahissistä käsin. Kolilla palvelee päivittäin
21.8. saakka kahden hengen penkeillä varustettu maisemahissi, josta
avautuvat Kolin vehreät maisemat ja huikea näkymä Pieliselle. Säävaraus.
Avoinna 21.8. saakka joka päivä klo 10–14 ja 14.30–17.30. Lisäksi ke ja la
klo 18–21 Rinnetuvan grilli-iltoina 21.8. saakka. www.koli.fi/maisemahissi
Maastoratsastusta islanninhevosilla. Kesto 1–3,5 h. Lähtö/paluu: Matkailutila
Paimentupa. Varustus: säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja kannalliset jalkineet.
Lainaan saa kypärän ja nahkachapsit. Varaukset edelliseen iltaan klo 18
mennessä p. 040 080 2709. Matkailutila Paimentupa, Kotaniementie 1, Koli,
www.paimentupa.fi
Opastetut Feel Koli luontoretket tilauksesta. Tilauksesta patikkaretket mm.
upealle Mäkrävaaralle eväiden kera tai Kolinuuroa kiertämään. Lisätietoja ja
varaukset: FeelKoli, p. 0400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi
Mummon matkassa maatilalla. Mummon matkassa maatilalla-minipaketti
sisältää opastetun kierroksen maatilalla. Tutustutaan tilaan menneisyydestä
nykyaikaan sekä tilalla asusteleviin eläimiin. Kesto noin 1 tunti. Varattavissa
etukäteen myös kotieläinpihan aukioloaikojen ulkopuolella! Kotieläinpiha
sekä mummon kesäkahvila ovat avoinna 7.8. saakka ke–ma klo 11–17,
suljettu tiistaisin. Leskelän Mummon Hevospiha, Leskeläntie 49, Juuka, p. 050
324 4729, vmatilai@outlook.com, www.leskelanmummonhevospiha.com
Maanantaisin ja lauantaisin klo 16. Koe Kolin luonnon monimuotoisuus.
Vaelletaan vaihtelevien Kolin maisemien läpi Tarhapurolle ja sieltä
tulistelutauolle Likolahteen, josta matkataan takaisin hotellille Kolin Uuron
maisemien kautta. Opastettu kävelyretki, kesto 4 tuntia, keskivaativa.
Järjestetään vähintään kolmelle henkilölle. KoliStoressa retken myynti
sulkeutuu neljä päivää ennen. Lähtöpaikka: Kolin luontokeskus Ukon edestä,
Ylä-Kolintie 39. Varaukset: www.kolistore.fi
Tiistaina 2.8. ja 9.8. klo 9 Koe kaunein Koli. Kävelyretki Kolin
kansallispuiston korkeimmille näköalapaikoille, ikivanhoille kalliolle Ukko-,
Akka- ja Paha-Kolille. Opas kertoo retken aikana tarinoita Kolin historiasta,
luonnosta ja kulttuurista. Retki alkaa klo 9, ja kestää noin 1,5 tuntia. Retki on
ostettavissa KoliStoressa retkeä edeltävään päivään klo 15 saakka. Paikan
päällä maksu vain kortilla. Lähtö ja paluu: Kolin luontokeskus Ukon piha,
Ylä-Kolintie 39, Koli. Varaukset: www.kolistore.fi
Tiistaisin ja torstaisin klo 16. Luolaseikkailu Repouurossa. Pääset tutkimaan

Suomen pisimmän lohkareluolaston Repouuron jännittävää reittiä. Retki vaatii
kohtuullista fyysistä kuntoa ja rohkeutta kohdata ahtaitakin paikkoja. Kesto
1–2 tuntia. Retki soveltuu yli 15-vuotiaille. Järjestetään vähintään kahdelle,
enintään kuudelle henkilölle. KoliStoressa myynti sulkeutuu neljä päivää
ennen retkeä. Varaukset: www.kolistore.fi
Tiistaisin 9.8. saakka klo 17 metsäjooga. Joogamaton käyttö sisältyy
hintaan. Ilmoittaudu mukaan viimeistään edellisenä päivänä
p. 040 865 0466 tai KoliStoresta. Tunti toteutuu vähintään viidelle
osallistujalla. Säävaraus. Varaukset: www.kolistore.fi
Keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 16. Kanootti-/kajakkiretki
saareen. Retki upealle, Suomen neljänneksi suurimmalle järvelle,
Pieliselle. Melotaan saareen, jossa syödään retkiveväät. Kesto 3–4 tuntia.
KoliStoressa retken myynti sulkeutuu neljä päivää ennen. Lähtöpaikka: Kolin
Satamaravintola, Rantatie 12, Koli. Varaukset: www.kolistore.fi
Torstaisin 4.8. klo 18–19 äänimaljarentoutus. Palauttava joogatunti, jonka
lopuksi maaginen äänimaljarentoutus. Ilmoittaudu mukaan viimeistään
edellisenä päivänä! Tunti toteutuu vähintään viidelle osallistujalla.
Varaukset: www.kolistore.fi
Torstaina 4.8. ja 9.8. klo 20 Uinuvat vaarat – yöttömän yön retki Kolilla.
Auringonlaskun retki Kolin kansallispuistoon. Koe yöttömän yön taika Kolin
huipuilla ja ihaile auringon lasku. Kesto: 2–2,5 tuntia, kävelymatka: n. 2,5
km kansallispuiston poluilla. Reitti on helpohko, matkalla on jokin verran
nousua ja laskua. Opastuskielet: suomi ja englanti. Ilmoittautumiset edellisenä
päivänä klo 15 mennessä. Lähtö ja paluu: Kolin luontokeskus Ukon edestä,
Ylä-Kolintie 39, Koli. Varaukset: www.kolistore.fi
Minigolf. Minigolfrata sijaitsee Kolin kylällä, mailojen vuokraus Kolin matkailuneuvonnasta tai Kolin Salesta. Neuvonta sijaitsee Koliln kylällä (Ylä-Kolintie
2) ja on avoinna 13.8. saakka ma–la klo 10–17, 16.8. alkaen ti–la klo 10–17.
Kolintie 94, Koli.
Frisbeegolf on koko perheelle sopiva harrastus. Kolillla on kolme frisbeegolfrataa. Kolin täysimittainen 18-väyläinen rata on Ukko-Kolin rinteillä. Rata
tarjoaa huikeiden maisemien lisäksi fyysistä haastetta, reitillä on korkeuseroa
jopa 200 metriä. Golfaaminen on ilmaista, ja lajin uusille harrastajille on myös
kiekkoja myytävänä Break Sokos Hotel Kolilla ja Ukko-Kolin Rinnetuvalla.
Koli Freetimella on kuusi koria, Kolin kylän radalla viisi koria. Voit vuokrata
kiekkosetin Kolin matkailuneuvonnasta. Neuvonta sijaitsee Koliln kylällä,
Ylä-Kolintie 2, ja on avoinna 13.8. saakka ma–la klo 10–17, 16.8. alkaen ti–la
klo 10–17. Kolintie 94, Koli.

LOMAOHJELMAA

Keskiviikkoisin klo 20 oluttasting Kolin Ryynäsessä. Maistelussa on
seitsemän tuotetta. Kesto 1 tunti. Varaukset viimeistään päivää ennen
tapahtumaa. Vähintään kaksi osallistujaa. Gastropub Kolin Ryynänen,
Ylä-Kolintie 1, Koli, p. 044 569 5757, www.kolinryynanen.com
Kolin Ryynänen Varaukset: www.kolistore.fi
RISTEILY T, VENEILY, KAL ASTUS JA KOSKENL ASKU

M/Y Elektra tekee saaristoristeilyjä kansallispuiston saaristossa sekä
kulkee kesäkaudella ke–ma Vuonislahden, Kelvänsaaren ja Kolin välillä.
Vuonislahdesta voit jatkaa venekyydillä Eva Ryynäsen taiteilijakotiin Paateriin.
Aluksen aikataulussa on huomioitu juna-laiva yhteys Kolin kansallispuiston
maisemiin. Kolin satamasta pääsee kansallispuiston poluille. 21.8. saakka voi
hyödyntää maisemahissiä Ukko-Kolille noustessa.
Lue lisää ja varaa paikka: www.koli.fi/risteilyt
Kirkkoveneretket Koli-Vuonislahti-Paateri. Tilaa ryhmällesi venekuljetus
suurilla puuveneillä Vuonislahden kylän ja Kolin sataman välillä (noin 10
km/50 minuuttia). Voitte matkata veneellä myös Paateriin (14 km), jossa on
upea, kuvanveistäjä ja taiteilija Eva Ryynäsen ateljee. Veneretket tehdään
turvallisilla puuveneillä ja varusteisiin kuuluvat sadeviitat ja turvavarusteet.
Retken yhteyteen on mahdollista sopia evästelyä tai lounasta. Säävaraus.
Lue lisää ja varaa: www.koli.fi/veneily tai www.kolistore.fi
Tiistaisin klo 12 veneretket Hiekkasaareen 16.8. saakka. Metsähallituksen
ja Pielisen retken yhteistyössä järjestämät veneretket Hiekkasaarille tiistaisin
klo 12 (mahdollinen lisälähtö klo 12.40). Lähtö retkelle on Kolin satamasta,
Rantatie 12. Retken kesto noin 1,5–2 tuntia. Retken aikana kerrotaan nuotion
äärellä tarinoita Kolin kansallispuistosta. Olosuhteiden salliessa keitetään
nokipannukahvit ja -teet. Nälkäisimmät voivat varustautua omilla eväillä.
Retkellä on mahdollisuus myös uimiseen. Ilmoittautumiset ennakkoon Kolin
luontokeskus Ukkoon viimeistään edellisenä iltana klo 18 mennessä (ukko@
metsa.fi, p. 020 639 5654). Maksu kerätään saaressa joko kortilla tai käteisellä.
Koskenlaskua Ruunaan koskilla. Vakiolähdöt päivittäin Ruunaan Tuvalta klo
11 puuveneellä ja klo 12 kumilautalla. Retken kesto ruokailuineen on noin
kolme tuntia. Puuveneellä lasketaan 6 koskea ja 31 kilometriä. Kumilautalla
lasketaan 4 koskea ja 8 kilometriä. Lue lisää: www.koli.fi/koskenlasku.
Ruunaan matkailu. Koskenlaskun vakiolähdöt päivittäin Ruunaan Tuvalta,
Ruunaantie 129, 81750 Pankakoski, www.ruunaanmatkailu.fi
Iso-Karhu järvellä Juuassa pääset kalastamaan erämaajärvellä, joka tarjoaa
kalastushetkiä heitto- ja perhokalastajille sekä perinteisen mato-onginnan
harrastajille. Järveen on istutettu kirjolohia. Järvessä on myös luontainen
kalakanta. Kalastuspaikka sijaitsee Juuassa 15 kilometriä länteen Maaselän
harjualueella. Iso-Karhu on Iso-Karhun eräpalveluiden vuokraama yksityinen
järvi, jossa kalastus on sallittu yksityisellä luvalla. Järvelle voi tuoda oman
soutuveneen, lisämaksu 5 €/vene. Sähkömoottorin käyttö on kielletty.
Kalastusluvat on ostettavissa www.kolistore.fi
Pielisen Retki järjestää kalastusretkiä tilauksesta Pieliselle. Pielisen Retken
opas vie teidät parhaille ottipaikoille veneillään. Retkellä kalastetaan kuhaa,
ahventa ja haukea. Lue lisää: www.koli.fi/kalastus ja www.kolistore.fi
p. 044 377 9334, info@pielisenretki.fi
HEMMOT TELUA JA KUNTOILUA

Koli Relax Spa -maisemakylpylä. Ota aikaa itsellesi ja koe Kolin lumoava
voima ainutlaatuisessa maisemakylpylässä. Avoinna 21.8. saakka päivittäin
klo 10–24, klo 18 alkaen K-18. 22.8. alkaen su–to klo 10–21, klo 16 alkaen
K-18, pe–la klo 10–24, klo 16 alkaen K-18, lauantaisin klo 17 jälkeen vain
hotellivieraille. Palkitse itsesi vaelluksen jälkeen rentouttavalla hetkellä
altaan kuohuissa ja saunan lämmössä, ylellisistä kotimaisista Lumenen
hemmottelutuotteista nauttien. Break Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolintie 39, Koli,
p. 020 123 4662, sales.karelia@sokoshotels.fi, www.kolirelaxspa.fi
Elämyshoitola Edea Koli on spa-hoitoihin erikoistunut hoitola, joka sijaitsee
Break Sokos Hotel Kolin yhteydessä. Syvärentouttavat spa-vartalohoidot,
hieronnat, hyvänolon kasvohoidot sekä muut kauneuspalvelut. Erikoisuutena
parihuone, jossa voi ystävän kanssa rentoutua hoidoissa samaan aikaan.
Avoinna ti klo 11–16, ke–la klo 11–18, ma ja su suljettu. Ylä-Kolintie 39, Koli,
p. 050 361 1991, hoitola@edeakoli.fi, www.edeakoli.fi

Loma-Kolin Sport -halli. Tervetuloa treenaamaan tai kuntoilemaan! Voit
pelata vaikka tennistä, sulkapalloa ja sählyä. Kolikeskuksen Ski-kahvio
auki päivittäin 17.8. saakka, arkisin klo 15–19, viikonloppuisin klo 15–18.
Hiekkaniementie 2, Loma-Koli, p. 0400 504 596, kolikeskus@remal.fi,
www.lomakoli.fi
VÄLINEVUOKRAUS

Seikkailuyhtiö Vaara. Laadukkaat Rock Machine sähköfatbiket, Feltin
fatbiket, Gongin Sup-laudat ja MRS Packraftit. Varaukset ja lisätiedot:
www.vaara.net. Vuokrauspiste avoinna 7.8. saakka klo 10–16. 8.8. alkaen
avoinna ennakkovarauksella ti–la, ma ja su suljettu. Vuokravälineitä voi
palauttaa klo 18 saakka. Ylä-Kolintie 2, Koli, p. 040 551 2131, info@vaara.
net. Maksuvälineinä käyvät e-passi, Edenred ja SmartumPay (paikan päällä
maksettaessa). Välineiden kuljetus lisämaksusta mökeille Kolin alueella.
Koli Camping Merilänranta vuokraamo. Saatavana veneet, kajakit, suplaudat ja sähköpyörät. Avoinna 1.–6.8. klo 9–20 sekä 7.–20.8. klo 9–11
ja 16–20. Henkilökunta paikalla 21.–31.8. aamuisin ja alkuillasta sekä
puhelinkutsulla. Koli Camping/VisitKoli, Merilänrannantie, Koli,
p. 020 735 2300, vaihde, p. 0400 818 652, www.visitkoli.fi
Koli Active/Kolin Satamaravintola. Saatavana kanootit, maastopyörät ja
sup-laudat. Ohjatut melontaretket ja luolaseikkailu järjestetään tilauksesta.
Vuokraamo 7.8. saakka avoinna päivittäin. 8.8. alkaen ti–la, katso aukioloajat
www.koliactive.com. Vuokrauspiste Kolin Satamaravintolan yhteydessä.
Rantatie 12, Koli, p. 040 085 7557, koliactivesales@gmail.com,
www.koliactive.com. Välinevuokraus myös www.kolistore.fi
Feel Koli vuokravälineet. Retkeilyvälineet, mm. riippumatot, rinkat,
makuupussit ja -alustat ennakkovarauksesta. Feel Koli, p. 0400 231 332 tai
info@feelkoli.fi.
Kalastusretket vuokraa kalastuskajakkeja ja moottorivenettä. Moottorivene
viidelle henkilölle, moottori 40 hv, karttaplotteri. Kalastuskajakit, yksikköjä ja
kaksikkoja. Ylä-Kolintie 39, Koli, p. 044 010 1143, info@fishingtrips.fi
Kalastusretket kalastusretket
Erästely Canoe & Outdoors välinevuokraus. Kahden hengen
intiaanikanootteja. Yhden hengen kajakkeja sekä 2 kpl kahden hengen
kajakkeja. Melontavarusteet; mm. melat, kypärät, liivit, kajakin aukkopeitteet,
varustetynnyrit tai varustesäkit tarpeen mukaan. Kahdeksan henkilön
koskikumilautta, jota voidaan vuokrata ryhmien käyttöön. Legendaarisia
armeijan polkupyöriä. Sähköavusteisia polkupyöriä. Timitrantie 3, Lieksa,
info@erastely.fi, 0400 271 581/Tappi, www.erastely.fi
TAPAHTUMAT
ESIMERKKEJÄ ELOKUUN TAPAHTUMISTA

Rinnetuvan tunnelmalliset grilli-illat. Varaa paikkasi www.kolistore.fi
Pielinen Soi 19.6.–27.8.
Kolin Ryynäsessä oluttasting joka keskiviikko klo 20.
Varaa paikkasi www.kolistore.fi
Kivenveiston kansainvälinen ja SM-kilpailu ja kivenveistotapahtuma
5.–7.8.2022 Juuka, keskuspuisto.
Joogaa Pielisellä retriitti 12.–15.8.
Kolin kruisailu – eskaaderipurjehdus Kolin satamasta 13.8.
Kolin Maisemapyöräily 20.8.
Nuku yö ulkona 27.8.
Suomen luonnon päivänä 27.8. ja 28.8.2022 Kolin luontokeskus Ukossa
avoimet ovet ja ilmaisia luontoelokuvia.
Katso Kolin alueen kaikki tapahtumat www.koli.fi/tapahtumat
RAVINTOL AT JA KAHVIL AT

Grill It! Koli on Break Sokos Hotel Kolin skandinaavinen ravintola Kolin
kansallispuiston maisemapaikoilla. Erikoisuutena on puuhiiligrilli, joka antaa
aidon savun ja grillauksen maun melkein jokaiseen listan annokseen. Tarjolla
on myös paikallisia herkkuja, joissa vaalitaan pohjoiskarjalaista perinnettä.
Avoinna 21.8. saakka joka päivä klo 12–24 (keittiö sulkeutuu klo 23), 22.8.
alkaen keittiö sulkeutuu su–to välillä klo 22, ja pe–la klo 23. Menun löydät
joka päivälle helpoiten ravintolan sivuilta. Break Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolin-

tie 39, Koli, www.raflaamo.fi Grill it Koli. Myyntipalvelu: 020 123 4660,
sales.karelia@sokoshotels.fi, ravintola: 010 762 3635.
Gastropub Kolin Ryynänen sijaitsee tunnelmallisessa vanhassa hirsirakennuksessa Kolin keskustassa. Ravintola on kuuluisa ennen kaikkea laajasta ja
laadukkaasta olutvalikoimastaan. A-oikeudet. Aittamajoitusta. Avoinna joka
päivä klo 12 alkaen. Sulkemisajat löydät verkkosivuilta. Ylä-Kolintie 1, Koli,
p. 044 569 5757, kolinryynanen@gmail.com Kolin Ryynänen,
www.kolinryynanen.com
Break Sokos Hotel Kolin Kahpitsa. Tarjolla on paikallisia kahvilatuotteita,
pizzaa ja erilaisia virvokkeita, joita voi nauttia tunnelmallisen takka-leivinuunin
äärellä. Avoinna 21.8. saakka klo 10–23 (keittiö sulkeutuu klo 23), 22.8.
alkaen keittiö sulkeutuu su–to välillä klo 22 ja pe–la klo 23. Ylä-Kolintie 39,
Koli, Break Sokos Hotel Kolin myyntipalvelu, p. 020 123 4662,
suoraan ravintolaan p. 010 762 3635.
Kahvila Lentävä Luuta. Kodikas, pieni kahvila Kolin kylän keskustassa.
Kahvilassa suositaan paikallisia raaka-aineita ja tuotteita. Tarjolla mm. pullaa,
täytettyjä voileipiä, limonadeja ja jäätelöä. Keittolounasta klo 11 alkaen.
Majoitusta kahvilan yläkerrassa, Patikoijan Pirtissä. Avoinna 14.8. saakka joka
päivä klo 10–16. 15.8.–31.8. ma–la klo 10–16, sunnuntaina suljettu.
Ylä-Kolintie 2, Koli, p. 040 015 0235, Kahvila Lentävä Luuta
kahvilalentavaluuta
Kolin Satamaravintola on Pielisen helmi, ravintola hipoo Pielisen
rantalaineita. Tarjolla on suussa sulavia maakunnan makuja ja hyviä juomia.
Tarjolla kesäisiä bistroannoksia lähiseudun tuotteista ja kahvilassa maistellaan
paikan päällä leivottuja kakkuja Avoinna 7.8. saakka päivittäin, 8.8. alkaen
avoinna ti–la. Ajantasalla olevat aukioloajat www.koliactive.com. Rantatie
12, Koli, p. 040 085 7557, koliactivesales@gmail.com, www. koliactive.com/
ravintola Kolin Satamaravintola
Ukko-Kolin Rinnetupa. Rinnetuvan aurinkoisella terassilla nautit kesäisistä
virvokkeista, herkuttelet Koli-burgerilla tai tuvan muilla grillin annoksilla
makeita kahvileipiä unohtamatta. Rinnetuvalta voit myös ostaa frisbeegolfkiekkoja ja päästä tutustumaan lajin hienouksiin. Grilli-illoissa 21.8. saakka
pääset nauttimaan herkullisesta grillibuffetista joka keskiviikko ja lauantai
klo 18–21 välillä. Avoinna 21.8. saakka joka päivä klo 10–17.30. UkkoKolin rinteiden ala-asema, Rantatie 27, Koli. Grilli-iltoihin voit ostaa liput
verkkokaupasta: www.kolistore.fi
Neste Kolinportin kahvila-ravintola Ahmovaarassa. Kolinportin
250-paikkaisessa kahvila-ravintolassa päivittäin noutopöytä kahdella
eri ruokalajilla ja yhdellä pihvivaihtoehdolla runsaine salaattipöytineen
ja juomineen. À la carte -listalla runsaasti vaihtoehtoja niin isoon kuin
pieneenkin nälkään. A-oikeudet. Avoinna ma–la klo 7–20, su klo 8–19.
Keittiö palvelee klo 11–18.30, lounas noutopöydästä klo 11–16. Kolintie 10,
Ahmovaara, p. 010 763 7661, www.kolinportti.com Kolinportti
Kirjastobaari Hiekkapakka. Rauhallisella terassilla voit nauttia kylmiä virvokkeita rentoutuen ja katsellen kauniita Pielisen maisemia. Hiekkapakassa on
tarjolla alkuillan viinitasting klo 18–21. Tarjolla on pientä suolaista purtavaa
tapasvitriinistä. Loppuilta vierähtää karaoken ja hauskanpidon merkeissä.
Avoinna joka perjantai ja lauantai klo 16–01. Lisätietoja varaukset: Break Sokos Hotel Kolin myyntipalvelu, p. 020 123 4662, sales.karelia@sokoshotels.fi
Kahvila Eväsretket sijaitsee Luontokeskus Ukossa. Kahvilasta saa retkieväitä, virvokkeita, jäätelöä, suolaisia ja makeita kahvileipiä, kuten vatruskoita
ja makeita piiraita. Sesonkeina tarjolla on keittolounasta ja salaattiannoksia.
Raaka-aineina käytetään kotimaisia kasviksia, metsäsieniä, marjoja sekä läheltä
pyydettyä järvikalaa. Avoinna 1.–14.8. ma–la klo 10–19, su klo 10–17, 15.8.–
31.8. ma–su 11–17. Ylä-Kolintie 39, Koli, p. 044 010 1143, info@fishingtrips.fi
Kalastusretket kalastusretket, www.kalastusretket.fi/kahvila-evasretket
Break Sokos Hotel Kolin walk-in -aamiainen on tarjolla 4.6.–21.8. joka päivä
klo 7.30–11. 22.8. alkaen ma–pe klo 7–10 ja la–su 7.30–11. Aamiaisen voi
maksaa hotellin vastaanottoon, ja sen jälkeen istahtaa nauttimaan kesäaamusta
herkkujen kera. Break Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolintie 39, Koli Break Sokos
Hotel Koli, sales.karelia@sokoshotels.fi
Café Mandala Mattilan tilalla.Mattilan tilan Café Mandala palvelee kesäaikaan
ja ympäri vuoden majoittujia sekä tilausravintolana. Tarjolla maukasta
ja värikästä kasvisruokaa sekä Pielisen kuhaa. Illallisvaraukset vähintään
päivää aikaisemmin, ryhmän vähimmäiskoko on kaksi ruokailijaa. Tarkista

ajankohtainen menu verkkosivuilta. Muut palvelut: Aamiaismajoitusta ympäri
vuoden. Käsintehtyjä leivonnaisia, kasvislounasta, paikallista jäätelöä, raikkaita
juomia ja luomukahvia. Avoinna 6.8. saakka ke–la klo 12–17, su 12–15.,
muutoin tilauksesta ja majoittujille. Ylä-Kolintie 12 B, Koli,
www.kolinkeidas.com
Kesäkioski Ukko-Kolilla. Kolin huipun kesäkioski sijaitsee hotellin pihassa.
Herkullisten kahvileipien, kahvin ja jäätelöiden lisäksi kesäkioskista voi
kätevästi ostaa hissiliput Ukko-Kolin maisemahissiin. Avoinna 21.8. saakka
päivittäin klo 10–17.30. Säävaraus. Break Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolintie 39,
Koli.
Koli Freetimen aamiaispöytä ja kesäkahvila Koli Freetimen aamiaispöytä
tarjolla joka aamu klo 8–9.30 28.8. saakka. Tarjolla runsas valikoima
aamiaisherkkuja, joiden avulla jaksaa nauttia Kolin luonnosta pitkälle
iltapäivään! Kesäkahvila palvelee päivittäin klo 12–18. Tarjolla keittolounasta
sekä paikan päällä leivottuja suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä kesäisiä
virvokkeita ja jäätelöä. Suosimme tarjoiluissamme paikallisia tuotteita.
Anniskeluoikeudet. Tule nauttimaan kesäisestä päivästä rannallemme, uimaan
kirkasvetiseen järveen tai soutelemaan/melomaan, kokeilemaan perinteisiä
mökkipelejä tai vaikka pyydystämään järven suurin kala! Kopravaarantie 27,
p. 010 322 3040, koli@kolifreetime.fi, www.kolifreetime.fi
Kolikeskuksen palvelut. Kolikeskuksessa kahviopalvelut, urheiluhalli
sekä kuntosali ja saunat sekä tilausravintola Kolin Asema. Kolikeskuksen
Ski-kahvio auki päivittäin 17.8. saakka, arkisin klo 15–19, viikonloppuisin
klo 15–18. Tilausravintola Kolin Asema. Minimitilaukset 10 hlölle. Pitkässä
pöydässä tilaa 20–30 henkilölle. Kolin aseman tilat myös yksityistilaisuuksiin
ja koulutustilaisuuksiin. Etätyöhuonetilaa päivävuokraukseen arkipäivinä
päivävuokralla. Hiekkaniementie 2, Koli (Kolikeskus), p. 0400 504 596,
kolikeskus@remal.fi
Wanhan Koulun Puodin kahvila Vuonislahdessa. Vuonislahden viehättävässä maalaismiljöössä sijaitsevassa puodissa on kahvila, ruokakauppa,
paikallisia tuotteita, käsitöitä, ekologisia tuotteita, mökkiviemisiä ja lahjatavaroita sekä antikvariaatti, apteekin palvelupiste ja postin noutopiste.
Avoinna ma–pe klo 9–17.30, la klo 10–16, su klo 12–15. Vuonislahdentie
184, Vuonislahti, p. 045 3445627, info@wanhankoulunpuoti.fi Wanhan
Koulun Puoti wanhankoulunpuoti, www.wanhankoulunpuoti.fi
Kestikievari Herranniemi Vuonislahdessa. Paikallisista raaka-aineista
valmistettua suussa sulavaa perinneruokaa. Anniskeluoikeudet. Pienimuotoisesti käsitöitä ja elintarvikkeita myynnissä. Kesäkahvila on avoinna
elokuussa. Tarkista aukioloajat verkkosivuilta. Vuonislahdentie 185,
Vuonislahti, p. 0400 482 949, reception@herranniemi.com,
www.herranniemi.com
KÄYNTIKOHTEET

Kolin Veistospuisto. Itseoppineen taiteilijan käsissä muovatut veistokset
täyttävät jopa hehtaarin alalle levittyvän puistoalueen Kolin Puutarhan
yhteydessä. Avoinna ma–la klo 9–17, su klo 10–15. Martikkalantie 13, Koli,
www.kolinpuutarha.fi
Kolin luontokeskus Ukko. Pysyvä näyttely Katse kansallismaisemaan
esittelee alueen geologiaa, luontoa ja historiaa. Näyttelyn kuvaesityksissä
pääsee elämyksellisesti ja turvallisesti tutustumaan kaskenpolttoon,
suurpetoihin ja Kolin tyypillisiin sääilmiöihin. Lyhytelokuva Mustarinta –
Elokuva Kolista esittelee Kolin kansallispuiston luontoa ja kansallismaiseman
syntyä. Avoinna ma–la klo 10–19, su klo 10–17. Ylä-Kolintie 39, Koli,
p. 020 639 5654, ukko@metsa.fi, www.luontoon.fi/ukko
Kolin kirkko. Vuonna 1930 valmistuneen kirkon on suunnitellut arkkitehti
Veikko Kyander. Alttariveistos on kuvanveistäjä Eva Ryynäsen tekemä.
Rakennus valmistui alun pitäen kristillisen yhdistyksen rukoushuoneeksi,
ja sitä on laajennettu myöhemmin nykyiseen muotoon. Kirkossa on
esillä uskonnonopetustaulunäyttely. Jumalanpalveluksia kirkossa kerran
kuukaudessa. Avoinna 12.8. saakka ma–pe klo 12–18. . Kolin kylä, YläKolintie 4a, Koli, p. 040 036 9919, lieksa@evl.fi
Kolin Kotiseutumuseo Kolin kylän keskustassa, Kolin Ryynäsen punamullalla
maalattujen hirsirakennusten takana, esittelee alueen historiaa valokuvin,
tarinoin ja esineistön kautta. Esillä on Ari Koistisen perinne-esineistöä ja Einar
A. Saarelaisen valokuvia. Avoinna ti–pe klo 11.15–16.30, la 11–15. Ylä-Kolintie
1 b, Kolin kylä, p. 040 730 6734, www.kolinkotiseutuyhdistys.fi

Kolin Ryynänen 2.8.–30.8. 2022 Kolin taidepiirin maalauksia: henkilöitä,
luontoa, eläimiä ja maisemia. Avoinna joka päivä klo 12 alkaen. Sulkemisajat
löydät verkkosivuilta. Järjestäjä Kolin Kulttuuriseura ry. Kolin Ryynänen, YläKolintie 1, Koli, www.kolinryynanen.com
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taitelijakoti Paateri on upea vierailukohde.
Kansansuosioon 1970- ja 80-luvuilla nousseen taiteilijan ja tämän Paavopuolison kotitilan asuinrakennuksessa, ateljeessa ja galleriakahvilassa
voi ihailla veistoksia, reliefejä sekä ainutlaatuisia rakenteita ja kalusteita.
Museokortti-kohde. Avoinna päivittäin klo 10–18. Paateri 21, Vuonisjärvi, noin
tunnin ajomatka Kolilta, www.koli.fi/museot. Liput: www.kolistore.fi
Pielisen museo sijaitsee kauniissa Lieksanjoen maisemissa Pappilanniemessä
Lieksassa. Museon näyttelyt kertovat Pielisen Karjalan ja erityisesti Lieksan
ja Pielisjärven historiasta. Museon päärakennus on ympäri vuoden avoinna
ja siellä on kattavan perusnäyttelyn lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Avoinna
päivittäin klo 10–18. Pappilantie 2, Lieksa (reilun tunnin ajomatka Kolilta),
p. 040 104 4151, www.koli.fi/museot. Liput: www.kolistore.fi
Kotieläinpiha ja kesäkahvila. Leskelän mummon lämminhenkinen
kotieläinpiha ja mummon kesäkahvila avoinna 7.8. saakka ke–ma klo 11–17,
tiistaisin suljettu. Leskeläntie 49, Juuka,
www.leskelanmummonhevospiha.com
Sinikan savikamarin Mustikkapaikka Juuassa on sympaattinen
uniikkikeramiikan näyttelymyymälä noin 40 km Kolin kylältä Juuan
suuntaan. Myymälässä on esillä taiteilija Sinikka Häyrisen tekemiä valaisimia,
kynttilälyhtyjä, pieniä suihkulähteitä ja muuta taidekeramiikkaa.
Paikka on avoinna ennakkovarauksesta. Paalasmaantie 120, 83900 Juuka,
p. 040 507 9732, sinikka.hayrinen@luukku.com, www.sinikkahayrinen.com
Koli Ski -museokahvila. Suomalaisen tunturihiihdon ja laskettelun historiaa
1960- ja 1970-luvuilta, vanhaa lasketteluaiheista materiaalia 1930–1950-luvuilta.
Avoinna päivittäin 17.8. saakka, arkisin klo 15–19, viikonloppuisin klo 15–18.
Kolikeskus, Hiekkaniementie 2, Koli, p. 040 050 4596, jukka.suninen@remal.fi
Kivikylä Nunnanlahdessa Juuassa. Pienyrittäjien toimitiloja, museo,
ravintola, Tulikivi-studion uunimyymälä, Kolin Panimon olutmyymälä,
Kuvatupa Valonpisara ja vaihtuvat taidemyyntinäyttelyt. Yritysten ja museon
aukioloajat: www.kivikyla.fi, Joensuuntie 1226, Juuka.
Matelijanäyttely Kivikylässä. Liskoja, käärmeitä, hämähäkkejä ja paljon
muuta kesänäyttelyssä Kivikylässä 12.8. saakka. Avoinna 12.8. saakka ma–pe
klo 10–16. Kivikylä, Joensuuntie 1226, Juuka (Nunnanlahti),
www.matelija.fi Matelijanäyttely.
Puu-Juuka. Juuan kirkonkylän vanha keskusta ja hieno esimerkki kadonneesta rakennusperinteestä. Sen alkuperäinen ilme tekee kirkonkylän keskustan
ainutlaatuiseksi. Alue sijitsee Juuanjoen ja valtateiden väliin jäävässä kolmiossa. Vanhimmat alueella säilyneet rakennukset ovat 1800- ja 1900-lukujen
vaihteesta. Puu-Juuan alueella sijaitsevat Myllymuseo, Herralankosken puisto,
Vikilän taidetalot, Puuhelmen päiväkoti, Kansalaisopisto, Työväentalo, Taitokartano yrittäjineen, Majatalo Juuka ja paljon muuta nähtävää. Ajoaika Kolin
kylältä noin 30 minuuttia.
LUONTO

Luonto on aina avoinna. Kolin kansallispuisto, Tarhapuron vesiputous,
Pirunkirkon luola jne. Lue lisää: www.koli.fi/luonto
OSTOKSET

Matkailuneuvonnan Puoti. Kolin matkailuneuvonnan yhteydessä on pieni
puoti, josta voi ostaa matkamuistoja ja käsitöitä. Myynnissä t-paitoja, pipoja,
kortteja ja magneetteja, paikallisten käsityöläisten neulomia villasukkia,
lapasia ym. neuleita, Koli-kupilkoita, käsintehtyä saippuaa, kynttilöitä,
kangaskasseja, käsin sidottuja kirjoja vaikkapa vieraskirjaksi sekä muita
lahjatavaroita. Avoinna 13.8. saakka ma–la klo 10–17, 16.8. alkaen ti–la klo
10–17. Ylä-Kolintie 2, Kolin kylä, p. 045 138 7429, info@koli.fi, www.koli.fi
Spa Shop Break Sokos Hotel Kolilla olevasta Spa Shopista mm. Koli-Reinoja,
paikallisia herkkuja, Lumene-hemmottelutuotteita, karttoja ja postikortteja.
Avoinna Break Sokos Hotel Kolin vastaanoton aikataulujen mukaan.
Break Sokos Hotel Koli/Spa Shop by Sokos Hotels, Ylä-Kolintie 39, Koli,
p. 020 123 4662, sales.karelia@sokoshotels.fi

Kolin Panimo. Panimosta saa maakunnan omenoista tehtyä siideriä ja erilaisia
pienpanimo-oluita. Kaikki tuotteet ovat käsintuotettuja ranskalaisella twistillä.
Oluttastingit Kolin Ryynäsellä. Varaukset: www.kolistore.fi
Kolin Panimo, Kuhnustantie 10, Juuka, www.kolinpanimo.com
Sale Koli. Elintarvikkeita, asiamiesposti, kalastusluvat, polttoaineasema.
Avoinna ma–pe klo 7–21, la 9–21, su klo 10–18. Kolintie 94, Koli,
p. 010 762 3301, www.s-kanava.fi
Kolinportin lahjatavaramyymälä. Tuotteita laajasta myymälästä viemisiksi,
merkkipäiviksi, liikelahjoiksi tai itselle matkamuistoksi, myös yksilöllisiä
sisustustuotteita. Myymälässä saatavilla kotimaisia ja paikallisia tuotemerkkejä.
Avoinna ma–pe, su klo 10–19, la klo 10–18. Kolinportin Asema Oy, Lahjatavaramyymälä, Kolintie 10, Ahmovaara, p. 010 3224 722, www.kolinportti.com
Wanhan Koulun Puoti Vuonislahdessa. Vuonislahden viehättävässä
maalaismiljöössä sijaitsevassa puodissa on kahvila, ruokakauppa, paikallisia
tuotteita, käsitöitä, ekologisia tuotteita, mökkiviemisiä ja lahjatavaroita sekä
antikvariaatti, apteekin palvelupiste ja postin noutopiste. Avoinna 7.8. saakka
ma–pe klo 9–17.30, la klo 10–16, su klo 12–15, 8.8 alkaen ma–pe 9.30–
17.30, la 10–16, su suljettu.. Vuonislahdentie 184, 81590 Vuonislahti,
p. 045 3445627, info@wanhankoulunpuoti.fi, www.wanhankoulunpuoti.fi
Wanhan Koulun Puoti wanhankoulunpuoti
Ajanpatinaa antiikin kesäkaupasta Lieksan keskustasta löydät antiikki-,
design-, keräily-, retro-, vintage ja vanhan tavaran aarteita. Valikoimissa on mm.
Arabian astioita, käyttö- ja designlasia, koruja, huonekaluja sekä keräilytavaraa.
Avoinna 13.8. saakka ma–pe klo 10–17 ja la klo 10–14. Pielisentie 36, Lieksa,
p. 040 554 0813, info@ajanpatinaa.fi, www.ajanpatinaa.fi
LIIKUNTAPAIKKOJA LIEKSASSA

Skeittiparkki, frisbeegolfrata ja Lieksa-areena. Urheilupuiston uusi
skeittiparkki sekä yhdeksänväyläinen frisbeegolfrata ovat lomalaisten
vapaassa käytössä. Urheilupuisto 3, Lieksa.
Hyvinvointikeskus Liehu. Sisäliikunnan harrastajille löytyy Hyvinvointikeskus
Liehun kentille varsinkin aamupäivisin vapaita maksullisia vuoroja esimerkiksi
pallopelejä tai seinäkiipeilyä varten. Vuoroja voi tiedustella uimahallin kahvio
Huikopalasta p. 040 194 8255 tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä
p. 040 104 4710. Kainuuntie 7, Lieksa.
NEUVONTAPISTEET

Kolin matkailuneuvonta. Risteilyjen, retkien, karttojen, ohjelmapalvelujen
ja majoituksen myyntipiste. Matkailuneuvonnan yhteydessä on pieni
matkamuistojen ja paikallisten käsitöiden myymälä. Avoinna 13.8. saakka
ma–la klo 10–17, 16.8. alkaen ti–la klo 10–17. Ylä-Kolintie 2, Kolin kylä,
info@koli.fi, p. 045 138 7429, www.koli.fi
Kolin luontokeskus Ukko. Retkeily- ja matkailuneuvonta. Kolin
kansallispuistojen vuokratupien varaukset. Pysyvä näyttely ja vaihtuvia
näyttelyitä. Avoinna ma–la klo 10–19, su klo 10–17. Ylä-Kolintie 39, Koli,
p. 020 639 5654, ukko@metsa.fi, www.luontoon.fi/kolinluontokeskus
Kolin Keiju neuvoo vierailijoita Yläpihalla, Break Sokos Hotel Kolin ja Kolin
luontokeskus Ukon pihassa 14.8. saakka joka päivä klo 11–16. Keijulta,
Kolin hyvin tuntevalta infohenkilöltä, saa vinkkejä niin Kolin poluista,
ruokapaikoista, harrastusmahdollisuuksista kuin muistakin palveluista.
Lieksan matkailuneuvonta. Lieksan kaupungin matkailuneuvontaa hoitaa
asiakaspalvelupiste. Matkailuneuvonta on avoinna ma–pe klo 9–15.
Pielisentie 3, Lieksa, p. 040 1044 680, asiakaspalvelu@lieksa.fi
Juuan matkailuneuvonta Kivikylässä. p. 040 104 2865. Kuhnustantie
10, Nunnanlahti. Avoinna 19.8. saakka ma–pe klo 9–17. Avoinna
poikkeuksellisesti la 13.8. Juuka-rallin aikaan.
LUE LISÄÄ

www.koli.fi/elokuu

www.lieksa.koli.fi

SOMESSA

#showyourkoli

#lovekoli

#luontoonfi

