
Meidän mielestä 
Kainuussa on hyvä asua.

Kainuu

Kainutlaatuinen Kainuu



Miltä tuntuisi herätä linnunlauluun?

Kainuussa on mahdollista asua keskellä 
kaupunkia, luonnon ja aktiviteettien äärellä. 
Valoisat kesäyöt ja lumivarma talvi ovat mit-
taamaton rikkaus alueemme asukkaille. 
Asuinalueita ympäröivien vaaramaisemien 

kätköistä löytyy monipuolisia ulkoilureittejä 
sekä upeita maisemia suo- ja järvialueineen. 
Hiihto- ja moottorikelkkareitit, marjastus-
maastot, melontapaikat sekä maastopyöräi-
lykohteet ovat usein saavutettavissa suoraan 

kotiovelta. Myös alueen golfviheriöt ja fris-
beegolfradat kutsuvat pelaamaan. Kainuun 
luonto on täynnä harrastusmahdollisuuksia.
Kainuu on turvallinen ja aktiivinen paikka 
asua. Meillä on tilaa olla ja tehdä.

Kainuussa voit asua luonnon keskellä.

Ja rannalla lahden tyynen sen
on tuoksuva tuomilehto,

koti peippojen, kerttujen keväisten
ja laulujen, tuoksujen kehto.

Eino Leino

KAINUU FAKTA: Kainuun alueella on kolme kansallispuistoa ja kolme laskettelukeskusta, 80 retkeilyreittiä, 
 komeita kalastuspaikkoja sekä satoja kilometrejä hiihtolatuja ja moottorikelkkauria.



Miltä tuntuisi syödä aamupala kiireettä?

Onnellinen ja turvallinen arki syntyy yhtei-
sestä ajasta. Kajaanissa ja taajamissa kaikki 
tarvittava löytyy läheltä, usein kävelymatkan 
päästä. Työmatkat taittuvat nopeasti ruuh-
kattomilla teillä ja päivähoitopaikat löytyvät 
useimmiten työmatkan varrelta. 
Nuori voi jatkaa peruskoulun jälkeen opin-

toja lukioissa tai Kainuun ammattiopistossa, 
jossa voi suorittaa myös kaksoistutkinnon. 
Sotkamon urheilulukio ja IB-lukio, Kajaa-
nin lukion musiikki- ja kuvataidelinjat sekä 
Kuhmon musiikkilinja antavat opiskelijoille 
koulutuksen lisäksi eväät kohti oman alan 
huippua. Nuorella on mahdollisuus jatkaa 

opiskelua Kajaanin ammattikorkeakoulus-
sa, jossa on monia valtakunnallisesti veto-
voimaisia koulutusaloja.

Me Kainuussa panostamme sujuvaan 
arkeen ja perheiden hyvinvointiin.

Kainuussa aika ei kulu työmatkoihin.

Kuuset ne kotini ikkunan alla
tuiskeessa tuulien taipuvat vain,
siellä mun taattoni on kotosalla,

pystyssä päänsä hän kantavi ain.

Eino Leino

KAINUU FAKTA: Asuntojen hinnat ovat Kainuussa edulliset. Meillä rahaa jää myös elämästä nauttimiseen.



Miltä tuntuisi kainutlaatuiset elämykset?

Kainuussa on aikaa ja mahdollisuuksia elä-
myksille. Neljä erilaista vuodenaikaa tuovat 
jatkuvasti uutta tekemistä niin liikunnan kuin 
kulttuurin ystäville. Kajaanin kaupunginteat-
teri on yleisöä puhuttelevine esityksineen 
valtakunnallisesti kiinnostava kokonaisuus. 

Alueelta löytyy myös lasten ja nuorten 
teatteria sekä useita harrastajateattereita. 
Korkeatasoista tanssitaidetta tarjoilevat esi-
merkiksi Routa-ryhmä sekä Kajaani Dance. 
Tapahtumakalenteri sisältää muun muassa 
Kuhmon Kamarimusiikki -festivaalin, Kajaa-

nin Runoviikko Sana ja Sävel -tapahtuman 
sekä itärajan ylittävän kansanmusiikkitapah-
tuma Sommelon. Kesäaikaan Kainuussa 
pääsee nauttimaan myös Sotkamon Jymyn 
maankuuluista pesäpallo-otteluista.

Kainuussa tehdään ja koetaan.

Lainehet mun kotolahdella vainen
rakkaita rantoja suutelevat,

siell´ emon huolia kantelevaisen
poskia kyynelet uurtelevat.

Eino Leino

KAINUU FAKTA:  Kulttuurielämysten lisäksi Kainuun teatterit, orkesterit, kuorot, tanssikoulut sekä kansalaisopistot 
 tarjoavat asukkaille runsaasti harrastusmahdollisuuksia. 



Miltä tuntuisi työskennellä tulevaisuuden alalla?

Kainuussa on useita osaamiskeskittymiä, 
joista kumpuaa menestystä ja uusia työ-
paikkoja. Perinteisten toimialojen rinnal-
le on noussut uusia kasvualoja – tulevia 
menestystarinoita. Alueellamme on kan-
sallisesti merkittävä mittaustekniikka-alan 

keskittymä, jossa panostetaan myös kan-
sainväliseen menestykseen. Valtavaa kas-
vupotentiaalia omaava peliala sekä alueen 
datakeskukset tarjoavat mahdollisuuksia 
niin työntekijöille kuin yrityksillekin. Kai-
nuussa sijaitseva junavaunutehdas sekä 

jatkuvasti uusia osaajia hakeva palvelu- ja 
hoiva-ala ovat esimerkkejä alueen perintei-
sistä työllistäjistä.

Yrityksille Kainuusta löytyy osaavaa ja sitou-
tuvaa työvoimaa.

Kainuussa työsi voi olla ihan raiteilla tai aivan puusta.

Ainahan purressa aalloilla ennen
Keinuin kuutamo-illoin

Taivaan ja kuun sekä tuikkivat tähdet
Laineita näin minä silloin.

Eino Leino

KAINUU FAKTA: Kainuun perinteiset työllistäjät sekä uusien alojen osaamiskeskittymät ovat kiinnostavia vaihtoehtoja työnhakijalle. 



Kainuu on lähellä sinua

Miltä kuulostaisi oma maakuntalaulu?

Sujuvasti suuntaan tai toiseen.

Skannaa QR-koodi, kuuntele ja laula! 

Nälkämaan laulu

Antti Matikainen

Kainuun sijainti keskellä Suomea tuo sekä 
eteläisen että pohjoisen Suomen helpos-
ti saavutettavaksi.  Kajaaniin lentokentäl-
tä katsottuna Helsinki sijaitsee vain reilun 

tunnin lentomatkan päässä. Lentovuoroja 
Helsinkiin on useampi päivässä, mikä mah-
dollistaa esimerkiksi työmatkaliikenteen Ka-
jaanista pääkaupunkiseudulle.

Maanteitä pitkin Kainuusta pääsee Ouluun 
tai Kuopioon parissa tunnissa. Kainuun läpi 
kulkeva junarata kuljettaa matkustajia päivit-
täin mukavasti määränpäähän.

Vaalan kunta siirtyy 
Pohjois-Pohjanmaahan 
vuoden 2016 alusta



Miltä tuntuisi, jos sydämesi koti olisi Kainuussa?

www.kainuu.fi

Tule ja koe kainutlaatuinen Kainuu!

Kainuun liitto Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, www.kainuunliitto.fi


