
FAKTOJA KAINUUSTA 

KUUKKELI 
(Perisoreus infaustus)
on pienin Suomessa elävä 
varislintu, joka liikkuu pohjoi-
sissa havumetsissä. Kuukkeli 
on hyvin luottavainen lintu, 
eikä se aristele edes ihmistä. 
Kuukkeli ilmaantuu usein 
metsäisille ruokintapaikoille 
tai vierailee metsissä liikkuvi-
en luona löytääkseen jotain 
syötävää. Kuukkelia sanotaan 
metsämiehen onnenlinnuksi.

Petoeläinten kuvaaaminen osana luon-
tomatkailua on kasvattanut suosiotaan 
tasaisesti aina 70-luvun lopulta saakka. 
Kainuussa voit nähdä karhun, suden ja 
ahman luonnonvaraisena. Sellaista et 
kovin usein näe!

Ympärivuotiset olosuhteet 
murtomaahiihtoon ja  
lumilautailuun! Maailman 
ensimmäinen hiihtoputki 
sijaitsee Vuokatissa.  
Optimoidussa lämpötilassa 
harjoittelu on mahdollista 
myös talven paukkupakka-
silla. 

Kajaanin Renforsin rannassa  
sijaitseva moderni konesali- 
ekosysteemi kuuluu Kainuun 
tärkeimpiin kasvutoimialoihin.
Myös Kajaanin ammattikor-
keakoululla on opiskelijakäy-
tössä supertietokone, jota 
käytetään mm. tekoälyn  
kehittämisessä.

on kainuulainen 
perinneruoka. 
Se on ohra- tai 
ruistaikinasta tehty piirakka, jossa on 
imellytetystä perunasta ja marjasta 
tehty täyte. Tyypillisimmin marjana 
käytetään puolukkaa tai mustikkaa. 
Täytteeseen lisättävällä sokerilla 
rönttösestä saadaan makeampi.

on muunnelma jalkapallosta.  
Siinä pelikenttänä on  
riittävän märkä suo. Ajatus 
on lähtenyt liikkeelle  
suomalaisten hiihtäjien  
voimaharjoittelusta, jossa he 
juoksivat suolla. Maailmassa on arviolta 
n. 300 suopotkupallojoukkuetta.  
Suopotkupallon maailmanmestaruus-
kisat pelataan vuosittain Hyrynsalmella.

Kainuun maakuntavaakuna esit-
tää alueen laajoja metsä- ja vesi-
alueita.

Kainuu on alueena  
samaa kokoluokkaa  
kuin Belgia.  
Kainuun maakunta- 
keskus on Kajaani.

Asukas-
tiheys:

Kuore eli NORSSI
(Osmerus eperlanus)
on pienehkö kala. Vihertävän 
kellertävällä ja kyljistään ho-
peanhohtoisella lohikalalla on 
suuri, terävähampainen suu 
ja lohikalojen tapaan rasvaevä 
selkäpuolella lähellä pyrstöä. 
Paltamossa juhlitaan norssin 
kutua Norssikarnevaaleilla 
toukokuussa.

KANERVA
(Calluna Vulgaris)
on monivuotinen  
varpukasvi. Kanerva 
kasvaa kuivahkoilla,  
valoisilla ja maaperäl-
tään happamilla pai-
koilla, kuten kallioilla 
ja kangasmetsissä 
sekä rämeillä. Kainuun 
maakuntajuhlaa viete-
tään Kanervan päivän 
aikoihin elokuun puoli-
välissä.

VIHREÄKIVI
on yleisnimi kaikille kivilajeille, 
jotka ovat jossain geologisessa 
prosessissa kiteytyneet uudel-
leen ja muuttuneet vihreiksi, 
hienorakeisiksi kivilajeiksi. 
Eri puolilta maailmaa on vih-
reäkivien yhteydestä tavattu 
mittavia rautamalmeja, suuria 
uraaniesiintymiä, merkittäviä 
nikkelipitoisuuksia ja huomat-
tavia kultamalmeja. Kainuun 
vihreäkivivyöhyke on noin 
kolme miljardia vuotta vanhaa 
tulivuorikiveä.
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Kainuuseen on helppo tulla!
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