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Pidin aina kotikaupungistani Kajaanista, sen helppoudesta ja 

luonnonläheisyydestä. Muistan kuitenkin haikailleeni koko nuoruute-

ni Helsinkiin, ja sinne myös päädyin. Muistan kuitenkin jokasyksyisen 

Kainuun kaipuun. Laskeutuva pimeys, kirpeät pakkaspäivät ja 

ensilumi pyörivät mielessäni kosteissa, tuulisissa meri-ilmaston 

talvissa.

Ensimmäiset kahdeksan vuotta Helsingissä kuluivat kuin siivillä. 

Huhkin kiireisessä asiakaspalvelussa, opiskelin vastuullisuusjohtami-

seen erikoistuneeksi kauppatieteiden maisteriksi, työskentelin 

Aalto-yliopistossa digitalisaatioon, palvelumuotoiluun ja korkeakoulu-

tuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Puhtaus ja kiireetön arki houkutteli

Syksyllä 2016 muutimme perheen kanssa puolisoni vanhempien 

kesämökille Hyrynsalmelle. Kuulostelemaan, onko Kainuun kutsu 

todellinen. Nautimme suunnattomasti puhtaan, hiljaisen luonnon 

läsnäolosta – kaikesta siitä ajasta, jonka saimme kasvaneen perheem-

me kanssa yhdessä viettää.

Vuosi Hyrynsalmella päättyi, kun muutimme takaisin Helsinkiin 

syksyllä 2017. Ikävöin Kainuuseen, ja toivoin, että löytäisimme lähivuo-

sina mahdollisuuden palata. Koronavuona 2020 saimme mahdolli-

suuden palata, kun Kainuun Liikunnassa avautui projektipäällikön 

paikka tapahtumien ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi.

Paluu Kainuuseen

Olen kiitollinen, että pääsimme palaamaan, ja että saan laittaa 

osaamiseni hyvään käyttöön rakkaan kotiseutuni kehittämiseksi. 

Kainuun kutsu on saanut meidät tekemään ulkopuolisen silmin ehkä 

järjettömiltäkin kuulostavia ratkaisuja. Niitä ei ole tarvinnut katua. 

Joka päivä hengitän raikasta ilmaa ja annan silmieni levätä Kainuun 

kauniissa luonnossa.

Heini-Maari Kemppainen

Kainuu
kutsui
takaisin



Matkailu

Kainuu on matkailijoiden maakunta. Matkailun 

merkitys elinkeinona on huomattava, kolman-

neksi suurin Suomessa Lapin ja Ahvenanmaan 

jälkeen. Matkailun lumovoima on monen 

tekijän summa: ainutlaatuisen kulttuurin, 

monipuolisten liikunta- ja hyvinvointipalvelu-

jen, runsaan ruokakulttuurin, vaiheikkaan 

historian ja paikallisen elämäntavan. 

Kotimaisen matkailun rinnalla uutta, kestävää 

kasvua syntyy kansainvälisessä matkailussa.

Biotalous

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyn-

täminen on Kainuun elinvoiman perusta. 

Biotalouden kärkiä Kainuussa ovat metsäbio-

talous, ruoan tuotanto, uusiutuva energia sekä 

biotalouden uudet innovaatiot, joita maakun-

nan tutkimuslaitokset kehittävät yritysten 

Kainuu on luovien pärjääjien maakunta. Meillä asuu kyky ratkaista tulevaisuuden haasteita – niin 

perinteisillä kärkialoilla kuin tulevaisuuden nousevilla aloilla. Täällä riittää työtä tulevaisuuden 

tekijöille. Tutustu ja ylläty.

Osaajien
Kainuu

Kainuun huiput

kanssa. Biotalouden henkilöstömäärä ja 

tuotteiden jalostusaste kasvavat. Ala työllistää 

suoraan yli 2100 kainuulaista. 

Kaivannaisala

Kainuu on kaivosmaakunta. Kaivoksilla on suuri 

merkitys alueen työllisyydelle ja taloudelle. Alan 

tutkimus, tuotekehitys ja koulutus vahvistuvat 

edelleen ja tuovat alalle uusia kestävän 

kaivostoiminnan innovaatioita.

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus on yksi Kainuun tärkeim-

mistä työllistäjistä. Alan tuotteiden vienti on yli 

puolet maakunnan koko viennistä. Kainuu 

tunnetaan muun muassa kulkuneuvojen, 

koneiden ja laitteiden sekä metallialan 

tuotteistaan.
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kajaanin kaupunki

Terrafame

Sotkamon kunta

Puolustusvoimat

Osuuskauppa Maakunta

Skoda Transtech

Kainuun huiput

Suurimmat työnantajat

CEMIS – mittausosaamisen keskittymä on cleante-
ch-alan, biotalouden, kaivannaisalan sekä liikun-
nan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon mittaustek-
nologian huippuosaaja.

LUMI – Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) 
uusi supertietokone sijaitsee Renforsin rannassa 
datakeskusympäristössä, joka on yksi maailman 
tehokkaimmista.

WOODPOLIS – Kuhmossa sijaitseva kainuulaisen 
puutuoteosaamisen lippulaiva kehittää puuraken-
tamisen uusia innovaatioita.

SKODA TRANSTECH – suomalaisen kiskokalusto- 
ja konepajaosaamisen keskittymä sijaitsee 
Kajaanin Otanmäessä.

TERRAFAMEN AKKUKEMIKAALITEHDAS – 
Sotkamossa sijaitseva tehdas on yksi maailman 
suurimpia akkumineraaleja valmistava yksikkö.

SUURPETOMATKAILU – karhujen, susien, ahmo-
jen ja muiden eläinten tarkkailu vetää maakun-
nan itärajalle kansainvälisiä matkailijoita kaikkialta 
maailmasta.
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Kuhmon Kamarimusiikki, Stefan Bremer



Vapauden valtakunta kätkee sisälleen kolme 

kansallispuistoa ja laskettelukeskusta sekä 

lukemattoman määrän patikointi-, pyöräily-, 

melonta- ja hiihtoreittejä. Sotkamon Vuokatti on 

maailman hiihtokansan keskus. Hossan, Paljakan ja 

Kuhmon maisemissa pääset nauttimaan liikkumi-

sesta erämaatunnelmassa. Itärajan ikimetsät 

tarjoavat mahdollisuuksia seurata villieläinten 

elämää turvallisesti järjestetyillä retkillä.

Kulttuurinnälkäänkin Kainuulla on paljon tarjotta-

vaa. Vuosittaiset, korkealaatuiset kulttuuritapahtu-

mat tarjoavat elämyksiä ja sukelluksia suomalai-

seen ja kansainväliseen sana-, musiikki-, kuva- ja 

tanssitaiteeseen.

Myös kainuulainen ruokakulttuuri tarjoaa maku-

matkoja menneisyyteen uusilla mausteilla. Koe 

Kainuun mahdollisuudet ja vapaudu!

Kainuun erikoisuudet

Kuhmon kamarimusiikki – Suomen suurin 

kamarimusiikkifestivaali on kansainvälisesti 

arvostettu alan tapahtuma.

Elämyksien
Kainuu
vapauttaa
Neljän vuodenajan Kainuu on ympärivuotinen paratiisi asukkailleen ja 

matkailijoille. Ainutlaatuinen luonto ja sen monet mahdollisuudet 

avautuvat kotiovelta. Monipuolista tekemistä löytyy niin aktiiviurheilijal-

le, luontoelämysten metsästäjälle kuin kulttuurin ystävällekin.

Runoviikko – Suomen vanhin lausuntataiteen 

festivaali uudistuu alati.

Kainuu Endurance – seitsemän koitoksen 

tapahtuma haastaa kunnolla luonnon omalla 

areenalla.

Suopotkupallon MM-kilpailut – kansainväliseksi 

kasvanut kisa on haastanut joukkueita jo useam-

man vuosikymmenen ajan.

Hiljainen kansa – turvepäiset heinäseipäät 

tervehtivät viitostien kulkijoita kaikkina Kainuun 

vuodenaikoina.

Oulujärvi – Upota varpaat Ärjänsaaren huikaise-

vaan hiekkarantaan, matkusta höyrylaivan 

kyydissä, testaa Suomen parhaimmaksi kehuttu 

Paltamon golf tai yövy linnunpönttömajoissa 

Jättiläisenmaassa ja ihastele maisemaa kuin 

runoilija Eino Leino.



Huippuluokan harjoittelua

Maailman ensimmäinen hiihtotunneli avattiin 

Kainuussa, Vuokatissa. Nyt Vuokatissa sijaitsee 

pohjoismaiden johtava maastohiihdon, mäkihy-

pyn, yhdistetyn hiihdon, ampumahiihdon ja 

lumilautailun harjoittelukeskus. Testausta ja 

harjoitteluympäristöjä kehitetään yhteistyössä 

liikuntateknologian tutkijoiden kanssa.

Kainuun uusi sairaala

Vuonna 2021 valmistunut uusi sairaala syventää 

osaltaan soteintegraatiota Kainuussa. Sieltä 

löytyvät perusterveydenhuollon vastaanotot ja 

osastot sekä erikoissairaanhoidon palvelut 

samasta paikasta. Näin asiakkaat saavat tarvitse-

mansa hoidot ja palvelut tehokkaasti ja läheltä 

toisiaan.

Esports-koulutuksen edelläkävijä

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tunnetaan 

kansainvälisesti pelialan koulutuksista. Syksyllä 

2018 KAMK aloitti ensimmäisten joukossa 

maailmassa koulutuksen, joka johtaa Esportsin 

liiketoimintaan keskittyvään tutkintoon.

Maailmanluokan datakeskusympäristö

Kajaanissa sijaitseva Renforsin ranta tarjoaa 

datakeskuksille huippuolosuhteet datakeskustoi-

minnalle. Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) 

Edelläkävijöiden 
Kainuu
Kainuussa on vahva tekemisen meininki ja identiteetti. Meillä luon-

non läsnäolo ruokkii luovuutta – Kainuussa on vapautta, tilaa hengit-

tää ja ajatella. Meiltä on vuosisatojen aikana löytynyt otetta kehittää 

ja kokeilla uutta, innostua.

supertietokoneet tarjoavat laskentatehoa 

tutkimukselle ja yrityksille, Herman IT:lle, 

Kaisanetille ja IBM:lle.

Ekologisen rakentamisen kärkijoukoissa

Kuhmon Woodpolis kehittää uusia innovaatioita 

ekologiseen rakentamiseen. Woodpolis on 

osallistunut muun muassa Tampereen Puuvuo-

reksen alueen ja Rauman Papinpellon alueen 

rakentamiseen. Kuhmon Tuupalan koulu 

puolestaan on Suomen ensimmäinen massiivi-

puuelementtitekniikalla rakennettu koulu.

Suomen ensimmäinen ekokunta

Suomussalmi on ollut edelläkävijä ympäristö-

asioissa. Se oli 1980-luvun alussa Suomen 

ensimmäinen ekokunta. Kunnassa on monipuo-

linen suojelualueverkosto, jonka kruununa on 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnaksi 

perustettu Hossan kansallispuisto. Kuhmon ja 

Suomussalmen Wild Taigan matkailualueella on 

pilotoitu kestävää matkailua.

Vuokatti – Suomen vilkkain matkailukeskus

Suomen kolmanneksi suosituin matkakohde 

tarjoaa tekemistä niin perhelomailijoille kuin 

aktiiviharrastajalle. Vuosikymmenien kehitys-

työn tuloksena Vuokatista on tullut ympärivuoti-

sen matkailun suosikkikohde Suomessa.







Kainuussa unelmakotisi voi löytyä luonnon 

helmasta tai vesistön rannalta ja silti läheltä 

palveluja. Tai kotipesäsi voi sijaita kaupungin 

sykkeessä. Kainuun kunnista löytyy runsaasti 

erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

Lapsiperheille arki on Kainuussa turvallista ja 

sujuvaa. Kainuun kunnat tarjoavat laadukasta 

päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Koulutien 

pääsee aloittamaan jouhevasti kotikunnan 

omassa koulussa. 

Kainuussa kaikki on lähellä sinua – urheilusta 

kulttuuriin. Vaihtuvat vuodenajat, laadukkaat 

liikuntapaikat ja monipuolinen kulttuuritarjon-

ta pitävät huolen siitä, että kiinnostavaa 

tekemistä löytyy jokaiselle. Kainuulaista 

vapautta onkin luonnon läsnäolo vilskeen 

keskellä. Löydä sinäkin Kainuu ja vapaudu!

Sujuva arki 
vapauttaa

Etätyö  ja monipaikkaisuus ovat tulleet jäädäk-

seen. Paikkariippumaton työ on uusi normaali. 

Tähän Kainuu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia.

 

Nopea laajakaista ja sitä täydentävät langat-

tomat yhteydet mahdollistavat etätyöskentelyn 

ympäri Kainuun. Oman tai vuokramökin ohella 

kuntien ja kyläyhteisöjen etätyöpisteet tarjoavat 

mahdollisuuden arjesta irrottautumiseen ja 

paikkariippumattomaan työhön.

Etätyö on uusi musta

Kainuussa asumisen väljyys ja hyvät lähipalvelut ovat rennon ja 

vaivattoman arjen perusta. Välimatkat palveluihin ja harrastuksiin 

ovat lyhyet, eivätkä ruuhkat rasita. Koulu- ja työmatkoilla säästynyt 

aika vapauttaa sinulle lisää tunteja laadukkaaseen vapaa-aikaan. 

Tule siis Kainuuseen ja koe asumisen ja arjen vapaus!

Kainuun erikoisuudet

Edistyksellistä varhaiskasvatusta – Kajaani on 

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 Suomessa.

Koulurakentamisen aallonharjalla - Tuupalan 

puukoulu Kuhmossa on Suomen ensimmäinen 

massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu 

koulu.

Sujuvat palvelut lapsiperheille - Paltamon 

kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta. 

Kainuussa on vetovoimaa – yhä useampi 

Kainuun kunta on muuttovoiton tiellä.

Etätyöpisteitä löytyy muun muassa Kuhmon 

kaupungintalolta, Iivantiiran kylätalolta, 

Suomussalmen kunnantalolta, Vuolijoen 

pankkitalolta sekä Wild Taigan matkailualueen 

majoituskohteista.

Kainuussa etätyöt sujuvat siis myös erämaan 

rauhassa. Tule ja koe etätyön vapaus Kainuun 

upean luonnon äärellä.



Hyrynsalmi - Luonnon juhlaa.

www.hyrynsalmi.fi

Kajaani – Aikaa elämälle 26/7.

www.kajaani.fi

Kuhmo – Luonnon vetovoimaa ja kulttuurin rikkautta.

www.kuhmo.fi

Paltamo – Nauti tilasta ja rauhasta.

www.paltamo.fi

Puolanka – Neljä vuodenaikaa ja upeat luontomatkailumahdollisuudet.

www.puolanka.fi

Ristijärvi – Yhteisöllistä elämänmenoa.

www.ristijarvi.fi

Sotkamo – Lomalla 365 – nauti liikunnasta ja luonnosta

www.sotkamo.fi

Suomussalmi – Luonto on aina lähellä.

www.suomussalmi.fi

Kainuun
kunnat

Kainuun liitto

Kauppakatu 1

87100 Kajaani

Kirjaamon puhelin: 040 722 0900

kirjaamo@kainuunliitto.fi


