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KONTIONPOLUT

SALPALINJA TRAIL

KOLINPOLKU

Näe ja koe
ALAPIHAN ARBORETUM 
Puulajipuiston kahden hehtaarin alueella 
kasvaa noin 1 400 puuta ja puuvartista kasvia. 
Myytävänä vanhaan hapanjuureen paistettua 
ruisleipää. Heinäkuussa lauantaisin opastet-
tuja kierroksia sekä aittakahvila avoinna klo 
12–16. Muina aikoina sopimuksen mukaan. 
AirBnb-huone vierastalossa vuokrattavana. 
Kalliovaarantie 19, puh. 044 032 5354, https://
www.avoimetpuutarhat.fi/puutarhat/alapi-
han_arboretum/ 
AirBnB varaukset: https://www.airbnb.fi/
rooms/38205071?guests=1&adults=1&s=67 

HIEROMO HERMOLEPO 
Fysiologiaan perustuvaa hermoratahierontaa 
sekä luonnonmukaisia NeoLife-tuotteita. Tule 
rentoutumaan ja tutustumaan samalla piha-
piirin kotieläimiin rauhoittavassa ympäris-
tössä. Varparannantie 45, puh. 050 324 2020, 
www.hermolepo.net 

HYVINVOINTIHIEROMO HELINÄ 
Hieronta- sekä personal trainer -palvelut Kon-
tiolahden kirkonkylällä. Mäntykaari 5, puh. 
050 405 4013, www.hyvinvointihelina.fi 

JOKIRANNAN RATSASTUSKOULU 
Karjalaista kavionkopsetta! Ohjatut ratsastus-
tunnit kaikentasoisille ratsastajille. Jokirannan 
Ratsastuskoulu on Suomen Ratsastajainliiton 
hyväksymä ja valvoma laatutalli. Jokirannan-
tie 30, puh. 0400 138 106, www.ratsastuskoulu.
info, https://www.facebook.com/Jokirannan-
Ratsastuskoulu 

JUHLATILA LAUTSA 
Juhlatila Lautsa tarjoaa juhla-, kokous- ja sau-
natiloja Kontiorannassa ympäri vuoden. Tule 
viettämään toiminnallinen päivä upeissa jär-
vimaisemissa. Lähde kalastusretkelle, vuokraa 
fatbike-pyörät ja rentoudu päivän päätteeksi 
paljussa. Kysy lisää catering-palvelusta. Laut-
santie 6, puh. 045 161 8144, www.konditoria-
rosalinda.fi 

KARELIA GOLF - KONTIONIEMI 
Tule ja koe golfin huumaa! Mielenkiintoinen, 
vaihtelevaan kangasmaastoon rakennettu 

18-reikäinen championship-kenttä. Vaskipor-
tinahoa vaelsivat esi-isämme jo vuosisatoja 
sitten. Golf-kausi jatkuu lokakuun puoliväliin 
saakka. Vaskiportintie 7, puh. 050 574 9100, 
www.kareliagolf.fi/kontioniemi 

KONTIOLAHDEN AVANTOUIMARIT RY   
Vuokraa Höytiäisen rannalla sijaitseva sauna 
yksityiskäyttöön yleisten vuorojen ulkopuolel-
la. Varauskirja Kontiolahden ST1:llä (Huolta-
montie 10). Järvenlaskuntie 3, puh. 050 465 
8657, www.kontiolahdenavantouimarit.
blogspot.fi 

KOTISEUTUKESKUS 
Kotiseutukeskus on perinteitä 
säilyttäen korjattu perintei-
nen talonpoikaistalo piha-
piireineen. Kotiseutukeskuk-
sen navetan juhlatila on suosittu 
hääjuhlien pitopaikka. Kulttuuritoi-
mi järjestää navettakonsertteja kes-
kiviikkoisin  2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 
11.8. Ympärivuotisesti toimiva pääraken-
nus tarjoaa tunnelmallisia juhla- ja kokous-
tiloja. Kotiseutukeskuksessa on  heinäkuussa 
joka keskiviikko  avoimet ovet klo 11-14. Pe-
rinteinen runon ja suven päivä on 7.7. klo 12 
alkaen. Vierevänniementie 5, puh. 0400 275 
599, www.seurantalot.fi/talot/543-kontiolah-
ti-seura-ry-2782

KOTISEUTUMUSEO 
Museo toimii vuonna 1871 rakennetussa vil-
jamakasiinissa. Kotiseutumuseo on avoinna 
arkipäivisin 1.7.–30.7.2021 klo 12–16.30. Kes-
kuskatu 34, puh. 0400 275 599

KÄSITYÖMYYMÄLÄ TIUHTA 
Tule ja tutustu laadukkaisiin paikallisiin kä-
sitöihin, kuten pitsikeramiikkaan, koruihin, 
neuleisiin ja tuohitöihin! Myymälä on avoinna 
arkisin klo 10–17, lauantaisin klo 10–14 ja hei-
näkuussa sunnuntaisin klo 12–15. Tiuhdassa 
saatat tavata ihka oikean kivipeikon! Keskus-
katu 21, puh. 044 522 7292, www.tiuhta.net 

M/S TUULA - HÖYTIÄISEN RISTEILYT
Koe ainutlaatuinen vaarojen ympäröimä jär-
vimaisema Suomen vanhimmalla puisella 
vesibussilla. Vuororisteilyt Kontiolahden sa-
tamasta tiistaisin 29.6.–27.7.2021 Tilauksesta 
saatavilla monipuoliset risteilypalvelut Höyti-

äisellä. Satamatie 4, puh. 050 465 4188, www.
hoytiaisenristeilyt.fi 

PROSHOP 
Clubproshopista löydät kaiken tarvitsemasi 
golfia varten. Sijainti Karelia Golfin tiloissa 
Kontioniemessä ja verkkokauppa palvelee 
24/7.  Vaskiportintie 7 puh. 040 839 7511, 
www.clubproshop.fi

PYYTIKOTA 
Pystyhirsinen kota vuokrattavissa yksi-

tyiskäyttöön. Pyytivaaran Hiekkanie-
messä sijaitsevan kodan lähellä on 

lapsiystävällinen uimaranta sekä 
laavu kodan läheisyydessä. 

Pyytivaarantie 37, puh. 0400 
176 910,  https://pyytivaara.

com/pyytikota 

SAVIPAJA TULIAIS-TUPA KY 
Täysin käsityönä itse valmistettuja 

koriste- ja käyttökeramiikkatuotteita. 
Pajan erikoisuutena on pitsikeramiikka. 

Kumputie 3, puh. 050 570 9025www.tu-
liaistupa.fi 

TÄHTIKALLIO 
Osin kallioon louhittu Tähtikallio on raken-
nettu toisen maailmansodan aikaiseen Sal-
palinjan tykistöaseman ammusvarastoon. 
Upea tila on varattavissa erilaisiin tilai-
suuksiin. Tähtikallion pihapiirissä voit myös 
kulkea Planeettapolkua pitkin ja kokea au-
rinkokuntamme planeetat sekä saada tär-
keimmät tiedot planeetoista. Alueella myös 
Uilo-Jakokoski luontopolku sekä Itä-Suomen 
suurin puulajipuisto Alapihan Arboretum. 
Tähtitornintie, puh. 044 517 9539 (iltaisin ja 
viikonloppuisin)
www.jakokoski.net/html/tahtikallio.html 

WANHAN MESTAN MUSEO 
Wanhan Mestan majatalon alakerrassa sijait-
seva yksityismuseo vie mukanaan menneille 
vuosikymmenille. Museossa kantavina tee-
moina ovat vanhat kyläkaupat, huoltoase-
mat sekä sota-ajan tarvikkeet. Sisäänpääsy 
4 €/aikuinen, 2 €/lapsi. Avoinna pääasiassa 
kesäaikaan arkisin ja muulloin sopimuksen 
mukaan. Heinäkuusta alkaen nähtävillä ja 
ajettavissa panssarivaunu. Kontioniementie 
26 b, puh. 040 730 4647, www.wanhamesta.fi 



HÖYTIÄISEN TUPA 
Viihtyisä kesäterassi anniske-
luoikeuksin Kontiolahden sa-
tamassa, Höytiäisen rannalla. 
Grilliruuat, jäätelöt ja kylmät 
juomat. Myytävänä kalastuslupia 
Höytiäiselle. Vuokrattavana maasto-
pyöriä. Kesäohjelmassa maanantaisin 
klo 16  suosittu sataman kirppis. Viikon-
loppuisin viihtyisää ohjelmaa. Satamatie 4, 
puh. 045 220 7477, www.höytiäisentupa.com 

PUB LEHMO 
Sammuta janosi Lehmon omalla aurinkote-
rassilla! Tuhtia grilliruokaa, muhkeita pannu-
pizzoja ja cocktaileja. Aukioloajat nettisivuil-
ta. Sormusentie 1, puh. 040 012 7300, www.
publehmo.fi

KESÄKAHVILA SIKURIINA 
Tervetuloa paikallisten nuorten pitämään 
Kesäkahvila Sikuriinaan! Tarjolla lounasta 
sekä kahvin ja mehun kanssa muita herkku-
ja. Olemme avoinna 8.6.–30.7. ti-la klo 11–16. 
Kahvilassa on mahdollisuus myös lautape-
lailuun sekä keppihevosilla ratsastamiseen. 
Varparannantie 26 c, puh. 040 669 8492

KESÄKAHVILA JOKIRANTA & PAIHOLAN KESÄ 
Upeassa jokimaisemassa nuorten yrittä-
jien pyörittämä kesäkahvila. Keittolounas 
ja muut kahvilaherkut tarjolla päivittäin 
7.6–31.8.2021. Paiholan alueella monipuo-
liset mahdollisuudet kesäpäivän viettoon: 
laajennettu 18-korinen frisbeegolfrata, ui-
maranta, beachvolley-kenttä, kolme luonto-
polkua, kaksi nuotiopaikkaa, kotakeittiö ja 
nähtävyyksinä Karhupuisto sekä Salpalinjan 
rakennelmia. Lisäksi tilaussauna rannassa ja 
kokoustilat päärakennuksessa. Kesälauantai-
sin vilttikirppis kesäkahvilan nurmialueella. 
Katsothan viikko-ohjelmastamme lisää ta-
pahtumia. Tervetuloa rentoutumaan raikkaa-
seen Paiholaan! Niemenkartanontie 4, 80850 
Paihola, https://www.instagram.com › kesa-
kahvilajokiranta

KESÄKAHVILA VELLIKELLO 
Tervetuloa Selkien Seurojentalolle kesäkah-
vila Vellikelloon! Paikalliset nuoret loihtivat 
leivokset erityisruokavaliot huomioon ottaen. 
Tue nuorten kesätyöpaikkaa ja viivähdä hetki 
kupposen äärellä, poikkea pelaamassa mölk-
kyä tai heittämässä tikkaa. Kesäkahvila Vel-
likellon aukioloajat Instagramissa @kahvila.
vellikello Selkientie 34C, kahvila.vellikello@
selkie.fi, www.selkie.fi/kesakahvila_vellikello 

KONDITORIA ROSALINDA  
Kontiolahden kirkonkylällä sijaitsevasta Kon-
ditoria Rosalindasta saat haettua suolaiset 
ja makeat leivokset niin arkeen kuin juhlaan. 
Tule lounastamaan tai poikkea aamupalalle. 
Arkipäivisin aamupala klo 6–9.30 ja lounas 
klo 10–14. Tervetuloa! Keskuskatu 14, puh. 
013 733 161, www.konditoriarosalinda.fi  

RAVINTOLA VASKIPORTTI 
Ravintola Vaskiportti sijaitsee Kontioniemes-
sä, golfkentän upeissa maisemissa. Terassilta 
avautuvissa näkymissä Höytiäiselle nauttii 
mielellään niin lounaan, grilliruokaa kuin vir-
vokkeitakin. Tarkista ravintolan aukioloajat 
nettisivuilta. Avoinna lokakuun puoliväliin 
saakka. Vaskiportintie 7, puh. 050 544 1130, ht-
tps://kareliagolf.fi/kontioniemi/golfravintola 

HOTEL JULIE 
Majoitus-, ravintola-, kokous- 
ja juhlapalveluita upeissa 
harjumaisemissa. Matkaparkki 
karavaanareille, ilmainen pysä-
köinti. Lehmonharjuilla hyvät pyö-
räilyreitit, patikkamaastot sekä talvella 
valaistu hiihtolatu. Valimontie 3, puh. 010 
322 1910, www.hoteljulie.fi 

HÖYTIÄISEN HELMI 
Hääjuhlapaikkana suosittu Höytiäisen Hel-
mi tarjoaa majoituspalvelua ja juhlatiloja 
30 km:n päässä Joensuun keskustasta. Ma-
joitu mökissä, vuokraa sup-lauta käyttöösi ja 
hyppää vesitrampoliinille suoraan saunasta. 
Yksityistilaisuuksiin vuokrattavissa myös ka-
raokelaitteet. Riihilahdentie 7, puh. 045 163 
9911, www.hoytiaisenhelmi.com

KARELIA BED 
Ryhmämajoitusta vuoden kaikkina päivinä 
Kontiorannassa, ampumahiihtostadionin lä-
heisyydessä. Karelia Bed on loistava valinta 
esimerkiksi urheiluseuroille, työporukoille, 
kisaturisteille tai vaikkapa lomaryhmille, 
jotka kaipaavat edullista mutta toimivaa ma-
joitusta lähellä luontoa. Jääkärintie 88, puh. 
040 828 9624, www.kareliabed.fi 

KONTIOLOMAT OY JA KONTIO CAMPING 
12-paikkainen matkaparkki avautuu kesäl-
le 2021. Tulossa myös huoneistomajoitusta, 
lounasravintola anniskeluoikeuksilla, kesäte-
rassi ja grilli. Loistava sijainti Kontioniemessä 
Kontionpolkujen, hiihtolatujen ja moottori-
kelkkareitin vieressä. Kontioniementie 26 , 
puh 044 045 6110, www.kontiolomat.fi

HERAJÄRVEN RETKEILYKESKUS - KIVINIEMI 
Kiviniemi toimii Herajärven kierroksien läh-
tö- ja risteyskohtana. Tarjoamme majoitus-, 
ruoka-, sauna-, välinevuokraus- ja ohjelma-
palveluita Kolin kansallismaisemassa. Tal-
viaikaan toimimme ennakkovarauksesta. 
Mustalahdentie 27, puh. 0400 159 204, www.
kiviniementila.fi

Ruoka

Majoitus

RIIKOSEN KOTILEIPOMON MYYMÄLÄ 
JA KESÄKAHVILA 

Karjalaiset perinneherkut tuoreena 
mukaan! Piirakat, sultsinat, pyö-

röt, vatruskat ja kukot Lehmon 
leipomon myymälästä tai ti-
lauksesta mukaan. Myymä-

lä auki ma-pe klo 9-15. Kesä-
kahvila avataan 5.6. myymälän 

yhteyteen. Auki viikolla ja myös 
lauantaisin klo 9-13,  avoinna elokuun 

loppuun saakka. Palokankaantie 1, puh. 
013 801 184, www.riikosenleipomaa.com  

SINKKOSEN MARJATILA / MANSIKKAKAHVIO 
Joensuusta 20 minuutin ajomatkan päässä 
sijaitseva Sinkkosen Marjatila tarjoaa aidon 
maatilakokemuksen. Mansikkakahvio avaa 
ovensa heinäkuun alussa. Tarjolla on leivon-
naisten lisäksi satokauden antimia: marjoja, 
perunoita ja herneitä. Maalaistorilta kannat-
taa napata mukaan tilalla valmistettuja mar-
meladeja sekä mansikkalimonaadia.
Sinkkolantie 3, puh. 045 327 3969 tai 0400 
678 078, www.sinkkosenmarjatila.fi 

MOTELLI KONTIO 
Motelli Kontio sijaitsee 6-tien kupeessa 17 
km:n ajomatkan päässä Joensuun keskustas-
ta, suosittujen retkeilyreittien ja hiihtolatu-
jen äärellä. Saatavilla kahden hengen huo-
neita ja erikokoisia huoneistoja isommillekin 
porukoille. Aamiainen tilauksesta ma–pe klo 
6–9 ja la–su klo 8–10. Aittamajoittujille käy-
tössä keittiö- ja suihkutilat sekä pesukone. 
Anniskeluoikeuksin varustettu ravintola ja 
terassi auki kesäaikaan klo 16–21 . Huolta-
montie 8, puh. 0400 596 063, www.motelli-
kontio.fi  

PAIHOLAN KYLÄYHDISTYS RY 
Hyvin varustettu mökki rauhallisessa ympä-
ristössä Pielisjoen rannassa Paiholassa. Tilat 
sopivat myös kokouksien ja pienimuotoisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Kuurnan Ran-
tatie 44, 80850, Paihola, puh. 050 306 7503, 
www.nettimokki.com/kontiolahti/9365

POHJAN TILAN HIRSITUVAT 
Hirsihuviloita ja mökkimajoitusta omalla 
rannalla ja rantasaunalla kirkasvetisen ku-
hajärven äärellä 40 km Joensuusta pohjoi-

seen. Kesällä majoituksen läheisyydessä 
loistavat sieni- sekä marjamaat, talvella 

hiihtoladut. Pohjantie 15, puh. 050 
562 5147, www.lomakontio.fi 

SAMPON MÖKIT 
Kahdeksan huvilaa virtaavan 

veden äärellä, luomumar-
jatila sekä oheispalvelui-

ta Lehmossa, 8 km Joensuun 
keskustasta. Varattavissa muun 

muassa savusauna, palju, kota, laa-
vu, soutu-, moottori-, ja kirkkovene sekä 

urheiluhalli. Alueella myös yksityinen fris-
beegolfrata ja mahdollisuus fatbike-vuokra-

ukseen. Maksuton kuljetuspalvelu asiakkaille 
Joensuun rautatieasemalta sekä lentokentäl-
tä.  Peltolantie 14, puh. 0400 170 402, www.
samponmokit.com 

SIRNIHTAN HIRSIHUVILAT 
Sirnihtassa on kuusi eri kokoista (45–160 m²) 
hyvin varusteltua hirsimökkiä aittoineen 
ja soutuveneineen. Kesällä ja sesonkiaikoi-
na vuokrataan ensisijaisesti täysiä viikkoja, 
muulloin myös lyhyempiä aikoja, kuten vii-
konloppuja (vähintään kaksi vuorokautta). 
Sirnihtantie 7, 0400 572 310, www.sirnihta.fi 

VENEJOEN MYLLY OY
Venejoen Mylly - Mukavaa majoitusta ja 
kokouspalveluita elokuusta 2021 alkaen! 
Romppalantie 2, Puh. 044 320 4968.

WANHAN MESTAN MAJATALO 
Wanhan Mestan majatalo sijaitsee Kontion-
polkujen varressa Kontioniemessä, 2,5 km:n 
etäisyydellä ampumahiihtostadionista. Tule 
majoittumaan, järjestä meillä kesäjuhlat 
tai poikkea lenkkipolulta tutustumaan yk-
sityismuseoon! Majatalolla vuokrattavissa 
puusauna, johon mahtuu 14 henkilöä. Asiak-
kaiden käytössä myös kesäkeittiö ja grilli. Yk-
sityistilaisuuksiin perinneruuat loihtii paikal-
linen pitopalvelu Menna.  Kontioniementie 
26 b, puh. 040 730 4647, www.wanhamesta.fi 

Lisää matkailukohteita 
löydät osoitteesta 
www.playkontiolahti.fi
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ERÄPALVELU KONTIOMETSO 
Retkivalikoimassa muun muassa kalastuksen opetusta: verkko-
kalastusta, uistelua, jigikalastusta sekä pilkkiretkiä. Koskenlaskua 
kumilautalla ja veneellä. Monipuolinen luontoretkitarjonta nuoti-
oruokailuineen. Saposentie 1, puh. 044 057 6445 

HERAJÄRVEN KIERROS 
Herajärven kierros kulkee Kolin kansallismaisemista vaarajono-
jen ylitse etelään kiertäen Herajärven. Reitti muodostuu kahdesta 
rengasreitistä: eteläpään kierros n. 30 km ja pohjoinen kierros n. 
35 km. Eteläisen ja pohjoisen kierroksen yhtymäkohdassa sijait-
see Kiviniemen tila, jossa tarjolla majoitusta ja ohjelmapalveluita. 
Mustalahdentie 27, www.luontoon.fi/herajarvenkierros 

HK VARMA OY 
Järjestämme vetouisteluretkiä tilauksesta Pohjois-Karjalan upeis-
sa maisemissa HK Varman tuotteilla. Jahtimestarintie 24, puh. 
0500 278 025, www.hkvarma.com

Luonto ja retkeily HÖYTIÄINEN, VANHAT KALASAUNAT 
Höytiäisellä voit nauttia kauniiden järvimaisemien lisäksi useimmiten myös ka-
lansaaliista. Höytiäisen saarilla sijaitsevat vanhat kalasaunat tarjoavat vesillä 
retkeilijälle eväs- tai yöpymispaikan. Laitasaaren tai Jussinluodon kalasaunojen 
avaimet voi noutaa Kontiolahden ST1-huoltoasemalta. Avainten pantti maksaa 
5 euroa. ST1, Huoltamontie 10, puh. 013 731 184, Avoinna ma–pe 6–17, la 8–17.

JOUHTENINEN 
Höytiäisen saarista Jouhteninen lienee suosituin päiväretkikohde mielenkiin-
toisen historiansa, 2000-luvulla maisemaa muuttaneen trombin sekä suojel-
tujen harjujen ja rantojen vuoksi. Saaressa on kaksi lyhyehköä rengasreittiä 
tulipaikkoineen. Jouhteniseen pääset omatoimisesti veneilemällä, M/S Tuula 
-laivan kyydillä tai paikallisen kalastusmatkailuyrityksen opastamana. www.
luontoon.fi/jouhteninen 

KARU SURVIVAL 
Itä-Suomen johtava erä- ja selviytymistaitojen sekä melonta-, vaellus-, ja maas-
topyöräilyretkien järjestämiseen erikoistunut yritys. Karu Survival tarjoaa asiak-
kailleen luontoelämyksiä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, luontoa 
rasittamatta. Katso ja varaa verkkosivuiltamme! Niputtajantie 27, puh. 044 510 
0879, www.karusurvival.com 

KOLINPOLKU 
Kontiolahden Uuron huoltoaseman pihasta starttaavaa vaellusreittiä pitkin voit kävellä halutessasi 
aina Kolille asti. Reitti kulkee Kolvananuuron luonnonsuojelualueen kautta ja päättyy Herajärven kier-
rokselle. Polun varrella on useita hyväkuntoisia laavuja ja tulipaikkoja. Polun kokonaispituus on 63 km. 
www.vaellus.info/reitit/kolinpolku/ 

KOLVANANUURO 
Kontiolahden ja Joensuun rajalla sijaitseva Kolvananuuron rotkolaakso sopii hyvin päiväretkikohteeksi. 
Alueella kulkee 5 kilometrin rengasreitti laavuineen. Polku on paikoin melko haastava ja kivikkoinen, 
joten kiertämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja hyvät kengät. Uusittu tulipaikka, jonne käynti Konti-
olahden puolen parkkipaikalta helpohko. Kolvananuurontie 171, www.luontoon.fi/kolvananuuro/kar-
tatjakulkuyhteydet 

KONTIOLAHTI OUTDOOR JA AMPUMAHIIHTOSTADION 
Vuokraa läskipyörä, sähköpolkupyörä tai kickbike. Suuntaa tykätyille Kontionpoluille patikoiden! MO-
BO-suunnistus, frisbeegolfrata ja kiekkojen vuokraus, monipuolinen rullahiihtorata ja legendaarinen 
seinänousu ovat ulkoilijoiden käytössä. Ryhmille ohjattua ohjelmaa, mm. maastopyöräretket, ekoaseam-
muntaa ja tutustumista ampumahiihtoon. Napakympintie 24, 050-563 3480, www.kontiolahtioutdoor.com

UILO JAKOKOSKI ELÄMYSPOLKU
Polku alkaa Uilosta ja päättyy Jakokosken Tähtikalliolle. Helppokulkuisen polun pituus on 4,1 km. Polun 
varrella, Pyytilammin puron kupeessa on laavu ja puuliiteri sekä wc. Laavulle ei ole jätehuoltoa. Polun 
alkupisteestä lähtee myös Uilon 9-väyläinen frisbeegolfrata. Leppästentie 6, www.jakokoski.net

KONTIONPOLUT 
Kontionpolut on Kontiolahden suosituin reitistö maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja kävelyyn. Kontionpo-

lut muodostuvat neljästä rengasreitistä (Kontioniemi Trail 9 km, Stadium Trail 8,5 km, Salpalinja Trail 5 km 
ja Välilampi Trail 13,5 km), jotka yhtyvät Jaama Trailiin (n. 60 km) sekä Lykynlammen kautta yhdysreittiä 

pitkin Liperin Kinttupolkuihin. Kontionpoluilta on myös yhdysreitti Kolinpolulle (63 km), jota pitkin pää-
see kansallismaisemiin saakka. Hyviä lähtöpaikkoja reitistölle ovat Kontiolahden satama (Satamatie 

4) sekä ampumahiihtostadion (Napakympintie 24). www.kontiolahti.fi/kontionpolut 

SISU FISHING 
Kalastusmatkailu- ja ohjelmapalvelut Höytäisellä ja muualla Pohjois-Karjalassa. Suosituim-
piin kursseihin kuuluvat kuhan ja ahvenen jigauskurssit. Saatavilla myös veto-uistelukurssi 
kuharikkaalla Höytiäisellä. Järjestämme saariretkiä erilaisille ryhmille sopimuksen mu-
kaan. Aktiviteetit ja lahjakortit varattavissa helposti verkkokaupasta. 045 271 9106, www.
sisufishing.fi

SELKIEN GREEN CARE 
Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevasta Selkien kylästä löydät idylli-
sen kotieläintilamme. Vanha 1800-luvun maalaismiljöö ainutlaatuisessa vaaramaisemassa 
ja nelijalkaiset veikeät työkaverimme tarjoavat mahdollisuuden kokea ainutkertaisia ilon, 
välittämisen ja yhteenkuuluvuuden hetkiä.
Selkie Green Caressa tarjoamme hyvän mielen palveluita eläinystävien avustuksella kaike-
nikäisille vieraille. Avoimina vierailupäivinä pihaan voi tulla millä kokoonpanolla tahansa 
tutustumaan Green Care-tilan elämään, tutustuthan tarkemmin kesän viikko-ohjelmaan! 
Selkientie 27 B, 040 7658 538, www.selkiegc.fi
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Lisää tietoa ulkoliikunta-
paikoista saat osoitteesta
www.kontiolahti.fi/liikuntapaikat

FRISBEEGOLFRADAT 
1. Kontiorannan frisbeegolfrata
2. Lykynlammen frisbeegolfrata
3. Vierevänniemen frisbeegolfrata

10.  Kiviniemen taukopaikka
11.  Huuhkajanlampi tulipaikka
12.  Ahvenlammen autiotupa
13.  Hautajärven taukopaikka
14.  Matolammin tulipaikka
15.  Pieni Koirilampi tulipaikka
16.  Urkkalammin taukopaikka
17.  Ala-Salmilammin tulipaikka
18.  Ampumahiihtostadionin tulipaikka

4. Paiholan frisbeegolfrata
5. Uilon frisbeegolfrata


