
Hiihto
Oulusta löytyy noin 350 km hiihtolatuja ja latua riittää niin
aloittelijoille, kuin kokeneillekin hiihtäjille. Pääset tästä
tutustumaan hiihtolatuverkostoon tarkemmin.

Luistelu
Oulun alueella on useita luistelukenttiä ja ulkokaukaloita.
Luistelukenttiä on myös urheilukeskuksissa. Pääset tästä
tutustumaan luistelupaikkoihin tarkemmin.

Avantouinti
Talviuintia voi harrastaa Oulujoessa, Tuiran uimarannalla.
Katso tästä tarkemmat tiedot avantouinnista Tuirassa.

Saunalautta
Koivurannan saunalautalta pääsee myös pulahtamaan
avantoon saunomisen yhteydessä. Hinnat aikuiset 12€,
opiskelijat 10€, lapset (6-18 v.) 8€ ja pelkkä avanto 3€.
Tarkemmat ohjeet ja kuvauksen pääset lukemaan tästä.

Talvilomalle tekemistä
Liikuntaa ja ulkoilua

Pulkkamäki on mukava retkikohde. Mäkiä löytyy muun
muassa Hollihaan puistosta ja Virpiniemen liikuntapuistosta. 

Pulkkamäki 

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/ladut
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/luistelualueet-ja-ulkokaukalot
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/talviuinti
https://koivurannansaunalautta.fi/palvelut/yleinen-sauna/


 

Uimahallit ja kuntosalit
Oulun kaupungin uimahallit ja kuntosalit ovat
talvilomaviikolla avoinna. Tästä pääset katsomaan tarkemmat
tiedot uimahallien ja kuntosalien aukioloajoista ja lippujen
hinnoista.

Virpiniemi
Virpiniemessä on todella hyvät puitteet murtomaahiihdolle,
lumikenkäilylle ja pulkkamäen laskuun. Virpiniemessä on
useita makkaranpaistopaikkoja ja puut löytyvät paikan
päältä. Tästä pääset tutustumaan Virpiniemeen tarkemmin.

Koitelinkoski
Koitelinkoskelta löytyy useita makkaranpaistopaikkoja ja
puut löytyvät paikan päältä. Tästä pääset tutustumaan
Koitelinkoskeen tarkemmin.

Liikuntaa ja ulkoilua

Nallikari
Nallikarin Talvikylä on avoinna talvilomaviikolla viikon
jokaisena päivänä klo 11-16. Tästä pääset tutustumaan
talvikylän ohjelman ja eri toiminnot.

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/uimahallit
https://visitoulu.fi/product/virpiniemen-merellinen-luonto-kutsuu-aktiivilomalle/
https://koiteli.fi/
https://www.talvikyla.fi/


Iso-Syöte
Iso-Syötteelle matkalipun hinta on 24€, hissilippu Iso-
Syötteellä nuorisolle (13-17-v) 26€ ja aikuisten hissilippu 28€.
Pääset tästä lukemaan matkasta enemmän ja varaamaan
paikkasi bussiin.

Ukkohalla
Oulusta suoraan Ukkohallan rinteisiin. Matkalipun hinta on
22€. Matkanjärjestäjän kautta on mahdollista ostaa
laskettelulippu etuhintaan 15€/lippu.  Pääset tästä
tutustumaan matkaan ja varaaman paikkasi bussiin.

Ruka
Oulusta Rukalle pääset kätevästi Bussilla. Bussi lähtee Oulun
linja-autoasemalta klo 7.45 ja paluumatka alkaa Rukalta
samana päivänä klo 17:00. Kyytiin voi nousta myös väliltä.
Pääset tästä tutustumaan matkaan tarkemmin ja varaamaan
paikkasi bussiin.

Ruskotunturi
Ruskon laskettelukeskus avoinna talvilomaviikolla 6.3.- 10.3.
klo 10-18. Lippujen hinnat: päivälippu 27€, kahden tunnin
lippu 21€ ja kolmen tunnin lippu 23€. Pääset tästä
tutustumaan Ruskotunturin toimintaan.

Laskettelua

https://saagatravel.fi/tuote/skibus-syote/
https://saagatravel.fi/tuote/skibus-ukkohalla/
https://saagatravel.fi/tuote/skibus-ukkohalla/
https://webshop.ruka.fi/l/ruka/shop?category=9w3uAvxMSkWmbTclqQeK&_gl=1*1kp76eo*_ga*OTQwOTU4NDc2LjE2NzYzOTIyMjI.*_ga_PD81JVLHRL*MTY3NjUzMzAzNC4yLjEuMTY3NjUzMzA5My4xLjAuMA..
https://ruskotunturi.fi/


Kulttuuria ja tapahtumia

Kirjasto 
Oulusta löytyy 24 eri kirjaston palvelupistettä, sekä kaksi
kirjastoautoa. Sama kirjastokortti käy kaikissa OUTI-
kirjastoissa. Kirjastoista voi lainata myös erilaisia
liikuntavälineitä. Katso tästä Oulun kirjastojen tarkemmat
aukioloajat ja palveluiden sisällöt.

Kaikukortti
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja
kulttuuritapahtumiin ja -paikkoihin, kuten konsertteihin,
teattereihin ja museoihin. Kortilla voit myös hankkia
kurssipaikkoja kansalaisopiston kursseille. Tästä pääset
lukemaan lisää tietoa Kaikukortista.

Museo
Pohjois-Pohjaanmaan museo ma-su 6.3.–12.3. klo 10-17,
vapaapääsy. Pääset tästä katsomaan aikataulun, ohjelman ja
hinnaston.

Taidemuseo
Taidemuseo ti-to 9–17, pe 11–19, la-su 10–18 Aikuinen 10€.
Opiskelija, työtön, eläkeläinen, varus- ja siviilipalvelusmies 7 €.
Tästä pääset katsomaan tarkempaa tietoa ohjelmasta ja
lipuista.

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto
https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/pohjois-pohjanmaan-museo
https://verkkomaksut.ouka.fi/tuote-osasto/museo-ja-tiedekeskus-luuppi/oulun-taidemuseo/


Tietomaa
Tietomaa on avoinna talvilomaviikolla ma-su klo 10-18. 
 Pääset tästä katsomaan tarkemmin ohjelmiston ja lippujen
hinnat.

Dinosauria- näyttely
Tiedekeskus Tietomaa on avannut Limingantullin
SuperParkkiin suuren Dinosauria-näyttelyn. Näyttely sisältää
parikymmentä liikkuvaa dinosau rus  hahmoa. Lipun hinta
näyttelyyn 12€. Tästä pääset tutustumaan näyttelyyn
tarkemmin. 

Kasvitieteellinen puutarha
Kasvitieteellinen puutarha on avoinna ti-su klo 8-20 ja
puutarhalle on  vapaa pääsy. Ulkopuutarhassa ei
talvikunnossapitoa. Tästä pääset tutustumaan tarkemmin
kasvitieteelliseen puutarhaan.

Oulun Kaupungin teatteri
Lauantaina 4.3.2023 klo 19 Oulun teatterin, suurella
näyttämöllä, Peter Pan menee pieleen, liput 38€ / 35€ / 20€.
Pääset tästä katsomaan lisää tietoa näytelmästä.

Kulttuuria ja tapahtumia

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/tiedekeskus-tietomaa
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/dinosauria
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/dinosauria
https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kasvitieteellinen-puutarha
https://teatteri.ouka.fi/naytelma/peter-pan-menee-pieleen/?teatteri_start_date=2023-03-04&teatteri_end_date=2023-03-04&teatteri_performances=66462


Frozen People
La 4.3.2023 Nallikarissa Frozen People 
Frozen People on elektronisen musiikin sekä pohjoisen taiteen
ja tyylin festivaali. Ainutlaatuinen brutaali talvitapahtuma
järjestetään keliolosuhteita uhmaten Nallikarissa meren jäällä.
Pääset tästä tutustumaan tapahtumaan tarkemmin.

Kulttuuritalo Valve
Lauantaina 4.3.2023 klo 11-13.30 Kulttuuritalo Valveella tutkija
Jyrki Korpua Oulun yliopistosta esittelee J.R.R. Tolkienin
aiheista poikineita filmatisointeja 1970-luvulta lähtien, vapaa
pääsy. Katso lisätietoja tästä.

Kauppakeskus Valkea
Lauantaina 11.3.23 klo 10 Kauppakeskus Valkeassa Finesports
pelitapahtuma. Kesäkadulle rakentuu hiihtolomalaisten iloksi
viihtyisä pelialue, jossa pääset pelaamaan Playstation 5:sta,
kokeilemaan VR-laseja sekä ammattitason ajosimulaattoria.
Tutustu tapahtumaan tästä enemmän.

Kulttuuria ja tapahtumia

Tervetuloa opettelemaan pilkkimisen alkeita 5.3.2023
Oritkarissa. Käymme yhdessä läpi pilkkimisen alkeita. Mukaan
tarvitset ämpärin, istuinalusen ja lämpimät vaatteet. Kairat ja
muut välineet lainaamme kurssin ajaksi. Tästä pääset
tutustumaan tarkemmin ja  ilmoittautumaan kurssille.

Pilkkikurssit Oritkarissa

https://www.urbanculture.fi/frozenpeople
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/valve/etusivu/
https://tapahtumat.munoulu.fi/fi-FI/page/63e62b60a1fb7309d6c0e70c
https://tapahtumat.munoulu.fi/fi-FI/page/639b00fbde71d47c37d006fc
https://tapahtumat.munoulu.fi/fi-FI/page/639b00fbde71d47c37d006fc
https://tapahtumat.munoulu.fi/fi-FI/page/639b00fbde71d47c37d006fc


Tyttöjen Talo
Tyttöjen Talo 10–29-vuotiaat tytöille ja nuorille naisille
sukupuolen moninaisuus huomioiden. Talo on kaikenlaisesta
syrjinnästä vapaa tila, jossa saa rohkeasti olla omana
itsenään. Tutustu tästä tarkemmin Tyttöjen Talon
toimintaan.

Byströmin Ohjaamo 
Onko sinulla joku juttu, joka askarruttaa mielessä ja
tarvitsisit apua? Me ollaan sinulla töissä ja autetaan. Jos olet
alle kolmikymppinen oululainen, tule asioimaan Byströmille.
Byströmin Ohjaamo on avoinna ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-15.
Käy tästä tutustumassa tarkemmin Byströmin Ohjaamon eri
toimintoihin.

Poikien Talo
Poikien Talolla pojat kohdataan yksilönä jokaisen vahvuudet
huomioiden. Tutustu tästä tarkemmin Poikien Talon
toimintaan.

Muut kohtaamispaikat

Hyvän mielen talo
Hyvän mielen talossa järjestetään voimavaralähtöistä,
arvostavaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa ja
toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma
tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä
toipumisesta. Tutustu tästä tarkemmin Hyvän mielen talon
toimintaan.

https://likka.fi/
https://www.nuortenoulu.fi/bystrom/
https://poikientalo-oulu.fi/
https://www.hyvanmielentalo.fi/


Talvilomalla Oulussa on avoinna useita nuorisotaloja.  

Kaijonharjun nuorisotalo
Ti-pe 7.lk-17-vuotiaat klo 16.30-20. Pääset tästä katsomaan
nuorisotalon kaikki palvelut ja yhteystiedot.

Kastellin nuorisotila Huudi 
Ti-ke 7.lk-17-vuotiaat klo 15-18. Pääset tästä katsomaan nuorisotilan
kaikki palvelut ja yhteystiedot.

Kiimingin nuorisotalo Syke 
Ma-pe 7.lk-17-vuotiaat klo 14-22. Pääset tästä katsomaan nuorisotalon
kaikki palvelut ja yhteystiedot.

Maikkulan nuorisotalo 
Ti-pe 7.-lk-17-vuotiaat klo 15-20. Ohjaajat ovat tavoitettavissa verkossa
klo 12-15. Pääset tästä katsomaan nuorisotalon kaikki palvelut ja
yhteystiedot.

Oulunsalon nuorisotalo 
Ma-to 7.lk-17-vuotiaat klo 16-20. Pääset tästä katsomaan nuorisotalon
kaikki palvelut ja yhteystiedot.

Yli-Iin nuorisotila Vorelli 
To-pe 12-17-vuotiaat klo 14-22. Pääset tästä katsomaan nuorisotilan
kaikki palvelut ja yhteystiedot.

Nuorisopalvelut

Talvikankaan nuorisotalo 
Ma-pe 7.lk-17-vuotiaat klo 14-22. Pääset tästä katsomaan nuorisotalon
kaikki palvelut ja yhteystiedot.

https://www.nuortenoulu.fi/kaijonharjun-nuorisotalo/
https://www.nuortenoulu.fi/kastellin-nuorisotila-huudi/
https://www.nuortenoulu.fi/kiimingin-nuorisotalo-syke/
https://www.nuortenoulu.fi/maikkulan-nuorisotalo/
https://www.nuortenoulu.fi/oulunsalon-nuorisotalo/
https://www.nuortenoulu.fi/vapaa-aika/nuorisotilat/yli-iin-nuorisotila-vorelli/
https://www.nuortenoulu.fi/talvikankaan-nuorisotalo/


Nuorisopalvelut

Koko perheen Talvirieha Oulun liikennepuistossa 

Tiistaina 7.3. klo 10-14 Oulun Nuorisopalvelut järjestää talviriehan
lasten liikennepuistossa. Talviriehassa on luvassa mukavaa yhteistä
tekemistä ja 200 ensimmäiselle osallistujalle tarjoamme pientä
purtavaa. Tapahtumassa on  grilleissä tulet, joten voit myös ottaa
omat eväät mukaan ja vaikka paistaa makkaraa.
 
Tapahtuman pakkasraja on -12 eikä myöskään vesisateella
tapahtumaa järjestä. 

Seuraa tapahtuman ilmoittelua 
Instagramissa @nuortenoulu  
Facebookissa Nuorten Oulu


