
Kerimaan iso alue tarjoaa niin omatoimista tekemistä kuin ohjattua toimintaa. Alla
kootusti muutamia vinkkejä mitä kaikkea voit kesäaikaan tehdä! Lisätietoa
ohjelmapalveluista löydät täältä. 

Huosion luontopolut
Pyydä Kerimaan vastaanotosta luontopolkukartta ja lähde tutustumaan Huosion
reitteihin. Vieraile muutaman kilometrin päässä C-hotellista sijaitsevalla
Valkeislammen laavulla tai Huosion järven rannalla sijaitsevassa metsäkirkossa.
Poluilla pääset myös bongaamaan Kerimaan eläimiä lataamalla eläinbongauspelin
puhelimeesi! Kysy lisää pelistä Kerimaan vastaanotosta.

Tutustu Kerimaan historiaan 
Kansalliseepos Kalevala liityy vahvasti Kerimaahan.  Lue lisää mytologiasta ja tutustu
samalla Kerimaan alueeseen. Vieraile Lemmenpolulla ja suuren kiven luona. Tutustu
Kannantakaisen pohjassa sijaitsevan kiven historiaan ja tee tuttavuutta karhupatsaiden
kanssa. 

Vietä leppoisa rantapäivä 
Sylkynjärven rannalla on mukava loikoilla ja viettää kesäpäivää. Rannalla sijaitsee 
 lasten leikkimökki sekä leikkipaikka. Vastaanotosta saat lainattua mm. hiekkaleluja.
Sylkynjärven rannalla voit myös heittää tikkaa ja pelata rantalentopalloa uimisen ja
auringon oton lomassa. Kerimaan vuokrattavat rantasaunat sijaitsevat Sylkynjärven
rannalla, joten kruunaa rantapäivä saunalla! Lue lisää saunoista täältä.

Kerimaan päärakennuksen takana sijaitsevan Kannantakaisen rannalla on myös terassi,
jossa voi ottaa aurinkoa. Auringonottoterassi sijaitsee Kerimaan ravintolan terassin
alapuolella. 

Aktiivisesti vesillä
Kerimaasta voit vuokrata kanootin, sup-laudan tai vaikka soutuveneen. Jopa
majoittuminen keskellä järvellä onnistuu Kerimaassa. Tutustu Aurora Hut
igluveneeseen, varaa ja nauti lomastasi Sylkynjärvellä yöpyen. 
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https://kerimaa.fi/palvelut/ohjelmapalvelut/
https://kerimaa.fi/alue/tarinat/
https://kerimaa.fi/palvelut/saunat/
https://kerimaa.fi/majoitus/aurora-hut/


Kokkaile ulkotulella
Alueen laavu ja katetut grillipaikat Sylkynjärven ja Kannantakaisen edustalla odottavat
innokkaita ruoanlaittajia. Kerimaan vastaanotosta voit vuokrata esimerkiksi
savustuspöntön, loimutuslaudan ja muurikkapannun.

Kalasta 
Kalastamaan pääset niin Sylkynjärvelle kuin Kerimaan omalle Kannantakaiselle.
Kannantakaisella kalastamiseen tarvitsee aina luvan ja sen voi lunastaa Kerimaan
vastaanotosta. Sylkynjärvi on valtion kalastonhoitomaksun alainen, joten luvan
tarvitsevat voivat maksaa lupamaksun suoraan verkkokaupassa tai esim. R-kioskilla.
Kerimaasta voit vuokrata kalastusvälineitä.  

Hauskoja hetkiä pihapelejä pelaten 
Kesään kuuluu tietenkin jäätelön lisäksi pihapelit! Kerimaan vastaanotosta 
voit lainata erilaisia pelejä kuten mölkyn, kroketin, petankin ja tikkataulun.

Liikunnan iloa yhdessä
Pihapelien lisäksi vastaanotosta voi lainata erilaisia urheiluvälineitä. Alueella on mm.
pingispöytä, katukoris, rantalentopallokenttä ja sulkapallokenttä. Lainattavissa on myös
säbävälineitä, yleismaalit sekä erilaisia pelipalloja kuten jalkapallo ja pienemmille
lapsille sopivia pehmeitä palloja. 

Kisaile minigolfissa tai frisbeegolfissa
Vuokraa minigolf välineet tai frisbeekiekot Kerimaan vastaanotosta. Frisbeegolf radalle
on lupa tuoda myös ovat kiekot. Rata soveltuu koko perheelle. 

Kuvasuunnista
Pyydä vastaanotosta kuvasuunnistuksen kuvakartta ja kirjausvälineet. Selvitä mikä sana
kuvien suunnistuspaikoista muodostuu ja palauta vastauksesi Kerimaan vastaanottoon,
mikäli haluat lunastaa diplomin ja pienen palkinnon. 
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Lähde pyöräretkelle
Metsäretken voi tehdä myös pyöräillen! Tarjoamme asiakkaillemme lasten pyörät
ilmaiseksi lainaan. Vastaanotosta voit lainata pyöräilykypärän. Lasten pyörien lisäksi
Kerimaasta voi vuokrata kaupunkipyöriä. Yhteistyökumppanimme Activity Makerin
kautta asiakkaamme voivat vuokrata myös sähköpyöriä. 

Kerää luonnon antimia 
Kerimaassa kasvaa paljon metsämansikkaa ja voit löytää jopa kanttarelleja
vuokramökkisi pihalta. Alueen läheiset metsät tarjoavat paljon kerättävää, joten
suosittelemme ottamaan tarpeeksi ison ämpärin mukaan! Tarvittaessa kysy ämpäriä
lainaan Kerimaan vastaanotosta!

Pelaa virtuaalipelejä
Loistava tapa tutustua Kerimaan alueeseen on pelata virtuaalipelejä! Lataa
puhelimeesi Moomin Move ja lähde keräämään Muumimaailman asukkaille erilaisia
tavaroita. Kerimaassa Moomin Move pelissä on enemmän tehtäviä.  Kerimaan
eläinbongauspelin myötä pääset bongaamaan erilaisia eläimiä Huosion metsäreiteillä,
samalla kun opit eläimistä lisää. Kysy vastaanotosta lisätietoja!

Sateisiin päiviin lautapelailua, askartelua ja piirtämistä
Yllättikö huono keli eikä tekisi mieli lähteä huoneistosta ulos. Kipaiskaa lainaamassa
vastaanotosta erilaisia lautapelejä sekä piirustus-  ja askartelutarvikkeita!

Suosittelemme
Suosittelemme lämpimästi tutustumaan myös Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen
tarjontaan. Vierailkaa maailman suurimmassa puukirkossa Kerimäellä, Savonlinnassa
sijaitsevassa Olavinlinnassa sekä Punkaharjun Saimaan taideluola Retretissä ja
Metsämuseo Lustossa. Tutustu tarjontaan Visit Savonlinnan ja Visit Punkaharjun
sivuilla. Lisäsuosituksia voit kysyä myös suoraan Kerimaan vastaanotosta. Koettavaa ja
nähtävää riittää varmasti moneksi päiväksi. 
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