
8.2. Nallikarin talvikylä avataan 
 Nallikari 
 www.talvikyla.fi

19.–23.2. Nallikari Snow Fest 
 Nallikari 
 www.nallikarisnowfest.com 

21.–22.2. Stadion Snowcross Oulu 
 Raksila, pesäpallostadion 
 www.snowcrossoulu.com

29.2. Jääkiipeilyn Euroopan cupin finaali   
 ja nuorten avoin kilpailu 
 Haukipudas 
 www.finice2020.com 

Suuntaa katseet talven virkeisiin ulkotapahtumiin ja aktiviteetteihin. Nallikarin 
talvikylä, hiihto, luistelu ja avantouinti vetävät väkeä reippailemaan merijäälle 
ja latuverkostoille. Kaupungissa järjestetään niin koko perheen lumenveisto- 
tapahtuma Nallikari Snow Fest kuin liike-elämän innovatiivinen Polar Bear Pitching. 
Oulun musiikkijuhlat toimii kauden kulttuurisena keskiönä.

LUNTA JA JÄÄTÄ

29.2. Oulun Tervahiihto 
 www.tervahiihto.fi

12.3. Polar Bear Pitching 
 Kauppatori 
 www.polarbearpitching.com

13.3. Race of Drones Oulu 
 Ouluhalli 
 rod.oulu.comUK

29.3. Nallikarin Kingi -pilkkikilpailu 
 Nallikari 
 www.nallikarinkingi.fiUUU

8.–22.3. Oulun Musiikkijuhlat 
 www.omj.fi  
 

Testaa talviaktiviteetit:
Talviuinti
Kaikille avoin avanto Tuiran rannassa. 
facebook.com/LiikkuvaOulu
Koivurannan saunalautan saunavuorolla pääset myös 
avantoon. www.koivurannansaunalautta.fi

Hollihaan luistelurata
Hollihaan liikennepuistoon on jäädytetty  
n. 250 metriä pitkä luistelurata. Rataa ei ole erikseen valaistu, 
joten otsa- tai taskulamppua suositellaan käytettäväksi 
pimeänä aikana.

Pulkkailu
Hollihaan puisto, Hupisaarten kaupunginpuisto 
Heinäpään urheilukeskus, Raksilan Pikkukankaan puisto, 
Virpiniemen liikuntapuisto

Hiihto
Valittavanasi on yli 350 km latuja. Kattava latulistaus: 
facebook.com/LiikkuvaOulu

Laskettelu
ruskotunturi.fi

Leijahiihto
Leijakoulu Lappis | lappis.fi

Läskipyöräily
Nallikari Lomakylä | nallikari.fi 
Outdoors Oulu | outdoorsoulu.fi

Lumikenkäily
Nallikarin välinevuokraus,  
Oulun kaupungin kirjaston  
liikuntavälinelainaus

Retkiluistelu
Luistinvuokraus Nallikarissa 
www.facebook.com/lappisrental

Koiravaljakkoajelut
Loihakka huskysafarit | huskysafarit.fi

Vinkki!
Tarvitsetko sukset tai luistimet? Vai haluatko testata uutta 
lajia? Pateniemen Honkapirtin lainaamo tarjoaa kaikille 
oululaisille mahdollisuuden lainata liikuntavälineitä. 
Katso valikoima: lainaamo.ouka.f 

Lue lisää aktiviteetteja  
ja kulttuuritarjontaa 
uusimmasta Oulu Guidesta

Muita mukavia tapahtumia: 
kaleva.fi/tapahtumat

VARAA  
LUMIAKTIVITEETIT:  
traveloulu.fi 
oulusafarit.com
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8.2. Nallikari Winter Village  
 opens its gates 
 Nallikari 
 www.talvikyla.fi

19.–23.2. Nallikari Snow Fest  
 Nallikari  
 www.nallikarisnowfest.com  

22.–23.2. Stadion Snowcross Oulu 
 Raksila, baseball stadium 
 www.snowcrossoulu.com

29.2. Ice Climbing European Cup Finals   
 and Youth Open Competition  
 Haukipudas 
 www.finice2020.com

Suuntaa katseet talven virkeisiin ulkotapahtumiin ja aktiviteetteihin. Nallikarin 
talvikylä, hiihto, luistelu ja avantouinti vetävät väkeä reippailemaan merijäälle 
ja latuverkostoille. Keskustan alueella järjestetään koko perheelle sopiva Poro-
karnevaali ja liike-elämän innovatiivinen Polar Bear Pitching. Oulun musiikkijuh-
lat toimii kauden kulttuurisena keskiönä.

LUNTA JA JÄÄTÄ

29.2. Tervahiihto Mass Ski Event 
 www.tervahiihto.fi

12.3. Polar Bear Pitching 
 Market Square 
 www.polarbearpitching.com

13.3. Race of Drones Oulu 
 Oulu hall 
 rod.oulu.com

8.–22.3. Oulu Music Festival 
 www.omj.fi 

29.3. Nallikarin Kingi Ice Fishing Contest 
 Nallikari 
 www.nallikarinkingi.fi

Take a look around you and all the lively outdoor events and activities of the 
winter. Nallikari Winter Village, skiing, ice skating and winter swimming draw 
experience-seeking crowds on the sea ice and ski track networks. The city plays 
host to both the family-friendly snow sculpting event called Nallikari Snow Fest 
and the innovative business event, Polar Bear Pitching. Oulu Music Festival acts 
as the season’s cultural core. 

 

SNOW AND ICE

Test out winter activities
Winter swimming 
Winter swimming in Tuira is open for public. 
facebook.com/LiikkuvaOulu
You can take a dip in the cool river after Public sauna at  
Koivuranta saunaboat. www.koivurannansaunalautta.fi

Hollihaka’s skating track 
Test out a new 250 meters long skating track located in 
Hollihaka sport track. 

Sledging 
Hollihaka Park, Hupisaaret City Park, Heinäpää Sports Centre, 
Raksila Swimming Hall, Pikkukangas Park, Virpiniemi Sports 
Institute

Skiing  
There are appr. 350 km skiing tracks in Oulu. See a  
comprehensive track list: facebook.com/LiikkuvaOulu

Downhill skiing 
ruskotunturi.fi

Kite skiing 
Leijakoulu Lappis | lappis.fi

Fat biking 
Nallikari Lomakylä | nallikari.fi 
Outdoors Oulu | outdoorsoulu.fi

Snowshoeing 
Rent a pair of snowshoes at 
Nallikari / 
Lend from Oulu City Library

Tour skating 
Rent a pair of skates at Nallikari. 
www.facebook.com/lappisrental

Dog sledding 
Loihakka husky safaris | huskysafarit.fi

TIPS! 
Do you need a pair of skis or skates? Or are you interested 
in testing out a new sport? Honkapirtti at Pateniemi lends 
sports equipment to people living in Oulu area. See the 
available equipment list at lainaamo.ouka.f.

 

BOOK YOUR  
SNOW ACTIVITIES:  
traveloulu.fi  
oulusafarit.com

For more activities and  
the city’s culture offering, 
read Oulu Guide.
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