
 

KYLÄLÄ KULEKSIMASA 
- KUUDEN KUUKAUDEN HAASTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimi: 

Puhelinnumero:  

Sähköpostiosoite: 

Ikä: 

Täytä tähän yhteystietosi, jotta olet mukana arvonnassa. 
 
 

Kuva: Nina Susi 



 

KYLÄLÄ KULEKSIMASA - KUUDEN KUUKAUDEN 
HAASTE  
 

Keminmaan vapaa-aikapalvelut järjestää kaikille kuntalaisille suunna-
tun kuusi kuukautta kestävän haasteen, joka sisältää erilaisia Kemin-
maan kunnan alueella toteutettavia liikunnallisia aktiviteettejä. Niitä 
suorittamalla pääset kuleksimaan ympäri Keminmaata ja nauttimaan 
luonnosta.   
 

Osallistujien kesken arvotaan palkintoja! Osallistut arvontaan suorit-
tamalla vähintään 5 haastetta. Mitä enemmän haasteita suoritat, sitä 
parempiin palkintoihin sinulla on mahdollisuus. Kilpaillaksesi pääpal-
kinnosta sinun tulee suorittaa vähintään 14 haastetta.   
 

Haaste tulee suorittaa 13.2.-13.8.2023 välisenä aikana. Suorita haas-
teet ohjeiden mukaan ja merkitse tulokset tähän vihkoon. Täytetty 
vihko tulee palauttaa kunnanviraston postilaatikkoon 20.8.2023 
mennessä. Haasteen aikana ottamiasi kuvia voit julkaista Faceboo-
kissa ja Instagramissa hashtagilla #kyläläkuleksimasa.  
 
Uskallatko ottaa haasteen vastaan?   
 

• Suorita 5/16 olet mukana arvonnassa 

• Suorita 10/16 olet mukana arvonnassa 

• Suorita vähintään 14, olet mukana pääpalkinnon arvonnassa 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kuva: Nina Susi 



 

SUKSI LUISTAMAAN  
Kerää haasteen aikana kasaan yhteensä vähintään 50 hiihtokilomet-

riä Keminmaan laduilla. Merkkaa päivämäärä ja hiihdetyt kilometrit 

alle. Haastetasoltaan erilaisia latuja löydät seuraavasti:  

Helpot:  
• Kallinkankaan valolatu 2,5 km ja kilpaladut 10,5 km  
• Maulan valolatu 1,52 km  
• Pölhön valolatu 1,09 km  
• Törmän kansanhiihtolatu 2,7 km  
• Liedakkalan latu 4,2 km  
• Kalli-Lautamaa –latureitti 26,5 km  
• Jokisuun valolatu 1,5 km 

Vaikeat: 
• Kivalon hiihtoreitti 35 km 

Päivämäärä Lenkin pituus Yhteensä 

   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   



 

MEE MÄKKEEN 
 
Käy laskettelemassa tai pulkkamäessä kaksi kertaa! 

 
Kallin hiihtokeskus on avoinna arkisin klo 15.00–19.00 ja viikonlop-
puisin klo 11.00–18.00. Vapaa-aikapalvelut on hankkinut talvikau-
delle 2023 Keminmaan kirjastoon lainattavaksi 5 kpl Kallin kausikort-
teja. Kortin laina-aika on viikko. Kausikortin voi lainata ainoastaan kir-
jaston aukioloaikoina ja se tulee aina palauttaa henkilökunnalle. Jos 
kausikortti on lainassa sen voi varata Lapin kirjaston järjestelmästä ja 
soittamalla numeroon 040 849 3678. Varatusta kortista tulee kirjas-
tolta viesti, kun se on noudettavissa. Varattu kortti tulee noutaa vii-
meistään seuraavana päivänä viestin saamisesta, muutoin varaus siir-
tyy seuraavalle. Palauttamasta jääneestä kortista peritään sakkona li-
pun hinta.   
 
Kallin hiihtokeskuksen pulkkamäki on ilmaisessa käytössä. Pulkka-
mäki kunnostetaan rinteen aukiolojen mukaisesti. Lähtekää porukalla 
pulkkailemaan ja paistamaan makkaraa pulkkamäen päältä löytyvälle 
kodalle!  
   
  
Päivämäärä:            Päivämäärä: 

Aktiviteetti:           Aktiviteetti: 

 

 

 
 
 



 

HOKKARIT VAI KAUNOT?  
 
Käy luistelemassa 3 kertaa, vähintään kahdella eri kentällä. Ota perhe 
tai ystävät mukaan ja suunnatkaa jollekin seuraavista Keminmaan 
luistelukentistä:  

• Keskuskentän kaukalo, Väylätie 8 
• Keskuskoulun iso kenttä, Väylätie 8 
• Kirkonmäen kenttä, Väylätie 33 
• Jokisuun kenttä, Isomettänaukio 
• Lassilan kenttä, Mäkilassilantie 8 
• Pölhö, Tasasentie 9  
• Maula, Pykäläntie 15 
• Liedakkala, Rovaniementie 753 
• Färirannan kenttä, Lautiosaarentie 7 
 

Saatteko porukan kasaan ja jääkiekko-ottelun aikaiseksi, vai kuoriu-
tuuko teistä taitoluistelijoita?  
  

Päivämäärä: Kenttä: 

  

  

  

  

  



 

PUMPISSA VAI PUNTILLA? 
 
Käy jumpassa, ryhmäliikunnassa, kuntosalilla tai Kallin ulkokuntosa-
lilla yhteensä 20 kertaa.  
 
Keminmaan vapaa-aikapalvelut, Keminmaa liikuntaneuvonta ja Ke-
minmaan kuntosali järjestävät 25.3.2023 jumppamaratonin yläkou-
lun liikuntasalissa. Lähde mukaan jumppaamaan ja kerää kerralla 
monta suoritusta!    
 
Kevään ajan pyörivät kaikille avoimet ja ilmaiset kehonhuollot maa-
nantaisin klo 16.50–17.40 Koskenvoiman kylätalolla ja klo 18.00–
19.00 Liedakkalan Seuralassa, sekä keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 
Lautiosaaren kylätalolla.   
 
Merkkaa ruudukkoon päivämäärät, joina olet jumpannut.   
  

          

          

 

 

 



 

KYYKKYYN - YLÖS  

Haasteen tarkoituksena on tehdä yhteensä 5000 kyykkyä 22 viikon 
aikana. Mikäli kyykkääminen ei sinulta onnistu voit korvata sen tuo-
lilta ylösnousulla. Määrä saattaa kuulostaa mahdottomalta, mutta se 
tarkoittaa reilua 227 toistoa viikossa eli noin 33 toistoa päivässä. Mer-
kitse tähän viikossa suorittamasi toistomäärät.  
 
Monessako viikossa saat määrän kasaan?  

vko 1 vko 2 vko 3 

vko 4 vko 5 vko 6 

vko 7 vko 8 vko 9 

vko 10 vko 11 vko 12 

vko 13 vko 14 vko 15 

vko 16 vko 17 vko 18 

vko 19 vko 20 vko 21 

vko 22 YHTEENSÄ   



 

AIVOT NARIKKAAN 

Tauota päivääsi taukoliikunnalla! Pidä taukoa töistä tai arjen aska-
reista tekemällä taukoliikuntaa 10 kertaa. Jo 5–10 minuutin jumppa 
kirkastaa ajatuksia ja vetreyttää kehoa. Vain muutamalla toistolla 
saat veren kiertämään ja työtehon nousemaan.  
 
Kokeile esimerkiksi näitä liikkeitä:  
 

Merkkaa tähän suoritustesi päivämäärät.  
 

 

  
  
  

• Kepin pyöritys  

• Kyykky  

• Askelkyykky 
 

• Soutu  

• Pystypunnerrus  

• Vartalon kierto  

     

     



 

ULUKONA IHMETTELEMÄSÄ  

Käy kolmella eri laavulla Keminmaan alueella. Retkeiletkö mieluum-
min yksin vai yhdessä perheen tai ystävien kanssa? Merkkaa tähän 
päivämäärät ja laavu, jossa kävit. Halutessasi voit jakaa retkeilyku-
viasi Instagramissa tai Facebookissa #kyläläkuleksimasa  
  

  

Päivämäärä: Laavu: 

  

  

  

Jokamiehenoikeudella saat  
   

• liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten 
metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä  

• ratsastaa maastoa vahingoittamatta  
• oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkumi-

nenkin on sallittua  
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia 

kasveja   
• veneillä, uida ja kulkea jäällä  
• onkia ja pilkkiä tietyissä vesistöissä 

 
Tarkista myös jokamiehenvelvollisuudet: luontoon.fi/jokamie-

henoikeudet 



 

LAAVUJEN SAAVUTETTAVUUS 

Helppo: 
 

• Jääkärikämpän laavu, Kivalo 

• Parkkipaikan laavu, Kivalo 

• Valmarinniemen laavu, Valmarinniemi 

• Hietalammen laavu, Hietalampi 

• Rovavaaran laavu, Rovavaara 

• Kotikummun laavu, Liedakkala 

• Mykänmaan laavu, Mykänmaa 

• Liedakkalan uimarannan laavu, Liedakkala 

• Länsikosken uimarannan laavu, Länsikoski 

 
Keskitaso: 
 

• Rimalinsaaren laavu, Rimalinsaari 

• Suntionkummun laavu, Liedakkala 

• Kaitaharjun laavu, Viitakoski 

• Kurkiojan laavu, Kivalo 

• Vähäjärvenojan laavu, Juokuanvaara 

 

  



 

MENOSA MUKANA  
 
Osallistu yhteen Keminmaan vapaa-aikapalveluiden järjestämään ta-
pahtumaan/toimintoon. Tapahtumien tiedotteet löydät Keminmaan 
kunnan nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta:  
 

  
kmaavapa  
hyvonoora  
 
 
Keminmaan vapaa-aikapalvelut 
Hyvinvointiohjaaja Noora Kakko  
 
  

 
Monenlaista tapahtumaa löytyy, valitse siis itsellesi mieluisin ja tule 
mukaan!  
 
  
Päivämäärä ja tapahtuma, johon osallistuit: 
 
 
 
 
Jätä halutessasi palautetta vapaa-aikapalveluille: 
  



 

 

PYSÄHY  

 
Välillä on hyvä muistaa rentoutua! Mieti miten sinä rentoudut ja pa-
laudut parhaiten. Onko se rauhallinen kävelylenkki ystävän kanssa, 
lempimusiikkisi kuuntelu vai hengitysharjoitusten tekeminen? Pidä 3 
erillistä rentoutushetkeä ja merkkaa tähän, miten ja milloin olet ren-
toutunut.   
 
  

 

 

 

 

  



 

LUOVUUS LAUKALE  
 
Laita urheilukellosta GPS päälle tai lataa itsellesi Sport Tracker tai vas-
taava sovellus, joka piirtää liikkumasi reitin kartalle. Käytä mielikuvi-
tusta lenkin suunnittelussa ja toteuta lenkki niin, että reitistä piirtyy 
jokin kuvio esimerkiksi sydän, tähti tai mitä keksitkään. Nyt kaikki luo-
vuus kehiin! Jaa kuva Instagramissa tai Facebookissa #kyläläkuleksi-
masa tai tulosta kuva tähän liitteeksi!  
 
 
 Tässä esimerkiksi koira.  
 

 

  



 

LÄHETÄÄN HÖLÖKÄLE  

 
Suorita maraton kahden viikon aikana! Voit suorittaa sen kävellen, 
hölkäten, juosten tai sauvakävellen. Koko matkaa ei tarvitse suorittaa 
kerralla, vaan sinun tulee kahden viikon aikana saada kasaan 42 kilo-
metriä. Merkitse taulukkoon kilometrimäärä ja päivämäärä joka len-
kin jälkeen. Haasta itsesi ja kokeile monellako lenkillä saat 42 kilomet-
riä täyteen!  
  

 
  
  

Päivämäärä Lenkin pituus Yhteensä 

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   



 

KOKKEILE UUTTA  

Nyt on aika kokeilla uutta lajia! Lähdetkö Kallinkankaalle heittele-
mään frisbeegolfkierroksen vai kenties Kallijärvelle suppailemaan? 
Lajin saat valita itse, kuka tietää löytyisikö kokeilun kautta uusi har-
rastus? 
 
Merkkaa tähän laji, jota kokeilit ja päivämäärä.   
  

 

 
  
  



 

PULIKOIMASA  
 
Käy uimassa 5 kertaa. Tämän haasteen voit suorittaa talvella avan-
nossa tai kesällä lämpöisemmällä säällä.  Merkkaa taulukkoon uinnin 
päivämäärä ja paikka. 

 
Kunnan ylläpitämän avantouintipaikan löydät Kallijärveltä. Rannalla 
on lämmitetty pukukoppi. Tarkemmat tiedot avantouintipaikasta ja 
käyttömaksuista löydät Keminmaan kunnan nettisivuilta.  
 
 
Keminmaan kunnan ylläpitämät uimarannat:  
Arkimon uimaranta, Valtosentie 20  
Kallijärven uimaranta, Järventaustantie 10  
Pappilan uimaranta, Rantatie 24  
Hietalammen uintipaikka, Kivalontie 580   

Päivämäärä Paikka 

  

  

  

  

  



 

NOUSEEKO JALAKA?  
 
Lähde kohottamaan kuntoasi Kallinkankaalle kuntoportaiden tai mä-
kijuoksun merkeissä, yhteensä 5 kertaa.  
 
Merkkaa tähän suoritustesi päivämäärät.  

 

Päivämäärä Aktiviteetti 
  

  

  

  

  

 
Kuntoportaissa voit kävellä, hölkätä, juosta tai hypellä. Tässä muuta-
mia ideoita kokeiltavaksi portaissa. Osaa liikkeistä voit soveltaa myös 
mäkitreenissä. 
  

HYPYT: 

kyykkyhyppy 

yhdellä jalalla hyppy 

tasajalkahyppy 

kahden portaan yli 

luisteluloikka 

 

ASKELLUKSET: 

askelkyykky 

sivukyykky 

askel joka portaalle 

askel joka toiselle 

portaalle 



 

POLOKEMASA  

Jätä välillä auto kotiin ja lähde nauttimaan ulkoilmasta pyöräillen. Ke-
rää pyöräillen 200 kilometriä neljän viikon aikana.   
 
 
Merkkaa tähän pyöräilemäsi kilometrimäärä viikoittain.  
 

 

vko 1 vko 2 vko 3 vko 4 



 

KAUNEIN JOKIVARSI -KIERROS 

Lähde tutustumaan kaunein jokivarsi -kierrokseen. Tällä reitillä saat 
nauttia kauniista maisemista koko reitin ajan. Reitin näet kartalta. 
Aloita matkasi itselle sopivimmasta kohdasta ja kierrä 42 km mittai-
nen matka. Muista ihailla maisemia matkalla!  
 
Halutessasi voit jakaa kuvia kierrokselta Instagramissa tai Faceboo-
kissa #kyläläkuleksimasa 
 

 
 
 
  

Suorituksen päivämäärä: 
 

Mikä oli lempikohtasi reitiltä: 



 

MITENKÄS SITÄ ONNISTUTTIIN?  
 

Merkkaa tähän taulukkoon rastilla suorittamasi haasteet. 

   
  
Suoritukset:     /16  Palautuspäivämäärä:  

Haluan että vihko palautetaan minulle arvonnan jälkeen: Kyllä / Ei 

SUKSI  
LUISTAMAAN 

MEE MÄKEEN HOKKARIT VAI 
KAUNOT 
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VAI PUNTILLA 

KYYKKYYN 
- YLÖS 

-  

AIVOT 
NARIKKAAN 
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IHMETTELE-

MÄSÄ 

MENOSA 
MUKANA 

PYSÄHY LUOVUUS 
LAUKALLE 
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