
KYYJÄRVEN YMPÄRISTÖKASVATUSKOHTEET 

Luontokohteet 
 
1. Tuuliharjun pyöräilyreitti 

2. Saarijärven koskireitti 

3. Harsukankaan ulkoilualue 

4. Kyyjärven lintutorni 

5. Lapin Sormi - vaellusreitti 

 

Kulttuurikohteet 
 
1. Saunakylä 

2. Kyyjärven kotiseutumuseo 

3. 20 pennin pajatso linja-

autoasemalla 

4. Kyyjärven kirkko 

5. Sininen Tie 

6. Lintulahden taistelun muisto-

merkki 

7. Liinavaatemuseo 

8. Oikarin vanha kylänraitti ja ky-

lämaisema 

4. Kyyjärven lintutornin  
sijoituspaikka on valittu 
niin, että vierestä kulke-
va Oikarinjoki tarjoaa 
muuttolinnuille ja sen 
myötä niiden kuvaami-
seen hyvät olosuhteet. 

http://www.nopolanews.fi/fin/ 

3. Harsukankaan ulkoilualue 
on kunnan ylläpitämä. Siellä on 
hyvät mahdollisuudet harrastaa 
monipuolisesta ulkoliikuntaa. 

http://www.nopolanews.fi/fin/ 

1. Tuuliharjun pyöräi-
lyreitti kulkee koko 
Kyyjärven ympäri. 
Reitillä on pituutta 
noin 37 km. 

Kuva: http://www.nopolanews.fi 

2. Saarijärven koski-
reitti alkaa Kyyjärven 
Kalliorannasta. Koski-
reitillä on mittaa n. 
80 km. 

http://www.luonnonvoimaa.net/ 

5. Lapin Sormi 
-vaellusreitti 
on 19 km pitkä 
merkitsemätön 
erämaareitti. 
Sen varrelta 
löytyvät Ka-
lettoman laavu 
ja Mestolan 
kämppä. 

http://hazor.iki.fi/2011/suurijarvi/P1070745-

lapin_sormi.html /Tommi Lahtonen 

2. Kotiseutumuseo sijaitsee 
Kyyjärven kirkon välittömässä 
läheisyydessä. Museorakennus 
on Karstulan Laikan pappilan 
vanha luhtiaitta. 

Kuva: Kulttuurin polkuja pohjoisessa Keski-Suomessa 

7. Liinavaatemuseo si-
jaitsee Honkalehdon kie-
varin pihapiirin edusta-
vissa rakennuksissa. Siel-
lä on esillä vanhoja kau-
niita käsitöitä. 

www.luonnonvoimaa.net 

3. 20 pennin pajatso 
komeilee Kyyjärven 
Esson seinustalla. Se 
on Suomen ainoa 
yleisökäytössä oleva 
20 pennin pajatso. 

Kuva: http://koti.mbnet.fi/~gkos/kyyjarvi/index2.html 

6. Lintulahden taistelun 
muistomerkin pystyttivät 
paikkakuntalaiset suoma-
laisille sotureille, jotka tais-
telivat Otto von Fieandtin 
johdolla venäläisiä vastaan 
v. 1808. 

http://norssi.oulu.fi/~pkemppai/mp/suomensota/3.htm 

5. Sininen Tie on osa kan-
sainväistä Sinistä Tietä, jo-
ka kulkee lännessä Ruot-
sin kautta Norjaan Atlan-
tin rannikolle ja idässä Ve-
näjän Karjalaan ja Äänisen 
rannoille. 

Kuva: YLE / Jarmo Nieminen 

4. Kyyjärven kirkko, kel-
lotapuli ja kirkon edessä 
oleva sankarihauta-alue 
muodostavat yhdessä 
vaikuttavan kokonaisuu-
den. 

Kuva: Kyyjärven seurakunta 

1.  Saunakylän kylätien 
molemmin puolin sijaitsee 
kulttuurihistoriallisesti 
avokkaita rakennuksia se-
kä laitumia ja perinnemai-
semia. 

http://www.kivijarvenkotiseutuyhdistys.fi/ 

8. Oikarin vanha kylän-
raitti edustaa Keski-
Suomessa harvinaista 
nauhamaista, yhtenäistä 
kylänraittia. Oikarin kylä 
valittiin v. 2006 Kyyjärven 
kauneimmaksi kyläksi. 
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