Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Lyötinmäen luontopolulla (3,2 km) voit tutustua alueen kasvistoon, eläimiin sekä historiaan. Mäki on geologisena muodostumana drumliini. Paikallinen lyötti-peli.

Kuvaus
Venekosken kylän Lyötinmäellä on ollut asutusta ja kaskiviljelyä, josta kertovat vanhat kivirauniot ja sarkaojat mäen päällä.
Lyötinmäki on suurikokoinen drumliini (n. 2,5 km x 600 m), n.
58 m korkea maisemaa hallitseva pisaranmuotoinen moreeniselänne, joka on muodostunut mannerjäätikön liikkeen suuntaisesti. Alue on puoliksi kalliota. Keskiosan moreenipeite on
n. 26 m paksu. Drumliinin luonteispää on kivikkoisempi ja jyrkempi kuin kaakkoon osoittava ”häntä”. Lisätietoa drumliinista löytyy täältä.
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Kuva: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos

venekosken lyötinmäen
luontopolku

Lyötti-sana tarkoittaa peliä, jota pelattiin ennen muinoin koko
kylän voimin Lyötinmäessä. Peli on samantapainen kuin pesäpallo, mutta pallona toimi leppäpalikka.
Lyötinmäen koillisosaan on perustettu kivimurskaamo, joka on
toiminnassa ajoittain. Räjähdyksistä varoitetaan merkkiäänellä.

Opasteet ja retkipalvelut
Lyötinmäen 3,2 kilometrin mittaisen luontopolun varrella on
tauluja, jotka kertovat alueen kasveista, eläimistä ja historiasta aina viimeisimmän jääkauden ajoista asti. Reitti on merkitty opasviitoin sekä punaisin merkein.Luontopolku kulkee ensin tietä pitkin Lyötinmäen päälle ja kiertää sitten lenkin mäen
luoteisrinteessä. Luontopolun kiertosuunnalla ei ole väliä.

Saavutettavuus ja varusteet
Hankasalmen kirkonkylän pohjoispuolelta käännytään vasempaan tielle nro 6411. Noin 500 m ennen Venekosken kylää
käännytään oikealle Kynsivedelle, josta lähtötaululle on matkaa n. 500 m.
Luontopolkuesitteitä, joissa on kartta, on Hankasalmen keskustan matkailuinfopisteessä Nelli-Ellissä. Lisätietoja Hankasalmen
kunta, ympäristötoimi, puh. (014) 2671 000.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Hankasalmi
Hankasalmen kunta
Venekosken Lyötinmäen luontopolun esite
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Luontopolun rastitaulut
1.	Opastetaulu
2.
Drumliini
3.	Hiilihauta
4.	Sukkessio
5.	Naavat ja lupot
6.
Metsätähti ja mesimarja
7.	Torpan rauniot
8.	Kaskiviljely
9.	Taulakääpä
10.	Kuusi + vastaus
11.
Mänty
12.	Siirtolohkare
13.
Muinainen merenranta
14.	Kataja ja kielo
15.	Tuore kangasmetsä
16.	Tuulenpesä
17.
Vadelma
18.	Kekomuurahainen
19.
Moreeni
20.	Porojäkälät
21.	Lähde
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