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Salamajärven kanSalliS-
puiSto, peuran polun 
eräreitti ja koirajärvet
opetuskäyttö

eteläisen Suomen laajin ja edustavin suo- ja metsäerämaa, met-
säpeura, natura 2000 -kohde, kalastus.

kuvaus
Salamajärven kansallispuisto (n. 60 km2) sijaitsee kivijärven, 
kinnulan ja perhon kuntien alueella. alue on säilynyt pitkään 
erämaisena ja luonnontilaisena ja edustaa Suomenselän ve-
denjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa. puis-
tossa esiintyy aapasoita, koskemattomia metsäjärviä ja puroja 
sekä aarniometsiä. viime vuosina soita on ennallistettu. erikoi-
suutena on metsäpeura, joka on saatu istutettua takaisin alu-
een luontoon.

kansallispuiston läpäisee n. 60 km:n pituinen peuran polun run-
koreitti. Se kuuluu euroopan kaukovaellusreittiin numero e6. 
reitti on kuljettavissa sulan maan aikana. kevättulvien aikaan 
osa pitkospuista saattaa olla tulvavesien alla. talvella reittiä voi 
hiihtää, jos itse avaa latunsa. puistossa on laaja retkeilypolku-
verkosto. koirasalmelta lähtee yksi ja perhon Sysilammen käm-
pältä kaksi luontopolkua, joista toinen on tarkoitettu erityises-
ti lapsille.

kansallispuistossa on koirajärviksi kutsuttu kalastusalue, johon 
kuuluu viisi järveä: iso ja pieni koirajärvi, kaunislampi, ahven-
lampi ja Heikinlampi. kalastuskohteessa sijaitsee koirasalmen 
opastuskeskus, jossa on pysyvä näyttely puiston luonnosta, ma-
joitustilat, kesäaikana kahvila ja kioski. 

opasteet ja retkipalvelut
kansallispuistoa ylläpitää metsähallitus, jonka nettisivuilta löy-
tyy lisätietoa ja karttoja avuksi retken suunnitteluun.  lukui-
sat yöpymis- ja taukopaikat mahdollistavat eripituiset retket 
päiväretkistä pidempiin vaelluksiin. kinnulasta on yhteys kan-
sallispuistoon peuran polkua pitkin, lähtöpisteenä mm. val-
keisenjärven leirintäalue kinnula-lestijärvi 775 -tien varrella. 
kansallispuistoon on lyhyempi vaihtoehtoreitti myös lehtosen-
järveltä koirajärven luontotuvalle. Sille pääsee kinnula-perho 
7520 -tieltä.  reitin varrella on mm. nielujärven lintutorni.   

majoitusta on tarjolla koirasalmen luontotuvalla ja eräkämpil-
lä ympäri vuoden (luontotupa os. koirasalmentie 1220, kivijär-
vi), lisätietoja Sirkka experience, puh. 020 778 9940, sekä ah-
venlammen ja kaunislammen kämpissä, lisätietoja villi pohjola, 
puh. 0203 44122. Sirkka experience järjestää leirikouluohjelmia 
ja toiminnallisia luontokoulupäiviä koirasalmen luontotuvalla 
koululaisille, luontoalan, biologian ja kulttuurialan opiskelijoil-
le. retkivälineistöä voi vuokrata. valkeisjärven rannalla sijaitsee 
leirintäalue, jonka yhteydessä on metsäpeuranmaan opastus-
keskus (puh. 044-300 5612, 050-5141001), kesäkahvila ja riis-
taravintola pikku peura osoitteessa kinnulantie 695, 69450 Yli-
lesti. lisätietoa www.peuranpolku.fi. metsähallituksen sivuilta 
löytyy tietoja muista palveluja tarjoavista yrityksistä. 

lähteet
metsähallitus 
peuran polku
valkeisjärven leirintäalue
Sirkka experience 
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http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/kivijarvi_kohteet_1_2.pdf
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/kansallispuistot/salamajarvi
http://www.sirkka.fi/
http://www.peuranpolku.fi/
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/Sivut/Default.aspx
http://www.peuranpolku.fi/
http://www.valkeisjarvenleirintaalue.fi/
http://www.sirkka.fi
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nielujärven lintutorni 
matkuSjoen kYlällä
opetuskäyttö
lintujärvi, umpeenkasvava nielujärvi, kosteikkoalueen linnus-
to.

kuvaus
nielujärvi on kuuluisa lintujärvi. pesimäaikana siellä on useita 
eri lintulajeja. nielujärvi on valuma-alueen latvoilla sijaitseva 
kosteikko, jossa avovettä on enää järven toisessa päässä. järvel-
lä on tavattu pikkulokkeja, kanadanhanhi ja metsähanhi, ja siel-
lä pesivät tavanomaisten vesilintujen lisäksi taivaanvuohi, val-
koviklo, liro ja ruokokerttuset.  

nielujärvi on vedenlaadultaan tyydyttävässä kunnossa. Se tar-
koittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun 
toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten 
muuttunut. tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huo-
mattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. levähaittoja 
voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedes-
sä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnon-
tilaisista arvoista kohonneet. vesistö soveltuu yleensä tyydyttä-
västi useimpiin käyttömuotoihin.

järveä on ruopattu paremmaksi kaloille ja linnustolle. 

perhon Salamajärveltä voi laskea kanootilla nielujärven ja pol-
vilammen kautta. lisätietoa löytyy matkusjoen kyläseuran si-
vuilta (Seppo kinnunen tai Seppo Salmi). matkusjoen erämaa-
alueilla voi nähdä metsäpeuroja, kalasääskiä ja maakotkia. aika 
ajoin matkusjoella on nähty myös karhujen ja susien jälkiä.

opasteet ja palvelut
tornille on ajettava kinnulasta perhon suuntaan 10 km, kään-
nyttävä oikealle nielujärventielle, ajettava 500 m (puron yli) ja 
heti puron jälkeen vasempaan 300 m ja käveltävä rantaan tor-
nille. nielujärven laavun polttopuuhuollosta vastaa kinnulan 
kunta.

lintutornin eteläpuolella on laavu ja tulipaikka, riippusilta ja 
kaivo. lintutornille on laavulta noin 300 m. lintutorni on peuran 
polun Hirvaan kierroksen reitin varrella. reittiä pitkin pääsee Sa-
lamajärven kansallispuistoon koirasalmen virkistysalueelle tai 
lehtosenjärven kohteisiin. tornilta on yhdyspolku Sääksjärvel-
le, jonne on matkaa noin viisi kilometria. Sääksjärvellä on laa-
vu ja tulipaikka. Sieltä on peuranpolulle lehtosenjärvelle mat-
kaa 1,3 km. 

lähteet
metsähallitus
luontoretkelle keski-Suomeen
matkusjoen kylä
Suomenselän lintutieteellinen Yhdistys
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http://www.luontoon.fi/retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/reittiselostus/hirvaankierros58km/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140272&lan=fi#a1
http://www.kinnula.fi/index.php?id=127
http://www.sslty.fi/
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kivijärven venereitti
opetuskäyttö
viitasaaren reitin suurin järvi, natura 2000 -kohde.

kuvaus
kivijärvi on viitasaaren reitin laaja järvi. Se on lähes 50 km pit-
kä ja parhaimmillaan noin 9 km leveä. järvi on saanut nimen-
sä kivikkoisista rannoista, mutta sieltä löytyvät myös keski-Suo-
men järvialueen laajimmat hiekkarannat. vuonna 1863 järven 
pintaa laskettiin noin 1,5 metriä. kivijärveen laskee vahvasti hu-
muspitoisia vesiä Suomenselän vedenjakajaseudulta. järvi toi-
mii humusaineksen laskeutumisaltaana. Ympäristöhallinnon 
vedenlaadun tarkkailupiste (kivijärvi 50) sijaitsee tervasaaren 
ja lintusaaren välisellä alueella. järveä säännöstellään Hilmon 
voimalaitoksen ja potmonkosken padon avulla.

kivijärven veneilyreitin pohjoisin osa on kinnulassa. merkittyä 
reittiä pitkin voi veneillä kivijärvelle ja kannonkoskelle saakka. 
venereitti on viitoitettu minireimareilla (172 kpl). paikallisväylä 
on 105 km pitkä, ja sen kulkusyvyys vaihtelee 0,9-1,5 metrin vä-
lillä. väyläalue on 16-30 m leveä.

kivijärvi on ruokojärvi. vesikasveista tavallisia ovat mm. nuotta-
ruoho, järvisätkin ja järviruoko. linnustoltaan arvokkainta sel-
kävesialuetta on kivijärven keskinen alue saarineen. rannoilla 
on vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita. Hiidenniemi 
on hyvin luonnontilaista, varttunutta sekametsää, jossa on var-
sin monipuolinen lahopuusto, ja alueen läpi virtaavan puron 
varressa kasvaa runsaasti vanhoja, ikääntyneitä haapoja. muita 
vanhan metsän alueita löytyy Huhmarlahden rannalta ja kinnu-
lan puolelta aittolahden luonnonhoitometsästä ja sen lähellä 
olevista saarista sekä rutasaaren aarnialueelta. järven pohjois-
osassa on erinomaiset hauki- ja kuhavedet. kivijärven eteläisim-
mät kirkkaat ja syvemmät selkävedet ovat puolestaan taimen-
veden maineessa, kun taas haukia täytyy etsiä lahdista. oman 
veneen saa laskettua hyvin vesille kinnulan venesatamasta tai 
esimerkiksi Saarenkylältä.

opasteet ja palvelut
veneilykarttaa on saatavissa kivijärven kunnanvirastolla, kirjas-
tossa ja Hannunkiven lomakylässä. veneilykartan on tuottanut 
luontopalvelu jukka Hallberg. metsähallituksen retkikartta.fi-
palvelusta löytyvät kivijärven venereitti, rantautumispaikat, laa-
vut, kodat, suojelukohteet, nähtävyydet ja muut kalastus- ja ret-
kipalvelut. kivijärvelle järjestetään opastettuja melontaretkiä. 
lisätietoa mm. Hannunkiven lomakylästä. riuttasaarella ja kar-
vasaarella on rantautumispaikka, laavu, tulisija ja WC. ne löyty-
vät myös kivisaaresta ja lossivuoresta.

kivijärven venesatamat kinnulassa:
1. keskusta, kinnulanlahden venesatama (kivijärvi): laitu-
ripaikkoja 12 kpl, rantaanvetopaikkoja 26 kpl, laskuluiska 
2.   Saarensalmen venesatama (kivijärvi): laituripaikkoja 8 kpl, 
vierasvenepaikkoja 4 kpl, rantaanvetopaikkoja 10 kpl, laskuluiska 
tiedustelut kinnulan kunnan tekninen toimisto, puh. 044-
4596223.

lähteet
natura 2000 -kohdekuvaus
venereitti: http://www.retkikartta.fi
kivijärven veneilykartta 2008 (http://www.jukkapukka.fi, 
0400246228)
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >kinnula
kivijärvi ympäristöhallinnon internetsivuilla
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=182801&lan=fi
http://www.jukkapukka.fi
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16282&lan=fi
http://www.retkikartta.fi
http://www.jukkapukka.fi
http://www.lomaseutu.fi/tekemista.php?target=tekemista&theme=210:209:378&kieli=FIN
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=182801&lan=fi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

mYllYjoki ja melontareitti 
Salamajärvi-kinnula
opetuskäyttö
jokireitti, kosket, melonta, kalastus.

kuvaus
myllykylä on lähellä kinnulan keskustaa. keitelepohja-kinnu-
la-maantieltä on näkymä myllyjoen niityille ja jokivarren lato-
mereen. kylällä ja myllyjoella on ollut merkittävä rooli kinnulan 
elinkeinoelämän kannalta. myllyjoki on saanut nimensä van-
hoista myllyistä.

myllykylälle perustettiin nousukaudella 1928 kinnulan myl-
ly-, saha- ja sähköosuuskunta. Ylämylly tuotti sähkön kirkon-
kylälle vuoteen 1966 saakka. virran alajuoksulla jauhoi viljaa 
alamylly vuosina 1917-1955. mylly lopetti toimintansa vuon-
na 2002. myllyjokea on käytetty myös puutavaran kuljetukseen 
eli uittoon. Suurten uittojen aikainen reitti kivijärvi-kinnula-alu-
eella oli 32 km:n pituinen: iso-valvatinjärvi-valvatinjoki–pol-
vijärvi-polvijoki-nielujärvi-jäpänjoki-jäpänjärvi-Savijärvi-mylly-
joki-kivijärvi. Samaa reittiä voi meloa nykyään. reitille pääsee 
helpoiten Salamajärven maantiesillan luota.

myllyjoki on suurin kivijärveen laskevista joista, johon se las-
kee isojokena. myllyjoen kosket ovat jyrkkiä, lyhyitä ja erittäin 
kivisiä. joki on suosittu kalapaikka. Saaliiksi saadaan yleisimmin 
haukea ja muita suomalaisia kalalajeja. tavoitelluin saaliskala 
on taimen. koskeen on istutettu harjusta. rapusaaliit ovat mer-
kittäviä. myllyjoesta on saatu Suomen suurin kivisimppu. joelle 
on tehty kalataloudellinen kunnostus 1991.

myllyjoen kalastusalue sijoittuu kinnula-jääjoki- ja kinnula-vii-
tasaari-teiden siltojen väliselle alueelle, jossa on kuusi koskea. 
ensimmäinen koskista on 87 metriä pitkä kitroninkoski, joka 
sijaitsee jääjoelle vievän sillan molemmin puolin. kruskopfin-
koski on myllyjoen toiseksi pisin virtavesialue, joka laskeutuu 
useana portaana alaspäin. kaksiväyläinen 150 m pitkä Ylämyl-
lynkoski on koskista viihtyisin ja paras kalastuspaikka. Sen jäl-
keen joki muuttuu neljäuomaiseksi alamyllynkoskeksi ja niva-
maisen kohdan jälkeen töpönkoskeksi, joka putoaa kahdessa 
vaiheessa noin 350 metriä pitkään peltosuvantoon. kinnula-vii-
tasaari-maantielle näkyy lyhyt ja voimakkaasti kuohuva 83 met-
riä pitkä ammeskoski. 

opasteet ja retkipalvelut
joen varrella on pitkospuita sekä levähdyspaikkoja laavuineen 
ja nuotiopaikkoineen. täpänkosken riippusilta ylittää myllyjoen 
lähellä tietä nro 775 ajettaessa kinnulasta viitasaarentietä urpi-
lan kylän suuntaan.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kylät> myllykylä> myllyjoki
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >kinnula
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http://www.kinnula.fi/index.php?id=139
http://www.lomaseutu.fi/tekemista.php?target=tekemista&theme=210:209:378&kieli=FIN
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muHolan kYlä ja Finger-
borgin mäkitupalaiS-
aSutuS
opetuskäyttö

”Fingerborgin kaupunki”- käsityöläisten ja maatyöläisten mäki-
tupalaiskylä.

kuvaus
muholan kylä sijaitsee noin 10 kilometriä kirkonkylästä kaak-
koon. Se on kinnulan suurin kylä. muholaan oli sijoittunut poik-
keuksellisen paljon mäkitupalaisia ja torppareita, joista on yhä 
nähtävissä merkkejä nk. Fingerborgin kaupungissa. Sympaatti-
nen mäkitupalaisalue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristö, ja sillä on sosiaalihistorillista merkitystä.

muholan kyläkeskuksen läheisyyteen on 1900-luvun alkupuo-
lella rakentunut  pientilallisten, käsityöläisten ja vähävaraisten 
asuinalue. pienikokoiset mökit ovat paikallistien varressa. nii-
hin kuuluvat  kanttilan, kuuselan, mutkan, toivolan, kankaan-
pään, vappulan sekä uusitut verttilän ja perälän mökit. viisi jäl-
jellä olevaa rakennusta on maalattu puna- ja keltamullalla.

Saarenkylän ja muholan seutu oli jo esihistoriallisella ajalla sekä 
eräkaudella osa merkittävää kulkureittiä. alueella on aikanaan 
käyty nuijasodan nk. rautalammin kapinan taistelut. muholan 
kautta kulki pohjanmaan ratsutie 1700-luvulta lähtien. pihtipu-
taan ja kivijärven välinen tieosuus rakennettiin vanhaa talvitien 
linjausta seuraten vuosina 1896-1899. tämä mustalaistieksi kut-
suttu tie ylitti kivijärven Saarensalmen kohdalta. Ylityskohtaan 
rakennettiin lossi, joka toimi vuosina 1899-1986, minkä jälkeen 
ryhdyttiin rakentamaan Saarensalmen siltaa. Se valmistui vuon-
na 1987. 

Saarenkylä sijaitsee nimensä mukaisesti saaressa kivijärven 
kotkatselän edustalla. Siellä yhdistyvät rantapelloista aukeavat 
vesistömaisemat ja elinvoimainen kasvava kyläyhteisö. Saaren-
kylällä on kaunis karjasalmen silta, joka on rakennettu luonnon-
kivestä lohkomalla, todennäköisesti 1900-luvun alkupuolella.

opasteet ja palvelut
muholaan ja Saarenkylään kulku käy pitkin tietä numero 58, 
joka haarautuu ns. mustalaistieksi Saarenkylän kohdalla. 

lähteet
http://www.ymparisto.fi> keski-Suomi> maankäyttö ja 
rakentaminen> rakennettu kulttuuriympäristö> kinnula
http://www.kinnula.fi> kylät> muholan kylä
kulttuurimatkailijan opas
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17842&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17842&lan=fi
http://www.kinnula.fi/index.php?id=115
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
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laSSi urpilaiSen muiSto-
merkki
opetuskäyttö
kinnulan karhunkaataja ja voimamies 1700-luvulta, isonvihan 
taistelujen sankari.

kuvaus
lassi urpilainen oli eläessään ja vielä nytkin kansantaruissa kuu-
luisa voimamies. Hän oli urpilan tilan väkivahva isäntä, urpilan 
ukko. lassi urpilainen on saanut muistomerkkinsä kangasky-
lälle, lähelle entistä koulua. modernin muistomerkin aiheena 
on metsästysjousta abstrahoiva kuva-aihe, kaatoihan urpilai-
nen eläessään taitavana metsämiehenä 36 karhua ja oli näiden 
seutujen mahtavin karhunkaataja. lassi urpilaisen legenda elää 
vielä tänä päivänäkin sanonnassa ”ollaan myö väkmiehiä”.

Hänen ruumiinvoimaansa ja kokoaan kuvaa tarina kokkolan 
matkasta. urpilan ukko vei härän myytäväksi kokkolaan ja siel-
tä lähtiessään otti selkäänsä puolen tynnyriä suoloja ja käteen-
sä leiviskäisen rautakangen ja hiihti kotiinsa kinnulaan. Hän toi-
mi vuonna 1707 käräjien lautamiehenä.

kansatieteilijä k. j. jalkanen keräsi 1800-luvun lopulla isoonvi-
haan liittyvää kertomusperinnettä ja tallensi tuolloin kinnulan 
urpilais-tarinoita Suomalaisen kirjallisuuden Seuran arkistoon. 
isonvihan tunnetuin tarina lassi urpilaisesta kertoo, kuinka 
tämä ajoi isonvihan aikana (1714-1721) venäläisen vihollisparti-
on karkuun kinnulasta. lassi urpilaisella kerrotaan olleen kaksi 
veljeä: Yrjö ja paavali. veljet asuivat pösölän talossa. 

kerran venäläisjoukot saapuivat pösölään, jossa Yrjö sattui ole-
maan kotosalla. venäläiset ottivat hänet kiinni ja tiedustelivat 
rahoja ja tavaroita. Yrjöllä ei kuitenkaan hopearahoja ollut, mut-
ta vihollispartion miehet eivät tätä uskoneet. He sitoivat hänet 
jaloistaan roikkumaan hirteen ja polttivat olkia ja koivuvastoja 
hänen silmiensä alla, jotta mies tunnustaisi. tuskissaan Yrjö sa-
noi, etteivät venäläiset häntä näin uskaltaisi kiusata, jos hänen 
veljensä ehtisi paikalle. 

lassi urpilaiselle olikin laitettu sana ja tämä kiiruhti veljensä 
avuksi. joku venäläisistä oli kuitenkin ymmärtänyt Yrjön pu-
heen ja niin lähtivät he pötkimään pakoon. kohta venäläisten 
lähdettyä lassi urpilainen saapui pösölään aseinaan viikate ja 
karhukeihäs. Hänpä lähti takaa-ajoon ja ajoi heitä karkumäelle 
asti. Siellä vastaan tuli nainen, joka kertoi vihollisten ehtineen jo 
lestin rajalle. lassi kääntyi harmissaan takaisin sanoen ”kas pei-
jakkaat kun karkasivat”.  kerrotaan, että paikka sai näin nimek-
seen karkumäki, joka myöhemmin muuttui karkausmäeksi.

opasteet ja palvelut
lassi urpilaisen patsas on pystytetty kangaskylän koulun tien 
liittymän läheisyyteen noin neljä kilometriä kinnulan keskus-
tasta lestijärvelle päin lestijärventielle.

tarinat lassi urpilaisesta on tallennettu muistomerkin ympäris-
tön hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

lähteet
http://www.kinnula.fi> matkailu
lassi urpilaisen muistomerkin ympäristön hoito- ja kehittämis-
suunnitelma
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kotiSeutumuSeo
opetuskäyttö
kulttuurihistoriallinen paikallismuseo.

kuvaus
kinnulan kotiseutumuseo on kirkonkylässä vanhan pappilan 
vieressä teiden risteyksessä. ulkomuseoon on siirretty paik-
kakunnan eri puolilta talonpoikaisia hirsirakennuksia. museo 
aloitti toimintansa vuonna 1967. 

rakennuskanta kuvastaa 1800-luvun kinnulalaisittain vaurasta 
talonpoikaista pohjalaistyylistä rakentamista ja asumista. pää-
rakennuksen lisäksi pihapiirissä on kokkiaitta vuodelta 1825, 
viljamakasiini, varvasmyllytyyppinen tuulimylly, vilja-aitta, vint-
tikaivo, savusauna, riihi, paja ja suutarin torppa sekä vuonna 
1984 rakennettu korsu.   

museoalueella on nissilän päärakennus vuodelta 1866, läntän 
talon luhtiaitta vuodelta 1825, varvasmylly lestijärven puolel-
ta ja Hiilingin penttilän savusauna vuodelta 1890. lisäksi alu-
eella on pytingin viljamakasiini. pihapiiriin kuuluvat myös yk-
sinäisaitta, kinnulan seurakunnan entinen riihi, nikkilän talon 
sepän paja vuodelta 1870 ja suutari Storckin torppa vuodelta 
1895. torpassa kerrotaan asuneen parhaimmillaan - tai pahim-
millaan - jopa 15 henkeä. uudempia kohteita museoalueella 
ovat maitolava, graniittinen kilometripylväs sekä alueelle vuon-
na 1984 rekonstruoitu korsu, jonka tekivät kinnulan sotavete-
raanit ja sotainvalidit talkootyönä.

museon omistaa kinnula-Seura ry, joka on perustettu vuonna 
1958.  museoalue on usein mm. näytelmien tapahtumapaikka-
na.

opasteet ja palvelut
kotiseutumuseo on keskustiellä, pappilanmäki. ulkomuseo on 
avoinna kesäkuukausina, tiedustelut  kinnula-Seura/Hellin ur-
pilainen puh. 044 3780 396. Sitä ylläpitää kinnula-Seura ry, yh-
teyshenkilönä urpilainen leo, os. jääjoentie 8, 43900 kinnula.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kulttuuri> kotiseutumuseo
kulttuurimatkailijan opas 
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viHtori StorCkin perinne-
ateljee
opetuskäyttö
taidehalli ja pihapiiri.

kuvaus
kinnulan kirkonkylässä sijaitsee mielenkiintoisena taiteellisen 
elämäntyön muistomerkkinä maanviljelijän ja kansantaiteili-
jan vihtori Storckin (1911-1993) perinneateljee. Hänen itsensä 
suunnittelemaan taidehallin pihapiiriin on koottu kymmeniä 
Storckin suurikokoisia veistoksia. Sisätiloissa voi tutustua yli 200 
Storckin maalaukseen ja 100 puuveistokseen.

Storck käytti pienoisveistoksissaan yleensä puuta ja teki suu-
remmat veistokset omasta  sementtiseoksestaan. teoksissa ai-
heina ovat Storckin lapsuus, luonto sekä menneen ajan amma-
tit ja tapahtumat. Humoristisella ja lämpimällä tavallaan Storck 
on kuvannut maalauksissaan kinnulalaista entisajan elämän-
menoa. myös uskonnolliset aiheet sekä kinnulan maisemat nä-
kyvät hänen tuotannossaan. kohde sopii hyvin myös lapsille.

taidehalli ulkoalueineen on kuin elävä museo, jossa voi palata 
menneisyyteen ja entisiin elämäntapoihin tutustumalla satoi-
hin upeisiin puuveistoksiin, patsaisiin ja tauluihin.

opasteet ja palvelut
Storckin perinneateljee lestijärventiellä on avoinna tilauksesta. 
tiedustelut: aulikki leppänen p. 040-5686742.

lähteet
vihtori Storckin taideateljee
kulttuurimatkailijan opas
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Hiilingin kYlä ja tervapeSä
opetuskäyttö
asutushistoria, luontoretkeily.

kuvaus
Hiilinki on kylä kinnulan kirkonkylän ja muholan välissä Suo-
menselkätien nro 58 varrella. kerrotaan, että kylän keskustassa 
oleva kangas olisi palanut aikoinaan. kankaan nimi on Hiilingin-
kangas. lähistöllä sijaitsevat myös Hiilinginräme, Hiilinginlampi 
ja Hiilinginpuro, joka muuttuu joeksi yhtyessään Sepänpuroon. 
Hiilinginjoki laskee kivijärveen, jossa on Hiilinginlahti. kylän 
keskellä on vielä harju, jonka nimi on Hiilinginharju

Hiilinginkankaaksi kutsutaan isoa kangasta koirasalmen käm-
pälle johtavan remelintien kummallakin puolen. kerrotaan, 
että kinnulassa olisi ollut ennen lappalaisia, jotka olisivat asu-
neet Hiilinginkankaalla. Heillä olisi ollut tulisijoja ja hiilinkoja, 
mistä paikka olisi saanut nimensä.

kyläyhdistys omistaa kylätalo tervapesän, joka sai nimensä lä-
hellä sijainneiden tervahautojen mukaan. talo on kyläläisten 
kokoontumispaikka. pihapiirissä on varastorakennus, jossa 
on puuliiteri ja käymälä sekä sauna ja grillikatos. kyläyhdistys 
vuokraa tiloja.

Hiilinki on syntynyt pika-asutuksen tuloksena 1940-luvul-
la. kaunis luonto ja vaihteleva, monipuolinen maasto tarjo-
avat hyvät mahdollisuudet luontoretkeilyyn, marjastukseen 
sekä metsästykseen. Hiilingin alueeseen kuuluvat tikkakan-
gas ja lehtomäki ovat kinnulan korkeimpia maastoalueita. 
kasvillisuudeltaan Hiilinki kuuluu kinnulan rehevimpiin maas-
to- ja metsäalueisiin. metsä kasvaa alueella pitkäksi: aiemmin 
kylältä toimitettiin puutavaraa laivamastojen tekoa varten. 
 
alueella on ollut suuria aavoja, nevoja ja rämeitä. Suurimpiin 
suoalueisiin kuului tikkaneva, joka on nykyisin ojitettu. lähde-
korven lähteestä juoksee vesi omalla paineellaan muutamiin 
alueen talouksiin. Hiilinginlahden niemessä olevalla entisellä 
peltoalueella, nykyisin metsässä, on kivikautinen asuinpaikka.

opasteet ja palvelut
tervapesän ylläpidosta ja tilavarauksista vastaa kyläyhdistyk-
sen Hiilinki-tiimi ry. pj. pasi kuivaniemi 014- 485785, gsm 040 
5286056, siht. vuokko tikkanen 040 758 3761.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kylät> Hiilinki
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niemenkYlän kulttuuri-
maiSema ja olli kinnunen
opetuskäyttö
paikallisesti arvokas kulttuurimaisema, kinnulan ensimmäinen 
asukas.

kuvaus
niemenkylä sijaitsee kahden järven välissä, jäppäjärven ja poik-
keusjärven rannoilla. kylältä on löytynyt kivikautisia muinais-
jäännöksiä ja merkkejä asutuksesta useammalta kohdin Savi-
järven rannoilta.

kinnulan ensimmäinen asukas olli kinnunen tuli niemenkyläl-
le vuonna 1565 nykyisen kasalan ja silloisen niemen talon pai-
kalle. kylällä on historiallisesti pitkät ja paikkakunnalle merkit-
tävät perinteet. 

kylän sijainti on maisemallisesti näkyvä. kinnulan kirkonkylältä 
on suora näkymä ala-jäppäjärven yli niemenkylälle. maisema 
muodostuu maatilojen ja omakotitalojen pihapiireistä; pellois-
ta, jotka ovat laidun- ja viljelykäytössä sekä pienialaisista met-
säsaarekkeista. poikkeusjärven länsipuolella on yhtenäisem-
pää metsää. järvet hallitsevat maisemaa, eikä kylältä juuri löydy 
paikkaa, johon ei näkyisi vettä. jäppä- ja poikkeusjärvien välisen 
kannaksen läpi kulkee mutkitteleva kylätie.

keski-Suomen museo on inventoinut (1992) niemenkylän maa-
kunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Se edus-
taa keski-Suomessa harvinaista järven kannakselle syntynyttä 
nauhamaista kyläasutusta. uudisrakentamista ja vanhojen ra-
kennusten uudistamista on tehty melko paljon, mutta alue on 
kuitenkin kokonaisuutena säilyttänyt ilmeensä ja omaleimai-
suutensa varsin hyvin. myös vanhoja rakennuksia on säilynyt 
suhteellisen paljon. Sekä kinnulan vanha että uusi pappila si-
jaitsevat niemenkylällä. kylän pohjoispäässä on tiuhaa asutus-
ta pappilanmäen alueella, ja asutus harvenee pikku hiljaa kylän 
eteläpäätä kohti. uutta asutusta syntyy jatkuvasti.

kylälle on laadittu maisemanhoitosuunnitelma - niemenkylän 
maisematiesuunnitelma. keski-Suomen museolla on 14 talon ja 
pihapiirin inventointikortit, joista selviää niiden historialliset, ra-
kennusarkkitehtoniset ja maisemalliset arvot.

opasteet ja palvelut
kyläalue rajoittuu pohjoisessa Savijärveen, idässä ala- ja Ylä-
jäppäjärviin sekä ala-jäpästä Savijärveen laskevaan pappilan-
jokeen. eteläpuolella alue päättyy niemenkylän paikallistien ja 
perhontien risteykseen. poikkeusjärven länsipuolella kulkevan 
perhontien varressa oleva asutus kuuluu kyläalueeseen kanta-
tie 58:n ja perhontien risteykseen saakka.
kyläläiset ovat rakentaneet ruuhiniemen alueelle virkistyspai-
kan, josta löytyy  grillikatos, uimalaituri ja  lentopallokenttä.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kylät> niemenkylä
kinnulan kunta, niemenkylän rakennustapaohjeet
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talot:

01. jäpänpään pihapiiri, paikallinen
02. lehdon pihapiiri, paikallinen
03. rekosen pihapiiri, paikallinen
34. Sammallahden pihapiiri, paikallinen
59. alatalon pihapiiri, paikallinen/palannut?  
60. kasalan pihapiiri, paikallinen
61. niemenkylä, maakunnallinen
62. niemenkylän entinen koulu, paikallinen
63. puttosen pihapiiri, paikallinen
64. välitalon pihapiiri, paikallinen
65. kalalahden talon talousrakennukset, paikallinen
66. kauppilan talon pihapiiri, paikallinen
67. marjaniemen talon pihapiiri, paikallinen
68. ruuskan talon pihapiiri, paikallinen
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pYHä puu
opetuskäyttö
karhunmetsästyksen perinne.

kuvaus
karhu on ollut merkittävä eläin suomalaisten ja muiden maa-
pallon pohjoisosien ihmisten elämässä. karhunkaadon jälkeen 
vietettiin peijaisia, ja lopuksi karhun kallo ja luut vietiin tietyl-
le puulle.

kinnulan tikkakankaalla sijaitsevalle karhupetäjälle eli pyhäl-
le puulle tuotiin lähialueiden karhujen luut ja kallot. Se on iki-
vanha kelohonka, uhripuu ja karhupetäjä. puun juurella luettiin 
myös onnea tuovia loitsuja ennen metsästyksen alkua.  
“mielikki metsän emäntä, tapiolan tarkka vaimo, anna otso 
omaksemme, paras riista retkellemme.”

uhrimänty on sijainnut paikallaan mahdollisesti jo 1600-luvulta 
lähtien, jolloin väkeä ilmiannettiin siitä, että olivat laulaen ja kel-
loja soittaen kuljettaneet puulle karhun kalloa. vielä 1930-luvul-
la puun ympäristöstä löytyi karhunkalloja ja luita.

kinnula-seuran aloitteesta keski-Suomen museo pystytti pyhäl-
le puulle sen historiasta kertovan taulun. pyhä puu on ainutlaa-
tuinen muistomerkki koko keski-Suomessa.

opasteet ja palvelut
pyhä puu sijaitsee tikkakankaalla noin 10 kilometrin päässä kin-
nulan keskustasta Silkkiperän suuntaan ja sieltä edelleen koi-
rasalmeen päin. pyhälle puulle on opasteet kontumäen tieltä.

lähteet
kulttuurimatkailijan opas
http://www.lomaseutu.fi
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