oittilan kulttuuri- ja
luontopolku
Opetuskäyttö
Kylähistoria, jalavalehto, luonnonhoitokohteet, metsänhoitokohteet, metsästysperinne, riistanhoito.

Kuvaus
Oittilan kylän keskustassa kiertelevä noin 2 kilometrin kulttuurija luontopolku johdattelee kulkijan Pössy-Viikin jalanjäjissä kylän historiaan, metsästysperinteeseen, kulttuuriin ja luontoon
sekä mm. Oittilan jalavalehtoon, jossa kasvavat Suomen pohjoisimmat pähkinäpensaat.
Luontopolulla voi tutustua monipuolisiin luonto- ja metsänhoidollisiin kohteisiin sekä metsästysperinteeseen ja riistanhoitotyöhön. Reitistö nojautuu mahdollisimman paljon jo olemassa oleviin kulkureitteihin, polkuihin ja tiestöön, ja sen varrella
on 23 rastitaulua. Rastit esittelevät kulkijoille mm. mielenkiintoisia luontokohteita, kylän elämää ”vanhoina hyvinä aikoina”,
kulttuurihistoriaa, muinaismuistoja, historiallisesti arvokkaita
rakennuksia ja maisemanäkymiä.

Kuva: http://www.cc.jyu.fi/artes/risteily/kuvat/aitta.jpg

Jyväskylän seutukunta

Villa Cawén on saanut nimensä taiteilija Alvar Cawénin mukaan.
Alvar Cawén (1886–1935) syntyi Oittilassa Mutasen pappilassa. Korpilahtelaisuus on tavoitettavissa hänen maalauksissaan
Kehtolaulu, Uunin liepeillä ja Sydänmaan torppa. Myös myöhäisten alttaritaulujen taustamaisemia voi pitää Päijänteen maisemien sisäisinä muistumina.
Yli kymmenen vuotta Villa Cawén on ollut oittilalaisille kauppa
ja kahvila. Taloa voi vuokrata kokouksia ja tilaisuuksia varten, ja
huoneissa toimii myös myyntipiste tilatuotteille ja käsitöille. Talosta on tullut suosittu kesäisten taidenäyttelyiden pitopaikka.

Opasteet ja retkipalvelut
Polkujen lähtöpaikka on Villa Cawénissa, Oittilan maamiesseuran ylläpitämällä kylätalolla, josta mukaan saa myös polun esitteet. Reitin varrella on kaksi taukopaikkaa. Toisella taukopaikalla
on lähde esimerkiksi nuotiokahvien keittämistä varten. Havaintoluontopolku liittyy kätevästi myös Vaarunvuorten luontopolkuun ja Oittilan kulttuuriluontopolkuun. Villa Cawenin rannassa on laivalaituri, jota voivat käyttää Päijänteen sisävesiristeilyn
alukset.
Opastuksia leirikouluryhmille järjestää mm. Ylä-Tihtarin juureva
perinnetila os. Karkeenlenkki 21, 41880 Oittila, Mari ja Samuel
Uusitalo.

Saavutettavuus
Korpilahden Nesteeltä käännytään ensin Vespuolentielle (tie
nro 610, viitoitus Joutsaan, Luhankaan ja Kärkistensalmeen),
josta 12 kilometrin päästä erkanee Oittilantie (viitoitus Oittilaan
ja Rutalahteen). Kuljetaan vielä 4 km Villa Cawénin pihaan, osoite: Raidanlahdentie 783, 41880 Oittila, puhelin 043 214 0020.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Oittilan maamiesseuran kotisivut
Putkilahden kyläsivut
Putkilahti Natura 2000 -kohde
Putkilahti maisemanhoitokohteena
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