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Konneveden retki-ja
laavupaikat
Konneveden Luontoretkeilijät ry/KOLURIT on Suomen Ladun
alainen järjestö, joka järjestää alueellaan kuukausittain retkiä eri
kohteisiin. Tietoa retkikohteiden sijainnista, varusteista ja kertomuksia retkistä on koottu Konneveden retkikohteet -sivustoksi.

1. Ahvenislammen laavu
Polku laavulle lähtee Pyhälahden tien varresta vanhan linja-autotallin vierestä. Siistissä kunnossa oleva laavu, lähellä järveä.
Tulipaikka on hiukan etäämpänä laavusta. Paikalla ei ole puuliiteriä eikä vessaa. Laavulta lähtee myös polku Rokkavuorelle,
josta avautuu upea näköala.

3. Tervasroihun laavu
Laavu sijaitsee 5 km:n hiihtoladun, joka lähtee urheilukentän
laidasta, noin puolivälissä nyppylän päällä. Ympärillä on pääosin aukeata hakkuuaukkoa ja peltoa, eikä kunnollista vesipaikkaa tai vessaa ole. Puita on yleensä laavun reunoilla pressulla
peiteltynä. Nuotiopaikka on.

6. Haukisaaren laavu
Saari sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Häyrylänrannasta. Pieni saari, joka sopii retkeilyyn kaikkina vuodenaikoina. Talvisin hiihtäjille, kesäisin veneilijöille ja melojille. Uimapaikkoja
on runsaasti.
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Saarella sijaitsee laavu. Saari hakattiin paljaaksi 1960-luvulla,
ennen sitä siellä kasvoi karsikkomäntyjä. Nykyään taitaa olla
vain 1 noista männyistä kelottuneena: historialliset muistomerkit ovat tuhoutuneet.

8. Ilomäen Erän kota
Kota löytyy metsäautotien varresta, minkä alkupäässä on yleensä auki oleva puomi. Kodalle pääsee siis perille autollakin. Paikalla on wc ja puuliiteri, mutta vettä joutuu hakemaan lähteestä kilometrin päästä tietä eteenpäin pellon laidasta. Kota toimii
talvisin Komiais-hiihdon taukopaikkana.
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7. Etelä-Lanstun laavu

11. Lapinsalon saaren laavu
Saarella on laavu, käymälä ja jäteastia. Vesi on hionut kivisen
rannan ja rantakivikot sileiksi. Veneiden kiinnitystä varten rannassa on kiinnitysrenkaat.

12. Iso Pyysalon laavu
Sijaitsee aika keskellä Konnevesi-järven selkää, joten saari on
vähän tuulelle arka. Toisaalta saarella on suojainen hiekkaranta,
laavu, 2 nuotiopaikkaa, WC ja puuliiteri. Kaunis paikka.
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