Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta
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Liikalanlammen
luonto- ja riistapolku ja
Huikon lintutorni
Opetuskäyttö
Kohde soveltuu suokasvillisuuteen ja suolajeihin tutustumiseen. Opastauluissa kerrotaan metsän- ja riistanhoidosta sekä
kangasmetsän kasvillisuudesta. Lintutornilla voi bongata lintuja. Alueella elää muun muassa harvinainen uuttukyyhky.

Kuvaus
Kahden kilometrin pituinen Liikalanlammen luonto- ja riistapolku esittelee alueen luontoa sekä metsän- ja riistanhoidon
periaatteita. Polun varrella on myös Huikon lintutorni. Jos lintujen bongaaminen kiinnostaa, kannattaa ottaa mukaan kiikarit
ja lintukirja lajien tunnistamista varten.

Opasteet ja retkipalvelut
Toivakasta 4 km Lievestuoreelle päin on liittymä vasemmalle,
jossa on tienviitta ”Valkeisentie”. Noin 200 metrin päässä vasemmalla on kyltti luontopolulle, jota kulkemalla pääsee lammen
toisella puolella olevalle lintutornille.
Polku kulkee osittain suolla, ja se on varustettu pitkospuilla.

Saavutettavuus ja varusteet
Märkinä vuodenaikoina on hyvä varustautua kumisaappailla.
Pitkospuut voivat olla sateella liukkaat.

rastitaulut

Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Toivakka
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
http://www.kalapaikka.net >Liikalanlampi
http://www.toivakka.fi/matkailu_luontomatkailu

Pääopaste 1.
Minkkipunkkeri 2.
Telkänpönttö 3.
Lintutorni 4.
Teeren elinympäristö 5.
Norjalainen kettuloukku 6.
Kuusen viljely 7.
Puun elinympäristö 8.
Hirven nuolukivi 9.
Ladon kohteet/nuotiopaikka: 10.
mm. harvennushakkuut, lepakonpönttö,
metsästäjän 10 sääntöä, muurahaiskeko,
keinulautaloukku, ruokintakatos,
haaparuokinta
Mutahaudat 11.
Näädän pyynti raudoilla 12.
Suokasvit 13.

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

Jyväskylän seutukunta

Hautavuori ja Hautajärvi,
Kankainen Taulu
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Opetuskäyttö
Hautajärvi soveltuu lintujen tunnistukseen. Siellä voi tavata
myös kanadanmajavia. Hautavuorella voi tutustua jääkauden
aikaansaannoksiin.

Kuvaus
Hautajärvi ja sen takana kohoava Hautavuori ovat hieno lähikohde luonnosta kiinnostuneille. Hautajärvellä viihtyvät keväisin joutsenet ja tavanomaiset vesilinnut: lokit ja sorsat. Hautajärvellä asustaa lisäksi kanadanmajavayhdyskunta, jonka pesä
sijaitsee järven pohjoispäässä.
Hautavuoren päältä avautuvat mainiot näkymät kauemmaskin.
Hautavuoren toinen puoli on jyrkkää kalliota, ja toisella puolella on mahtava siirtokivilohkareikko. Lohkareikko kätkee muutamia luolia. Metsä vuorella on luonnontilassa. Hautavuoren
eteläpuolella sijaitsee akonhauta eli jääkauden jäiden sulamisvesien muodostama laaja pyöreä suppa, painauma maastossa.

Opasteet ja retkipalvelut
Järven ympäri kulkee luontopolku, jolta on myös merkitty yhdysreitti Rummakon luontopolulle. Välimatka Rummakolle on
noin 6 km. Luontopolun alkupiste sijaitsee Taulun Kartanon riihen viereisellä pellolla.

Saavutettavuus ja varusteet
Hautavuoressa liikkuminen voi olla työlästä jyrkän kallion vuoksi. Varovaisuus on tarpeen jyrkissä kohdissa. Sateella kallio voi
olla liukas. Hautavuori ei sovellu liikuntarajoitteisille. On suositeltavaa varustautua tukevin jalkinein epätasaisen maaston
vuoksi.
Lähteet
http://www.toivakka.fi/matkailu_luontomatkailu
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Rummakon patikkareitti
Ruuhimäessä
Opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua kangasmetsän kasvillisuuteen, lampien
elinympäristöön ja maisemiin.

Kuvaus
Ruuhimäen kylällä on noin 4 kilomerin mittainen Rummakon
patikkareitti. Reitti kiertelee Heinälamminvuoren rinteillä ja sivuaa Ylä-Rummakon lampia.

Opasteet ja retkipalvelut
Paikalle pääsee Tauluntietä leirintäalueen ohi ja edelleen RantaKankaistentietä noin 1 km, missä on paikoitusalue ja opaskartta. Reitillä on useita näköalapaikkoja ja nuotiosija Ylä-Rummakon rannassa. Sitä varten mukaan voi varata evästä.

Saavutettavuus ja varusteet
Maasto on epätasaista ja reitti kiertelee Heinälamminvuoren
rinteillä. Eteneminen voi olla välillä hankalaa, koska polkua ei
ole kunnolla merkitty ja paikoitellen kasvillisuus on melko ryteikköistä ja umpeenkasvanutta. Reitti ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Kulkemisessa kannattaa käyttää epätasaiseen maastoon soveltuvia jalkineita, jotka tukevat jalkaa hyvin.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Toivakka
http://www.toivakka.fi/matkailu_luontomatkailu
http://bcvimma.blogspot.fi >Rummakon patikkareitti
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Viisarimäen
luontopolku
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kohteessa voi tutustua kangasmetsän eri kasvi- ja eläinlajeihin,
jääkauden jälkiin, muinais-Päijänteen lasku-uomaan sekä taitelija Pellervo Lukumiehen maalausten syntysijaan.

Kuvaus
Viisarimäen kylällä on oma luontopolku Vihijärven laakson reunalla. Lähtöpaikka on kyläkoulun läheisyydessä. Luontopolku
kulkee Kuivavuoren Kuunteluharjun maisemissa. Kuivavuoren
peruslenkki on noin kaksi kilometriä. Kuunteluharjulle ulottuva lisälenkki tekee matkasta puolitoista kilometriä pidemmän.
Polun näköalapaikoilta avautuvat maisemat Leppäveden Pohjoonlahdelle ja Vihijärven laaksoon. Taiteilija Pellervo Lukumies
on ikuistanut ne Toivakan kirjaston seinällä oleviin maalauksiin.

Opasteet ja retkipalvelut
Lähtöpaikka sijaitsee noin puoli kilometriä Viisarimäen risteyksestä Rutalahteen päin. Polku on merkitty maastoon retkeilijäpaaluin ja punamerkein.

Saavutettavuus ja varusteet
Reitti kulkee melko vaativassa mäkimaastossa. Matkalla on
muutama jyrkkä rinne, ja reitti on paikoin kivikkoinen. Polku voi
olla sateella liukas. Matkaan kannattaa varustautua tukevin jalkinein. Ei sovellu liikuntarajoitteisille mäkimaaston vuoksi.
Lähteet
http://www.viisarimaki.fi >Luontopolku
http://www.toivakka.fi/matkailu_luontomatkailu
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Heiskan Matkailutila
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Opetuskäyttö
Heiskan matkailutilalla voi tutustua taiteilija Jonas Heiskan elämänvaiheisiin. Leppävesi on puhdasvetinen järvi.

Kuvaus

Kuva: Tommi Anttonen

Heiskan matkailutila sijaitsee Toivakassa kalaisan Leppävesi-järven rannalla. Tilan virallinen sukuhistoria ulottuu vuoteen 1725,
mutta paikalla on ollut asutusta jo 1500-luvulla. Pihapiiriä ympäröivät laajat peltoaukeat, ja rantaan on vain kivenheiton matka. Tila on myös taiteilija Jonas Heiskan (1873-1937) synnyinkoti.
Heiskan Matkailutila tarjoaa asiakkailleen kesäleirejä ja aamiaismajoitusta, jolloin voi touhuta mm. kuvataiteen, musiikin, maisemamaalauksen ja huovutuksen parissa. Perinteinen maalaismaisema peltoineen, metsineen ja järvineen tarjoaa paljon
virikkeitä ja luo oivat puitteet erilaisille teemaleireille. Matkailutila valmistaa tilauksesta maukasta kotiruokaa ryhmille, ja vierailijoiden käytössä on myös savusauna ja kota.
Tilan vanhassa päärakennuksessa voi astua ajassa taaksepäin ja
tutustua opastetun esittelykierroksen aikana talon moniin mielenkiintoisiin tavaroihin ja tarinoihin. Vanhan päärakennuksen
erikoisuutena on ateljeekamari, johon Jonas Heiska on itse maalannut koko huoneen kattavan metsämaiseman.

Saavutettavuus ja varusteet
Heiskan Matkailutila sijaitsee Leppävesi-järven rannalla osoitteessa Heiskantie 130.
Lähteet
Heiskan Matkailutilan esite (”Tervetuloa Heiskan Matkailutilalle”)
http://www.heiskanmatkailutila.fi
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Jonas Heiska
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Opetuskäyttö
Heiskan Matkailutilalla voi tutustua kansainvälisesti tunnettuun
taidemaalari Jonas Heiskaan.

Kuvaus
Kotiseudullaan Toivakassa Jonas Heiskaa (1873-1937) kunnioitetaan ensimmäisenä keskisuomalaisena taidemaalarina. Jo
vuosisadan alussa hänet mainittiin arvosteluissa omintakeisena, jopa harvinaislaatuisena taiteilijana. Nykyisin Heiskan asema Suomen taidehistoriassa on selkeytynyt ja hänen kansallinen merkityksensä on myös tunnustettu.
Keski-Suomen museo aloitti 1950-luvulla Heiskan teosten kortistoimisen. Selvisi, että hän on maalannut yli tuhat taideteosta.
Heiska kehitti oman mielenkiintoisen täplämaalaustekniikkansa, jota hän viljeli erityisesti vuosina 1910 - 1916.
Jonas Heiska syntyi 13.10.1873 Oravasaaren kylässä Toivakassa.
Kotitilaltaan Heiska sai vaikutteita taiteeseensa. Nuoruusvuosien sairastelut muokkasivat Heiskasta kyttyräselkäisen, minkä vuoksi hän saikin keskittyä harjoittamaan taiteellisia, musiikillisia ja kirjallisia taitojaan raskaiden maataloustöiden sijasta.
Hän opiskeli Ateneumissa ja Helsingin yliopiston piirustussalissa suorittaen itselleen piirustuksen opettajan tutkinnon.
Heiska kuvasi maalauksissaan erityisesti keskisuomalaisia maisemia ja kansanelämää sekä suomalaisuuteen liittyviä aiheita.
Heiskan maalauksia oli esillä Pariisin maailmannäyttelyn Suomen osastolla 1908, ja vuonna 1909 hän sai valtionpalkinnon
maalauksestaan Syyspäivä/Syystunnelma.
Lähteet
http://www.toivakka.fi >Matkailu >Nähtävyydet >Joonas Heiska
http://www.heiskanmatkailutila.fi >Jonas Heiska
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Perinnepolku, kirkonkylä
ja kotiseutukeskus
Opetuskäyttö
Perinnepolulla voi tutustua Toivakan nähtävyyksiin, maatalous- ja
sotahistoriaan, korsuelämään ja luontoon.

Kuvaus
Toivakan Pitäjäseuran rakentama Perinnepolku kiertelee kirkonkylän lähituntumassa esitellen luonto- ja kulttuurikohteita. Polku alkaa kirkon edestä ja kiertää noin kuuden kilometrin lenkin teitä ja
polkuja pitkin. Kotiseutukeskukseen lukeutuvat Vanha Pappila, Kotiseutumuseo ja Veteraanikorsu.
Pappilan ulkorakennukseen ja aittaan avattiin vuonna 2008 kotiseutumuseo. Perusnäyttely on ulkorakennuksen tiloissa kahdessa
kerroksessa. Näyttelyn kantavana teemana on talonpoikainen elämäntapa 1900-luvun alkupuoliskolla.
Toivakan Perinnepihalla voi tutustua talonpoikaistorppaan, kotieläimiin, vanhoihin tavaroihin sekä perinnekasveihin. Perinnepihan tarkoituksena on säilyttää torpan talonpoikaisympäristö ennallaan ja jakaa torpan esineistön ja rakennusten avulla yleisölle
tietoa perinteisistä työ- ja harrastusmuodoista sekä maaseudun
elämästä.
Toivakan Sotaveteraanit rakensivat Vanhan Pappilan alueelle Häme-Kangas-nimeä kantavan kanttiinikorsun. Nimi on saatu JR 27:n
sodan aikana Rajajoelle rakentamasta vastaavasta korsusta. Korsu
valmistui vuonna 2002. Siellä on erilaista sodanaikaista perinneesineistöä. Korsun ulkopuolella on 76 mm:n tykki.

Opasteet ja polkumerkinnät
Polun varrella esitellään luontokohteiden lisäksi kirkko, Vanha Pappila, Veteraanikorsu, Perinnepiha sekä maatiloja. Polku on tarkoitettu jalan kuljettavaksi ja se on merkitty maastoon Perinnepolku-kyltein.

Saavutettavuus ja varusteet
Perinnepolku alkaa Toivakan kirkolta, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Syrjäharjulla, Toivakan keskustassa.

Lähteet

http://www.toivakka.fi >Matkailu >Nähtävyydet >Kotiseutukeskus
http://www.toivakka.fi/matkailu_luontomatkailu
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Toivakan kirkko
Opetuskäyttö
Toivakan kirkko kuuluu Toivakan Pitäjäseuran rakentamaan Perinnepolkuun. Kirkossa voi tutustua Pellervo Lukumiehen naivistisiin kattomaalauksiin, jotka kuvaavat Raamatun tapahtumia, ja sekä itse kirkon että Toivakan historiaan.

Kuvat: Eija Syrjälä
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Kuvaus
Toivakan kirkko on rakennettu vuosina 1879-1882 Syrjäharjulle, josta se näkyy aina nelostielle saakka. Kirkon suunnitteli yliarkkitehti Lindqvist.
Kirkon sisäosat uusittiin vuonna 1923, jolloin arkkitehti Alvar
Aalto suunnitteli kirkon katon maalaukset, kattokruunun, saarnatuolin koristelun, kaksi takorautaista kynttilänjalkaa, pienemmät valot ja kynttilät. Lisäksi Alvar Aalto on piirtänyt alttaritaulun yläpuolella olevan lasimaalauksen, joka on edelleen
kirkossa nähtävillä.
Kirkon sisämaalaus uusittiin vuosina 1972–1973, ja kattomaalausten tekeminen annettiin Pellervo Lukumiehelle. Hänen maalauksensa kuvaavat Raamatun henkilöitä ja tapahtumia, ja ne
on tehty Alvar Aallon aihepiirin pohjalta. Persoonalliset teokset
ovatkin Toivakan paras matkailuvaltti.
Kirkko kuuluu valtakunnalliseen Tiekirkkojen verkostoon, ja se
on kasvattanut suosiotaan vihkikirkkona viime vuosien aikana.
Pellervo Lukumiehen kattomaalaukset ja arkkitehti Sakari Holman suunnittelema sisä- ja ulkoväritys tekevät kirkosta erikoisen ilmestyksen.

Opasteet
Toivakan kirkko sijaitsee Syrjäharjulla, ja sen näkee hyvin nelostielle saakka.
Lähteet
http://www.toivakanseurakunta.fi >Toimitilat >Kirkko
http://www.toivakka.fi >Matkailu >Nähtävyydet >Toivakan
kirkko

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

Kuvat: http://www.toivakka.fi

Jyväskylän seutukunta

T
O
I
V
A
K
K
A

Vanha Pappila
Opetuskäyttö
Vanha Pappila kuuluu Toivakan Pitäjäseuran rakentamaan Perinnepolkuun. Kohteessa voi tutustua sekä Toivakan että Vanhan Pappilan historiaan.

Kuvaus
Pappilan rakennukset, päärakennus, aitta, ulkorakennus ja maakellari ovat valmistuneet aivan 1800-luvun lopussa. Sauna on siirretty nykyiselle paikalleen 1940-luvulla ja peruskorjattu vuonna 2004.
Vakituisesti pappilassa asui ensimmäisenä kirkkoherra Simo Korpela, joka muutti sinne vuonna 1910 ja asui siellä kuolemaansa 1936
saakka. Korpelan jälkeen pappilassa asui hänen seuraajansa Kalle
Lukumies.
Vanha Pappila toimi seurakuntatalona vuoteen 1975 saakka, jolloin
kirkon viereen valmistui uusi seurakuntatalo. Sen jälkeen Vanhalla Pappilalla oli vain tilapäistä käyttöä ja se pääsi pahasti rappeutumaan.
Seurakunta ei katsonut tarpeelliseksi uusia pappilan rakennuksia.
Ne tahdottiin kuitenkin säilyttää, ja rakennukset siirtyivät vuonna
1989 nimellisestä kauppahinnasta Toivakan Pitäjäseuran omistukseen. Rakennuksia ruvettiin heti kunnostamaan. Korjaukseen saatiin avustusta eri yhteiskuntatahoilta, toivakkalaisilta yrityksiltä ja
yksityisiltä henkilöiltä, mutta ennen kaikkea työtä on tähän päivään
saakka tehty talkoovoimin. Talkootunteja on kertynyt jopa kymmeniä tuhansia.
Tällä hetkellä pappilan tilat ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja
ne tarjoavat mainiot puitteet perhejuhlien, kokousten, näyttelyiden ja pienimuotoisten konserttien pitämiseen.

Opasteet ja retkipalvelut
Vanha Pappila sijaitsee Toivakan keskustassa osoitteessa Toivakantie 20.

Lähteet

http://www.toivakka.fi >Matkailu >Nähtävyydet >Kotiseutukeskus
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Huikon muinaisasutus
Opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua Huikon kivikautiseen muinaisasutuspaikkaan kauniilla järvikannaksella.

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Huikon Urakkalahdelta löytyi kaksi kivikirvestä: toinen esine
löytyi Urakkalahden rannalta hietikkonummelta peltotöiden
aikana noin vuosina 1923-1936, ja toinen hietikkokumpareesta noin 400-500 metrin päässä ensimmäisen löydön sijainnista.
Esineiden alkuperä on sijoitettu kivikaudelle. Löydöstä on tietoja myös Museoviraston sivuilla. Urakkalahdella voi käydä tutustumassa myös Huikon muinaisasutukseen.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohde sijaitsee elintarvikekioski Huikon Helmen läheisyydessä.
Kioski on avoinna vain kesäaikaan ja sijaitsee Huikontien varrella lähellä Salmenniemeä.
Lähteet
http://kulttuuriymparisto.nba.fi >Huikko-Urakkalahti
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