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Isojärven kansallIspuIsto

opetuskäyttö
luonnonhistoria, retkeily, luontoaktiviteetit, majava, luontopo-
lut, savottahistoria, metsien käyttö sotakorvauksina, kulttuuri-
maisema.

kuvaus
Metsähallitus ylläpitää 20 neliökilometrin laajuista kansallis-
puistoa kuhmoisten luoteisosassa. kansallispuisto soveltuu 
hyvin päivän tai parin patikkaretkikohteeksi. kansallispuiston 
ydinosa on Isojärven eteläpuolinen yhtenäinen maa-alue. lisäk-
si kansallispuistoon kuuluu yli 20 Isojärven saarta sekä hajanai-
sia maa-alueita järven pohjoisrannalta.

Isojärven kansallispuisto on pieni erämainen alue, jossa vaih-
televat järvi- ja metsämaisemat. korkeat mäet jyrkänteineen ja 
kapeat murroslaaksot tekevät maisemasta ainutlaatuisen ja pai-
koin vaikeakulkuisen. kulkija tapaa lakkapäisiä mäntyjä, pylväs-
kuusia, siirtolohkareita, lampia, puroja sekä merkkejä entisestä 
asumisesta, viljelystä ja metsien käytöstä. kasvillisuus on pai-
koin lehtomaisen rehevää. linnustoon kuuluu vanhojen met-
sien lajeja. puistossa voi kohdata myös majavan, saukon tai il-
veksen.

kansallispuiston metsissä näkyvät sotakorvauksien maksami-
sen jäljet. koskemattomimpana ovat säilyneet metsät lorti-
kan- ja vahterinvuorella sekä kuorejärven ja Hevosjärven poh-
joispuolisilla alueilla. alueella on riehunut mm. nauriskaskesta 
alkunsa saanut iso metsäpalo 1850-luvulla.

alueella on polkuja yli 30 km. tukikohtina toimivat Heretyn ja 
lortikan savottakämpät, joista lortikka sopii leirikoulumajoi-
tukseen. puistossa on kaksi opastettua luontopolkua. Heretyn 
luontopolulla, 3,5 km, voi tutustua metsien käytön historiaan ja 
metsäkasvillisuuteen. lortikan luontopolku, 3 km, kertoo kan-
sallispuiston alueen geologiasta ja pinnanmuodoista. Huhta-
lan torppa on osa seudun asutushistoriaa. torpalla voi tutustua 
1700-luvun lopun ja 1800-luvun taidokasta työtä edustaviin hir-
sirakennuksiin. puutarhassa on säilynyt joitakin vanhoja puutar-
halajeja.

opasteet ja retkipalvelut
kansallispuistossa on n. 30 km merkittyjä ja hyväkuntoisia reit-
tejä. polut on viitoitettu. niiden varrella on keittokatoksia, tu-
lentekopaikkoja, telttailualue sekä laavuja. puistoon kannattaa 
lähteä tutustumaan Heretyn pääopastuspaikalta, jossa on luon-
nosta kertova näyttely ja kesällä opas. lapsi- ja koululaisryhmiä 
varten on koottu nettisivuille oma palvelupaketti. lisätietoa ret-
kipalveluista löytyy Metsähallituksen sivuilta. Meola oy järjes-
tää valmiita leirikoulupaketteja kansallispuiston alueelle.

saavutettavuus ja varusteet
kansallispuisto sijaitsee kuhmoinen-länkipohja-tien varrella 
(tie nro 3284). puistoon on opasteet tampere-jyväskylä- ja lah-
ti-jyväskylä-teiltä (tiet nro 9 ja 24). 

lähteet
Museovirasto, Huhtalan torppa
http://www.luontoon.fi/isojarvi
http://www.luontoon.fi/oppimaan >Isojärvi koululaisille
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http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=900034
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/isojarvikoululaisille/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/isojarvi/palvelut/Sivut/Default.aspx
http://www.meola.fi/leirikoulut.htm
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200024
http://www.luontoon.fi/isojarvi
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/isojarvikoululaisille/Sivut/Default.aspx
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pyHänpään ja pyHävuoren
kallIoMaalaukset

opetuskäyttö
Muinaismuistolailla rauhoitetut n. 6000 vuotta vanhat kivikau-
den kalliomaalaukset päijänteen rannalla.

kuvaus
pyhänpään kalliomaalaukset ovat kivikaudelta peräisin olevia 
punamultamaalauksia, jotka liittyvät muinaisen pyynti- ja keräi-
lyelinkeinoväestön uskomusmaailmaan. suomesta on löydetty 
yli 80 esihistoriallista kalliomaalausta, joista keski-suomessa on 
kuusi. Maalaukset ovat tärkeiden vesireittien varrella. 

kallioterassin länsiseinämässä on kaksi maalausaluetta n. 9-12 
metriä päijänteen pinnan yläpuolella noin 10 m:n etäisyydellä 
toisistaan. eteläisemmässä alueessa erottuu hirven, veneiden 
ja tikkupäisten ihmisten kuvia, toinen taas on hyvinkin epäsel-
vä. Maalaukset näkyvät selvimmin kylmällä ja kostealla sääl-
lä aamupäivällä puoleen päivään asti, jolloin auringonvalo tuo 
ne esiin. tarkemmat kuvaukset pyhänpään piirroksista löytyvät 
keski-suomen muinaistutkijoiden sivuilta. 

pyhänpäästä n. 450 m lounaaseen on toinen maalausalue lou-
hikkoisessa seinämässä parinkymmenen metrin päässä rannas-
ta pyhävuoren lounaisosassa, jyrkimmistä ja komeimmista kal-
liojyrkänteistä etelään. kalliomaalauksen alareuna on arviolta 9 
metrin korkeudella veden pinnasta. värialueen korkeus on noin 
2,5 metriä ja leveys useita metrejä. noin 8 metrin päässä pääsei-
nämän oikealla puolella sivuseinämän alaosassa on pieni maa-
lauskuvio, joka saattaa esittää hirveä. 

Maalauksesta n. 700 m lounaaseen sijaitsee peruskarttaan mer-
kitty Hiijenkiuas-niminen muinaisjäännös (skl kuhmoinen 9). 

opasteet ja retkipalvelut
pyhänpään kalliomaalaukset sijaitsevat lästilän kylässä, noin 
18,2 kilometrin päässä keskustasta koilliseen valtatieltä 24 
erottuvien pikkuteiden päässä. paikalle pääsee reitiltä ruoho-
lahdentie-närväntie-ruoniementie-pyhänpääntie tai pohjoi-
semmasta pihlajakoskentie-närväntie-pyhänpääntie. autojen 
pysäköintipaikalta johtaa n. 600 m pitkä viitoitettu lohkareinen 
polku, joka ei sovi liikuntarajoitteisille eikä pienille lapsille. 

veneellä rantakalliota on melko helppo päästä tutkimaan. paik-
ka sijaitsee kuhmoisten kirkosta 18,2 km ne, päijänteen judin-
salonselkään pistävän pyhänpään itäisimmästä kärjestä noin 
120 m lounaaseen. paikka on itäkaakkoon, päijänteen judinsa-
lonselälle katsovalla kallioseinämällä. Maalauskohdat sijaitse-
vat noin 9-12 m päijänteen pinnan yläpuolella. Maalauskohtien 
edustalla on muutaman kymmenen neliömetrin kokoinen kal-
liotasanne noin 6-7 metriä päijänteen pinnan yläpuolella.

pyhänpää on myös geokätkökohde. Museoviraston sivuilta löy-
tyy karttalinkki sekä lisätietoja kohteista. Meola oy järjestää 
opastettuja tutustumisretkiä kohteelle.

lähteet
Museovirasto, kohdekuvaukset
keski-suomen muinaistutkijat
keski-suomen kulttuuriympäristökohteet, kuhmoinen
suomen kalliotaide, Ismo luukkonen
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http://users.jyu.fi/~arjuvi/keskisuomenmuinaistutkijat/pyhanpaan_kalliomaalaus.html
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC33HGR
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=291010014
http://www.meola.fi/leirikoulut.htm
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://users.jyu.fi/~arjuvi/keskisuomenmuinaistutkijat/pyhanpaan_kalliomaalaus.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/pp/pp.html
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päIjälän lInnavuorI

opetuskäyttö
Heimosotakauden 800-1200 jkr. turvapaikka ja erämaakulku-
reittien vartiointipaikka. Hämäläisten muinaislinna, joka on toi-
minut turvapaikkana karjalaisten hyökkäyksiä vastaan. Maise-
mallisesti edustava kansallisnäkymä.

kuvaus
päijälän linnavuori on valtakunnallisesti merkittävä rautakauti-
nen muinaislinna. pohjoismaiden rikkain esinelöytö sisältää yli 
340 itäistä ja läntistä esinettä - keihäät, kirveet, talousesineet, 
korut ja takeet kertovat hämäläisestä talonpoikaiskulttuurista.  
turvapaikkaketjussa lähimmät linnat ovat jämsänkosken lin-
navuori, padasjoen virmailan linnasaari ja jämsän pukinvuoren 
linna. vuorille sytytetyt nuotiot ja savumerkit suojasivat suuria 
alueita ja lukuisia ihmisiä. kivikasat ovat saattaneet olla puolus-
tajien heittokivivarastoja.

turvapaikaksi linna on valittu sekä sijaintinsa että luonteensa 
vuoksi. vuori kohoaa n. 45 m saaresjärven yläpuolelle, ja lael-
ta on upeat näkymät pohjoiseen saaresjärvelle. vuorelle on kol-
melta sivulta jyrkkä nousu. rinteet ovat melkein pystysuorat. 
vuoren laelta on löydetty useiden rakennusten perustuksia ja 
kivettyjä liesiä. vuoren länsireunalla on kivivallin perustus, jon-
ka päällä oletetaan olleen puinen paalurakennelma, joka on ai-
kojen saatossa jo lahonnut. saaresjärven puolelta nousevalta 
polulta voi nähdä kallioseinästä irronneen lohkareen, jota kut-
sutaan pirun kamariksi. se muistuttaa porttia, mutta tietoa sen 
porttikäytöstä ei ole. 

luultavasti 1200-luvulla linnaan on tehty tuhoisa hyökkäys, jol-
loin kaikki varustukset paloivat ja paikka hylättiin. paikasta on 
tullut tabu, eli sieltä ei ole uskallettu hakea sinne jääneitä arvok-
kaita esineitä. vuorella on tehty poikkeuksellisen suuria kaiva-
uksia, ja laelta onkin löytynyt paljon rakennusten perustuksia, 
liesiä, jäänteitä metallin käsittelystä (mm. romupronssia), ahjoa 
muistuttava tulisija ja ns. putkilukon avain, eli muinainen seppä 
on saattanut olla ensimmäisiä suomalaisia lukkoseppiä. 

saavutettavuus ja varusteet
linnavuorelle vie opastettu polku. linnavuori sijaitsee vajaa 
kymmenen kilometriä pohjoiseen kuhmoisten keskustasta, 
josta lähtee länkipohjantie 3291. se jatkuu puukkoistentienä, 
josta erkanee itään linnavuorentie. sitä jatketaan opasteiden 
mukaan n. 1,2 km. opastetaulun vieressä on pysäköintipaikka 
autoille. tarkka kartta löytyy kansalaisen kattapaikasta. Meola 
oy järjestää opastettuja leirikouluohjelmia kohteelle. 

lähteet
kuhmoisten Matkailuinfon esite
keski-suomen kulttuuriympäristökohteet, kuhmoinen 
Museovirasto  
jämsek oy:n matkailusivut
jämsän museo 24
http://jytu.coolhosting.0lx.net/paijala.php
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=291010007
http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/50-kuhmoisten-linnavuori
http://www.museo24.fi/?action=ITimeline::viewTimelineArticle%28%271000%27%29
http://jytu.coolhosting.0lx.net/paijala.php
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ase- ja varusMuseo 

opetuskäyttö
yksityisin varoin ylläpidetty museo esittelee metsästys- ja soti-
lasaseita, asepukuja, teräaseita, sotavarusteita, sotakirjallisuut-
ta, sota-ajan lehdistöä sekä lotta svärd -työtä.

kuvaus
vuonna 2000 perustettu kuhmoisten ase- ja varusmuseo on 
suomen ainut tässä laajuudessa yksityisin varoin ylläpidetty 
asemuseo. kokoelman kerännyt museon omistaja ari lehtonen 
on kerännyt aseita 80-luvulta ja teräaseita jo sitäkin aiemmin.

sota-aikainen esineistö tuo vanhemmalle väelle muistoja mie-
leen, kun taas nuoremmat pystyvät tavaroita tutkiessaan tutus-
tumaan, miten isät, isoisät ja isoisoisät ovat puolustaneet maata 
ja selvinneet kodin askareista.

esillä on laaja kokoelma uusia ja vanhoja aseita, sota-ajan esi-
neistöä, kirjallisuutta ja pienoismalleja. kokoelma on koot-
tu yksityisin varoin ja lahjoitusten avulla. Museon näyttely on 
vaihtuva, kokoelma kokonaisuudessaan sisältää yli 4000 mu-
seoesinettä ja n. 2000 kirjaa, näytillä niistä on n. 2000 esinettä 
kerrallaan. 

kokoelmassa on sotilasaseita, jotka on valmistettu ennen vuot-
ta 1945, vanhimmat aseet jopa 1700-luvulla. kiväärejä, pistoo-
leja, konepistooleja, konekiväärejä, pikakiväärejä ja uudempia 
rynnäkkökiväärejä on yhteensä yli 400, joista näytteillä on noin 
220 kappaletta. Museolla on myös harvinaisuuksia (jarman-ki-
vääri ja ahlberg-pistooli). 

lisäksi kokoelmassa on erilaisia metsästysaseita 1700-luvulta 
nykypäivään - metsästyskiväärejä, kiväärejä, haulikoita sekä lo-
petusaseita: pistooleja ja revolvereja yhteensä 150 kappaletta, 
joista esillä 80 kappaletta. erikoisuuksina suusta ladattavia ki-
väärejä. 

Museolla on myös malli asesepän pajasta. teräaseita on 1700-lu-
vulta vuoteen 1945 asti yhteensä 500 kappaletta, joista esillä 
130 kappaletta. erikoisuuksina erilaisia puhdetyöpuukkoja sekä 
lotta-, viestimiehen ja lapuan liikkeen puukkoja.

näytillä on lisäksi asepukuja: suomalaisia, venäläisiä ja saksa-
laisia sekä suojeluskunta- ja lotta svärd -pukuja. Museolla on 
myös oma laaja kirjastonsa, jossa on runsaasti sotakirjallisuut-
ta, yli 2000 kirjaa ja sota-ajan lehtiä. esillä on myös muita so-
tavarusteita, kuten vaikkapa ruokailuvälineitä, liekinheittimiä 
ja erikoisuuksista kaasusuojelusaappaat ja salakuunteluradio. 
varusteita on kokonaisuudessaan noin 4000 kappaletta, joista 
näytillä on noin 2000 kappaletta.

opasteet ja retkipalvelut
ase- ja varusmuseon osoite on toritie 60, 17800 kuhmoinen. se 
on aivan kuhmoisten keskustassa. puh 03 555 6490 tai 050 322 
0042. nettisivuilta löytyy lisätietoa. 

lähteet
http://www.asemuseo.com
http://asejavarusmuseo.suntuubi.com/
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http://www.asemuseo.com/
http://www.asemuseo.com
http://asejavarusmuseo.suntuubi.com/
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kuHMoIsten kIrkko, 
kIrkonMäkI ja kotIseutu-
Museo

opetuskäyttö
valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa ympäristössä kuh-
moisen kirkonmäellä on puukirkko vuodelta 1784 ja viljamaka-
siini vuodelta 1873. 

kuvaus
kuhmoisten kirkonkylässä harjun laella on säilynyt idyllinen kir-
konmäen kokonaisuus. kirkonrakentaja Matti Åkerblomin suun-
nittelema ja hänen johdollaan vuosina 1784-1785 rakennettu 
puukirkko on sisäkulmistaan viistetty, erivartinen ristikirkko. ul-
kopuolelta hirsikirkko on vuorattu leveällä empirelaudoituksel-
la. kirkossa on paanukatto ja korkea viirintanko ristikeskuksen 
kohdalla. 

kirkon vieressä seisoo Åkerblomin sisarenpojan, Matti Åkergre-
nin vuonna 1786 pystyttämä kellotapuli. alttaritaulun ”Maria ja 
Magdalena ristin juurella” on v. 1860 maalannut B. a. Goden-
hjelm. kirkonmäellä voi vierailla karjalaan jääneiden muisto-
merkillä ja 1918-patsaalla.
vanhaan kirkkotarhaan kuljetaan leveärunkoisen porttihuo-
neen läpi, joka on rakennettu vuonna 1875. 

kirkkomaisemaan kuuluu olennaisena osana myös hirsirunkoi-
nen, vaakavuorattu vuonna 1873 valmistunut viljamakasiini, 
jossa on toiminut kuhmoisten kotiseutumuseo vuodesta 1953 
lähtien.

saavutettavuus
kirkon osoite on kirkkotie 1 B.

lähteet
Museovirasto
keski-suomen kulttuuriympäristö, kuhmoinen
kuhmoisten seurakunta
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200568
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://www.kuhmoistenseurakunta.fi/hallinto/kiinteistot.html
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  papInsaaren HautausMaa 
ja kappelI

opetuskäyttö

kuhmoisten seurakunnan hautausmaa ja muinainen kalmisto, 
jonka esineistö on ollut kalevala–korujen mallina.

kuvaus
kaunis, puistomainen ja veden ympäröimä hautausmaa on vie-
railun arvoinen kohde. se vihittiin käyttöön 10.8.1890, ja sama-
na päivänä haudattiin ensimmäinen vainaja, leski anna priita 
Matintytär Harmoisista. Hautausmaa on muodoiltaan koske-
maton, puusto on vanhaa ja kesäaikaan hautausmaata koristaa 
runsas kukkaloisto. 

papinsaaren hautausmaalla on vuosina 1965-66 rakennettu siu-
nauskappeli, jonka on suunnitellut olli kuusi. Modernin raken-
nustaiteen edustajana se on suomalaisten ja ulkomaalaisten 
arkkitehtiopiskelijoiden suosima kohde. kappelin julkisivua ko-
mistaa jaakko somersalon lasimaalaus. kappeli on vihitty myös 
kirkoksi. pinta-ala on 450 neliömetriä. urut ovat kangasalan ur-
kutehtaan vuodelta 1966, mekaaniset, 10 äänikertaa. 

Hautausmaansa, komean luontonsa ja historiallisen taustansa 
vuoksi papinsaari lasketaan yhdeksi kuhmoisten nähtävyyksis-
tä. papinsaaressa on jonkin verran asutusta, ja sen alueella on 
myös yksi kuhmoisten venelaitureista. papinsaaressa on mah-
dollisesti ollut pakanallinen uhripaikka, ja sieltä on löydetty vii-
kinkiajan alkuun ajoittuvia esineitä. saaren keskiosassa on kal-
lio, josta paikalla asunut, jo edesmennyt isäntä oli puhunut 
”vanhana uhripaikkana”. kalliossa on uhraukseen sopiva luon-
non muovaama kolo, johon kertyy vettä. 

papinsaaren pohjoisosassa sijaitsevan hautausmaan länsirajal-
la on 5 x 5 metrin kokoinen alttarikiviröykkiö (kivien halkaisija 
noin 30 cm), jonka keskellä on pystykivi (pystykiven korkeus 40 
cm). kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen rajamerkki. 

papinsaaren pohjoispäästä hautausmaalta löytyi vuonna 1921 
joukko rautakautisia esineitä, jotka on tulkittu kätkölöydök-
si; ajalta noin 800 jkr. muun muassa hevosenkenkäsolki. Inven-
toinnissa vuonna 2002 löytyi palanutta ihmisen luuta, keramiik-
kaa ja hioimen katkelma. papinsaaren kärkeen johtavan tien 
itäpuolella on pystyyn nostettu luonnonkivi (40 x 50 cm), joka 
on mahdollinen rajakivi.

seurakunta omistaa velijärven leirikeskuksen, joka on alkuaan 
ollut kopolan tilan torppa jo 1860-luvun lopulta.

saavutettavuus
kuhmoisten seurakunnan hautausmaa uurnalehtoineen sijait-
see kuhmoisten keskustan tuntumassa papinsaaressa, osoit-
teessa papinsaarentie 69. 

lähteet
Museovirasto
keski-suomen kulttuuriympäristö, kuhmoinen
kuhmoisten seurakunta
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://www.kuhmoistenseurakunta.fi/hallinto/kiinteistot.html

