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Kyyjärven lintutorni
Opetuskäyttö
Soveltuu etenkin muuttolintujen tunnistamiseen.

Kuvaus
Kyyjärven lintutorni valmistui kesällä 2006 Keski-Suomen ympäristökeskuksen YTY-töinä. Torni kasattiin Kyyjärven kunnalta ja Kyyjärven Sahalta lahjoituksina saaduista puutavaroista.
Metsähallitukselta saatiin tervaa puuosien kyllästämiseen. Katselutasanteella on kokoa noin 4 x 3 m, joten sinne mahtuu useampikin henkilö kerrallaan. Tornin sijoituspaikka valittiin niin,
että vierestä kulkeva Oikarinjoki, joka keväällä sulaa aikaisin,
tarjoaa muuttolinnuille ja sen myötä kuvaamiseen hyvät olosuhteet. Tornilla voi nähdä mm. joutsenia.

Opasteet ja retkipalvelut
Lintutorni sijaitsee Kyyjärven eteläpäässä Oikarinjoen suistossa. Aja Sinistä tietä ja käänny Kumpulaan päin ja välittömästi vasemmalle Pentinniementielle, jossa noin kilometrin päässä
opasteet tornille. Polku on merkitty sinisillä ympyröillä varustetuin paaluin.

Saavutettavuus ja varusteet
Lintutornille pääsee kulkemaan vaivattomasti. Lintukirja ja kiikarit mukaan lintujen tunnistamista varten.
Torni sijaitsee Pekka Kirvesmäen mailla. Tornin ylläpidosta vastaa Kyyjärven kunta.
Lähteet
Keski-Suomen ympäristökeskus, työkohteen loppuraportti
http://www.nopolanews.fi
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Harsunkankaan
ulkoilualue
Opetuskäyttö
Soveltuu hyvin liikuntaopetukseen: lenkkeily ja talvella hiihtäminen.

Kuvaus
Harsunkangas on kunnan ylläpitämä ulkoilualue, jossa on hyvät
mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti ulkoliikuntaa. Harsulla on laskettu mäkeä ja hiihdetty ainakin 100 vuotta. Siellä voi
myös kävellä metsäpoluilla luonnossa. Harsulla on mökki, joka
on urheiluseura Kyvyn käytössä, ja kota, joka on kaikkien käytössä. Harsun hiihdot järjestetään aina uudenvuodenpäivänä.

Kuva: http://www.nopolanews.fi
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Alueella on opastettuja lenkkeily- ja hiihtoreittejä, jotka ovat
osittain valaistuja, sekä valaistu pulkkamäki. Valaistua pururataa
on 2,5 km. Ulkoilualueen reunaan on rakennettu hiihtostadion,
jossa on mm. taukotupa, kisakanslia ja wc. Harsunkankaan hiihtomaja on 5 kilometrin laturetkien etappina.

Opasteet ja retkipalvelut
Harsunkankaan ulkoilualue sijaitsee Kyyjärven keskustasta katsottuna noin 700 m etelään.
Alueella on pyöröhirsinen laavu ja lautarakenteinen turva-aita,
jolla ohjataan ulkoilijoiden kulkua pysäköintialueelta hiihtoladulle. Ne on rakennettu ns. YTY-töinä.

Varusteet
Lenkkeilyvarustus, talvella hiihtovarustusteet.
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Tuliharjun pyöräilyreitti
Opetuskäyttö
Hyvä pyöräilyreitti liikuntaopetukseen, reitin varrella runsaasti
luonto- ja kulttuurikohteita.

Kuvaus
Tuliharjun pyöräilyreitti kulkee koko Kyyjärven ympäri. Reitillä
on pituutta noin 37 km. Kohdekuvauksia reitin varrelta löytyy
opasvihkosta Tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöllä s. 61- 65. Karttalinkki reitille löytyy www.luontoreitit.fi-sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Reitistön opastuspiste on Kyyjärven kunnanviraston pihassa.
Pyöräilyreitti: Tuliharjuntie – Pölkintie – Ohramäentie – Saunakyläntie – Kumpulantie – Viitasaarentie – Jyväskyläntie – Pietari
Brahentie – Honkalehdontie – Tuliharjuntie.

Varusteet
Reitin pituuden takia kunnon pyöräilyvarustus.
Tarinoita ja kohteita reitin varrella
1. Kyyjärven kirkko ja hautausmaa
2. Kyyjärven kotiseutumuseo
3. Liinavaatemuseo
4. 20 pennin pajatso
5. Lintulahden taistelun muistomerkki
6. Karhukangas
7. Tanelinpöytä
8. Surma-aho
9. Hokkasten helvetti
10. Kukkula eli lasten Amerikka
11. Pyhäräinen
12. Kulhalammet
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Saarijärven koskireitti
Kalliorannasta
Opetuskäyttö
Melonta, vesiturvallisuus, taukopaikoilla retki- ja erätaitojen
harjoittelu.

Kuvaus
Saarijärven koskireitti alkaa Kyyjärven Kalliorannasta. Koskireitillä on mittaa n. 80 km ja se muodostuu järvi- ja jokiosuuksista sekä useista sivuvesistöistä. Huomattavimmat järvet reitillä
ovat Kyyjärvi, Kiminkijärvi, Pääjärvi, Kalmarinjärvi, Mahlunjärvi,
Saarijärvi ja Summasjärvi.

Kuva: http://www.luonnonvoimaa.net

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Saarijärven reitin helmenä voi kauniiden maisemien ohella pitää reitin vauhdikkaita ja laskukelpoisia koskia. Reitillä on yhteensä 22 koskea, joiden yhteispituus on 6,7 km ja yhteisputous
42 metriä. Jokiosuuksien yhteispituus on 28 km. Loppuosa reitistä on järvimatkaa, joka järvien pitkänomaisen muodon vuoksi on turvallisesti kuljettavaa vesistöä. Reitin varrella tapahtuvaa
yöpymistä tai pysähtymistä varten on sopivin välein keltaisilla
”liikennemerkeillä” merkittyjä, retkeilijän tarpeisiin varustettuja
taukopaikkoja.

Opasteet ja retkipalvelut
Saarijärven koskireitti sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven, Karstulan, Pylkönmäen ja Saarijärven kuntien alueilla. Se
lähtee Kyyjärven Kalliorannasta, joka sijaitsee Kyyjärven keskustasta katsottuna noin 3 km itään.

Saavutettavuus ja varusteet
Reitin koskien laskuvaikeus vaihtelee vuodenaikojen myötä. Keväällä vesi on korkealla, ja silloin suurimpien koskien laskeminen vaatii ehdottomasti aikaisempaa kokemusta tai mieluimmin pätevän oppaan. Heinä-elokuussa veden korkeus laskee
ja veden virtaus sen myötä. Tuolloin koskenlasku onnistuu helpommin myös omatoimisilta aloittelijoilta, joskin silloinkin kivien väistely vaatii ohjaamistaitoa. Melonta- ja retkeilyvarustus.
Lähteet
http://www.luonnonvoimaa.net >Matkailupalvelut >Luonto,
liikunta, kalastus yms. >Vesiretkeily >Saarijärven koskireitti
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Lapin Sormi –vaellusreitti
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Opetuskäyttö
Vaeltaminen, retki- ja erätaidot.

Kuvaus
Lapin Sormi on 19 km pitkä merkitsemätön erämaareitti, jonka
varrelta löytyvät Kalettoman laavu ja Metsolan kämppä. Reitin
ylläpitoon ei ole voitu panostaa viime vuosina.

Opasteet ja retkipalvelut
Vaellusreitti alkaa Pentinniementieltä ja jatkuu Luotojärvelle
saakka. Kartta.

Saavutettavuus ja varusteet
Koska reitin ylläpitoon ei ole panostettu viime vuosina, kannattaa ottaa mukaan hyvä retkivarustus.
Lähteet
http://www.luontoreitit.fi/lapin_sormi_kyyjarvi
http://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/Rantaosayleiskaava/selostus/kaavaselostus.htm
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Kohteessa voi tutustua kotiseutumuseon historiaan sekä metsätalouden ja maatalouden alan museoesineistöön.

Kuvaus
Kyyjärven kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kyyjärven
kotiseutumuseo. Museorakennus on Karstulan Laikan pappilan vanha luhtiaitta, jonka omistaa Kyyjärvi-seura ry. Aitta siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1975. Museossa on noin
400 esinettä metsästyksen ja maatalouden alalta. Rakennuksen vieressä on myös hirsinen venekatos. Museo on avoinna tilauksesta ja kesäsunnuntaisin.
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Keski-Suomeen

Opetuskäyttö

Kuva: Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen

Kotiseutumuseo

Opasteet ja retkipalvelut
Kotiseutumuseo sijaitsee Kyyjärven kirkon vieressä Tuliharjuntiellä.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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Opetuskäyttö
Tekstiilikäsitöiden historia.

Kuvaus
Honkalehdon kievarin pihapiirin edustavissa rakennuksissa sijaitsee kotimuseo, jossa on esillä vanhoja kauniita käsitöitä. Käsitöihin kuuluu muun muassa kohteen emännän Aila Ahtilan
taidokkaasti kirjailtuja kodin tekstiilejä sekä reikäommeltöitä. Lisäksi vuosien varrella on kokoelmaan hankittu käsitöitä ja
vanhan ajan esineistöä, jotka ovat pihapiirin rakennuksissa. Perimätiedon mukaan suku on pitänyt kestikievaria jo 1800-luvun puolelta aina vuoteen 1935 saakka. Nykyään kievariperinne jatkuu, sillä ovet on avattu matkailijoille uudestaan.

Opasteet
Osoite: Honkalehdontie 156.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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20 pennin pajatso
Opetuskäyttö
Paikallishistoria.

Kuvaus
Kyyjärven Esson seinustalla komeilee Suomen ainoa yleisökäytössä oleva 20 pennin pajatso. Pajatsovanhuksen yläpuolelta
voi lukea pajatson historiaa. Ensimmäinen 20 pennin pajatso
tuli Kyyjärvelle 1964, ja sillä pelattiin aina vuoteen 1993 saakka. Kassalta sai vaihtaa 20 pennisiä, vaikka euroaika oli saapunut. Viimein kuitenkin tämäkin kone vietiin pois, mikä aiheutti
joukkoliikkeen Kyyjärvellä.
RAY toikin 20 pennin pajatson takaisin Kyyjärvelle. Pajatso on
ollut käytössä kerran vuodessa Kyyjärvipäivillä vuodesta 1989
alkaen. Siitä lähtien on päivien yhteydessä järjestetty 20 pennin pajatson pelaamisen SM-kisat.

Opasteet
Osoite: Honkalehdontie 4.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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Lintulahden taistelun
muistomerkki
Opetuskäyttö
Suomen sotahistoria (Keski-Suomi, Kyyjärvi).

Kuvaus
Pohjoinen Keski-Suomi oli Suomen sodan kannalta ratkaisevaa
aluetta. Kyyjärven kirkko sekä sankarihaudat sijaitsevat paikalla, jossa Suomen sotaväki Lintulahden taistelussa vuonna 1808
taisteli venäläisiä vastaan lähes kuukauden ajan. Pohjanmaalta
oli lähtenyt Ruotsin armeijan kenttäosaston 200 hengen erillisjoukko everstiluutnantti Otto von Fieandtin johdolla kohti etelää Jyväskylä-Kokkola-tietä myöten. Von Fieandt oli itse Rautalammin komppanian päällikkö ja osa hänen miehistöstään oli
keskisuomalaisia - tarkoituksella mukaan valittuja. Partion tarkoituksena oli turvata etenevän kenttäarmeijan vasen sivusta ja
tehdä vahinkoa venäläisten huollolle. Von Fieandtin joukot saivat haltuunsa Lintulahden tärkeän tienhaaran. Venäläiset eivät
kuitenkaan jääneet toimettomiksi, vaan eversti Jegor Vlastovin
johdolla kävivät taistoon Kyyjärven Lintulahdella 3.7.1808. Taistelu päättyi von Fieandtin joukkojen tappioon. Molemmat puolet odottivat sen jälkeen vahvistuksia ja kokosivat rivejään jatkotaisteluja varten.
Lapuan taistelussa kokemansa tappion jälkeen venäläiset vetäytyivät, rintamalinja pysähtyi toistamiseen Lintulahteen. Ratkaiseva taistelu alkoi Karstulassa sunnuntaina 21.8.1808. Kyyjärvellä on kerrottu useita tarinoita kummittelevista sotilaista,
jotka marssivat ja laulavat Lintulahden tienhaaran kohdalla.
Otto von Fieandtin johtaman taistelun muistoksi paljastettiin
muistomerkki 1930-luvulla. Se sijaitsee Honkalehdontiellä, Kyyjärven keskustan välittömässä läheisyydessä. Muistomerkki on
opettaja Otto Talasmon suunnittelema.

Opasteet
Osoite: Honkalehdontie 9.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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Sininen Tie
Opetuskäyttö
Sinisen Tien matkailutie ja historiatie, sen varrella olevien paikkakuntien kulttuuritieto Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Kuvaus

Kuva: YLE / Jarmo Nieminen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Sininen Tie on osa kansainvälistä Sinistä Tietä, joka kulkee lännessä Ruotsin kautta Norjaan Atlantin rannikolle Mo i Ranaan
ja idässä Venäjän Karjalaan ja Äänisen rannoille. Sininen Tie
seuraa vesireittiä pitkin tuhansia vuosia vanhaa väylää. Sinisen
Tien varrella on tarjolla niin kesällä kuin talvellakin paljon kulttuuritapahtumia kuten kulttuurifestivaaleja, urheilutapahtumia, markkinoita ja kansanjuhlia.
Sininen Tie on paitsi nykyaikainen matkailureitti myös tärkeä
kaupan ja teollisuuden kehittymisen väylä. Sen merkitys kasvaa asteittain kaupunkien väestönkasvun, alueellisen kehityksen ja Mo i Ranan vapaasataman ansiosta. Sinisellä Tiellä yhdistyy neljän maan luonto, kulttuuri ja monipuolinen tarjonta.

Opasteet ja retkipalvelut
Suomessa Sininen Tie kulkee Vaasasta Viitasaaren ja Siilinjärven
kautta Tohmajärven Niiralaan. Sininen Tie kulkee myös Kyyjärven läpi.
Lähteet
http://www.lomasuomi.fi >Alueittain >Suomi tutuksi autoillen
>Sininen Tie
http://www.travel.fi/sininentie/fin/
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Kyyjärven kirkko
Opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua Kyyjärven kirkkoon ja sen historiaan ja
arkkitehtuuriin.

Kuvaus
Kyyjärven kirkko, kellotapuli ja kirkon edessä oleva sankarihauta-alue muodostavat yhdessä vaikuttavan kokonaisuuden.
Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema kirkko valmistui
vuonna 1953 lahjoitus- ja keräysvarojen ansiosta. Tästä syystä
kirkkoa on kutsuttu kerjuukirkoksi ja kirkon entisiä urkuja kerjuu-uruiksi. Kirkko on verrattain yksinkertainen, mutta sen yksityiskohdat ovat mieleenpainuvia. Kirkon alttariseinällä on kaunis krusifiksi, samanlainen sijaitsi aikanaan myös Myllykosken
kirkossa. Kyyjärveläiset pyysivätkin vuorineuvon Juuso Waldenilta lupaa teettää kopio tästä Viktor Janssonin suunnittelemasta rististä. Kyyjärven kirkossa on ollut myös keramiikkataiteilijana tunnetun Rut Brykin, akateemikko Tapio Wirkkalan puolison,
toteuttama alttarivaate. Tämän kuvakudoksen aiheena oli 12
apostolia. Hautausmaa-arkkitehti, taiteilija Ilmari Wirkkala on
toteuttanut sankarihauta-alueelle muistomerkin ”Kaikki isänmaalle”. Kirkon kellotapuli valmistui vuonna 1954.

Opasteet ja retkipalvelut
Kyyjärven kirkko sijaitsee osoitteessa Tuliharjuntie 19.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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Opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin, tuulimyllyihin sekä laitumiin ja perinnemaisemiin.

Kuvaus
Saunakylä sijaitsee noin 20 kilometriä keskustasta pohjoiseen.
Kylätien molemmin puolin sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia sekä laitumia ja perinnemaisemia. Viehättävän lisän maisemaan tuovat tuulimyllyt, joihin liittyy
myös tarinoita. Erään tarinan mukaan ruotusotamies Kain joutui Suomen sodassa venäläisten vangiksi ja hänet kuljetettiin
Venäjälle. Lopulta Kain pääsi pakenemaan ja palasi Kyyjärvelle.
Kain oppi vankeusaikanaan tuulimyllyjen rakentamisen ja rakensi lähes jokaiseen Saunakylän taloon oman tuulimyllyn. Tarinaperinteen mukaan myös tuulimyllyillä oli oma haltija, joka
piti huolta myllyistä. Myllytonttua ei saanut suututtaa tai taloa
seurasi huono onni.

Opasteet ja retkipalvelut
Saunakylä sijaitsee noin 20 kilometriä Kyyjärven keskustasta
pohjoiseen Kivijärven ja Perhon kuntien ollessa rajanaapureina.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
http://www.kyyjarvi.fi >Palvelut >Kyyjärven kylät >Saunakylä
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Oikarin vanha kylänraitti
ja kylämaisema
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Opetuskäyttö
Paikallishistoria, rakennushistoria, maakunnallisesti merkittävä
kulttuurimaisema.

Kuvaus
Kyyjärven Oikarin kylä valittiin vuonna 2006 Kyyjärven kauneimmaksi kyläksi eikä suotta. Kylän rakennuskanta on pääasiassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta 1930-luvulle saakka rakentunutta ja edustavassa kunnossa. Oikarin kylänraitti edustaa
Keski-Suomessa harvinaista nauhamaista, yhtenäistä kylänraittia, jonka rakennuskanta on hyvin säilynyttä ja rakennushistoriallisesti merkittävää. Oikarin kylän läpi kulkee jo 1700-luvun lopulla tunnettu Savon tie, jota pitkin kuljettiin Sisä-Suomen ja
Pohjanmaan rannikkokaupunkien välillä. Maatilat sijoittuvat
nauhamaisesti ja tiiviisti vanhan maantien molemmin puolin.
Oikarilla maasto on mäkistä ja viljavat pellot laskevat kylää halkovaan Oikarinjokeen. Asutus on jakautunut molemmin puolin jokea.
Pääosa tiloista on pientiloja. Joukossa on myös muutamia mäkitupalaismökkejä. Raitin varressa sijaitsevat arvokkaat Ala-Oikarin, Esalan, Haapalan, Haaparinteen, Hinkkalan, Kauppalan,
Veijon ja Kotilan pihapiirit sekä 1800-luvun lopulla rakennettu
entinen Oikarin kansakoulu.

Opasteet ja retkipalvelut
Oikarin kylänraitti sijaitsee valtatien 13 varrella Kyyjärven ja
Karstulan rajalla. Saarijärvi-Kokkola-tieltä Jyväskylästä päin tultaessa Oikarin kylä on päätien oikealla puolella. Matkailijan onkin helppo poiketa päätieltä Oikarin tielle ja jälleen takaisin
päätielle.
Lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
http://www.kyyjarvi.fi >Palvelut >Kyyjärven kylät >Oikari
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