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runoilijan Polku
opetuskäyttö 
suomalaisen kirjallisuuden edustaja, runoilija ja kirjailija eina-
ri Vuorela.

kuvailu 
runoilijan polku on kauniissa maisemissa etenevä runoilija ei-
nari Vuorelan koulupolku Multialta Vuorelaan. Polun pituus on 
n. 9 km. Matka alkaa Vuorelan kodista, jossa on paljon esineis-
töä sekä Vuorelan maalaamia tauluja. Polku risteilee vaihtele-
vassa maastossa sinervänjärven, Valkeisjärven ja Hallinmäen 
maisemissa. reitin varrella on mahdollisuus evästää sinervän 
ristin nuotiopaikalla. 

einari Vuorela syntyi savusaunassa keuruun jukojärvellä vuon-
na 1889. Hänet on haudattu keuruun Vanhan kirkon hautaus-
maahan vuonna 1972. Vuorela valmistui kansakoulun opetta-
jaksi jyväskylän seminaarista 1914.  ryhdyttyään boheemiksi 
kirjailijaksi hän oli yhteyksissä tulenkantajien ryhmässä mm. 
uuno kailaan ja eino leinon kanssa. Hän julkaisi 30-vuotiaana 
(1919) ensimmäisen runokokoelmansa. 

Vuonna 1939 hän solmi avioliiton näytelmä- ja satukirjailija 
laura sointeen kanssa, ja heille syntyi tytär Varpu-liisa Vuore-
la. Vuorela julkaisi elämänsä aikana yli kaksikymmentä runoko-
koelmaa. Viimeiset työvuotensa hän opetti lapsia jukojärven 
koululla 1947-1956. einari Vuorelaa pidetään taidokkaana luon-
nonrunoilijana. 1920-luvun runokokoelmat nostivat hänet mai-
neeseen omaehtoisena tunnelman maalaajana, luonnon vä-
rit ja soinnit sisäisesti tuntevana lyyrikkona. keskisuomalainen 
luonto ja vuodenaikojen kierto olivat runoilijan ehtymätön kie-
likuvavarasto. 

opasteet ja polkumerkinnät
Polku alkaa einari Vuorelan kotitalon luota. Vuorelasta vastaa 
nykyään einari Vuorela seura, joka järjestää kevätkesäisin oh-
jatun patikoinnin polkua pitkin Vuorelaan. opastusta voi kysyä 
myös keuruu-opas kameleontilta.

Varusteet 
reitin voi kulkea kuivalla säällä lenkkikengissä.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
Vuorelan kirjailijakoti on osoitteessa runoilijatie 60 jukojär-
ven kylällä keuruulla.  Multian päässä reitin lähtöpaikka on ki-
lometrin verran Multian keskustasta  keuruun suuntaan Hallin 
sillan takaa. reitti on osana keski-suomen maakuntauraa Mul-
tia-keuruu.

lähteet
jyväskylän kaupunginkirjasto, keskisuomalainen kirjallisuus, 
kirjailijahakemisto >fil. yo tuomas laine-Frigren: einari Vuore-
lan vaiheita
einari Vuorela seura
luontoretkelle keski-suomeen, Multia
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http://www.keuruu.fi/einari_vuorelan_seura_ry.html
http://www.kameleontti.fi/index.php?slab=keuruu-opas
http://www.keuruu.fi/einari_vuorelan_seura_ry.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140327&lan=fi

