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Matkailijoille kyytiä!
Mitä tehdä kun on auto ja vaikkapa
puolikas kesäpäivää käytettävänä?
Tästä löydät kulttuurireittejä, joiden
avulla saat reppuusi aimo viipaleen
paikallistuntemusta ja ehkä jopa
sisäpiirin tietoa alueen vähän piilossa olevista herkkupaikoista. Reiteiltä
voit poimia parhaat palat tai kiertää
maakuntaa oikein kunnolla ja käydä
bongaamassa myös lisäkohteet. Matkan varrelta löytyy tunnelmallisia kahvipaikkoja, Suomen pienen ravintola,
vinkkejä siitä mistä hankkia omalaatuisia tuliaisia ja missä voi helteellä
pulahtaa vilvoittelemaan.
Reitit on suunniteltu autoiltaviksi: tee
elämäsi roadtrip!
Kulttuurireitit on tuottanut SARKA Luova Pohjois-Savo -hanke.
Reittien suunnittelu,
tekstit ja kuvat
Toimitus
Graafinen ilme

Tiia Räikkönen
Anna Vilkuna
Mika Voutilainen

www.sarkaa.fi

1. Kekkosen kulmat
Pielavesi – Lapinlahti – Iisalmi
ajomatka yhteensä noin 80 km

Kekkosen kulmat -reitillä liikutaan legendaarisen mahtihahmon, tasavallan
presidentti Urho Kaleva Kekkosen lapsuudenmaisemissa Pielavedellä, Lapinlahdella ja Iisalmessa. Kainuun korpien
kasvattina tunnetulla Kekkosella on juuret
syvällä Ylä-Savossa. Hän syntyi vuonna
1900 Pielavedellä Lepikon torpassa ja
asui siellä varhaislapsuutensa. Vuonna
1906 Kekkosen perhe muutti Kuopioon
metsätyönjohtaja ja tukkiasioitsija isän,
Juho Kekkosen, savottatöiden perässä.
Lapinlahdelle Kekkoset siirtyivät vuonna 1908 ja siitä edelleen Iisalmeen jo
seuraavana vuonna. Kainuulainen Urho
Kekkosesta tuli vuonna 1911, kun perhe
asettui asumaan Kajaaniin.
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Lepikon torppa

Reitti alkaa Pielavedeltä Kekkosen synnyinkodista Lepikon torpasta. Nykyisin
museona palveleva torppa on sisustettu
1900-luvun alun mukaiseen kuntoon.
Pihapiirissä on saman aikakauden tyylinen aitta, savusauna ja vinttikaivo sekä
myöhemmin rakennettu kahvila, jossa
tarjoillaan kotileivonnaisten painikkeena

mitä muutakaan kuin aitoa Presidenttikahvia. Museon pääsymaksuun sisältyy
esittelylehtinen tai esittely nauhalta. Paras vaihtoehto on kuitenkin tilata soittamalla henkilökohtainen opastus jo
etukäteen.

Lisäkohde
Pielaveden paikallishistoriasta ja merkkihenkilöistä kiinnostuneen kannattaa vierailla lisäksi Lepikon torpasta muutaman
kilometrin päässä sijaitsevassa Pielaveden kotiseutumuseossa.
Ruokapaikkaa etsivä suuntaa Pielaveden sataman ravintolaan, jossa on yllättävän pirteä tunnelma ja luova pitsalista.
Satamaravintola Laivuria pyörittävät
joka vuosi uudet, innokkaat yrittäjät – ryhmä nuoria opiskelijoita Jyväskylän tiimiakatemiasta.
Pielavedeltä matka jatkuu Lapinlahden
Väisälänmäelle, jonne ajaa sujuvasti reittiä Pielavedentie (77) – Iisalmentie (5640).

|3

Lisäkohde
Kiireetön matkaaja voi poiketa matkalla tutustumassa teiden risteyksen tuntumassa tien 77 varrella sijaitsevaan
Viannankoskeen ja Viannan historialliseen museokanavaan, joka palveli
laivaliikennettä sulkukanavana vuosina
1852–1873. Koskenkuohut olivat myös
Kekkoselle tuttua ääntä. Hän kulki jo lapsena isänsä mukana savottatöissä. Näillä
reissuilla poika imi itseensä vaikutteita
tukkilaiskulttuurista, mikä näkyi presidentissä aina vanhuuspäiviin saakka erähenkisyytenä ja rempseänä tukkilaishuumorina.

2

Väisälänmäki

Väisälänmäki on sekä maisemallisesti
että kulttuurihistoriallisesti kiinnostava
kohde. Siellä vierailu on matka aikaan,
jolloin metsiä kaskettiin hevosvoimin
ja peltoja reunustivat pisteaidat. Pohjois-Savon kulttuurimaisemaksi valittu
Väisälänmäki on tuttu kultakauden maalaustaiteesta, ja hoidettua metsä- ja peltomaisemaa katsellessa tunteekin välillä
suorastaan kävelevänsä maalauksessa.
Laella sijaitsevan näkötornin jyrkkien
portaiden kiipeäminen palkitaan huikealla kokemuksella: Näköalatasanteel-

ta, Ylä-Savon katolta, avautuvat tummien
kuusten latvojen ylitse savolaiset järvi- ja
metsämaisemat. Navakalla tuulella torni
huojuu kevyesti ja ainoa ääni, joka yläilmoihin kuuluu, on puiden suhina.
Väisälänmäelle pääsee patikoimalla
noin kolmen kilometrin mittaisen kulttuurija luontopolun, mutta mäelle voi nousta
myös autolla, mikä tekee tutustumisen
kohteeseen mahdolliseksi lapsiperheille
ja liikuntarajoitteisille. Väisälänmäellä
matkailijoita palvelee kesäisin Karjamajakahvio, ja näkötornin tuntumasta löytyy
myös tilava kota, jonne mahtuu parikymmentä retkeilijää tulille.

Reitti
Lyhyin reitti Iisalmeen (tie 5640) kulkee
kauniissa maalaismaisemassa Onkiveden ja Nerkoojärven rantoja myötäillen.
Kaupungin keskustaan johtavaa Virransiltaa ylittäessään voi silmäillä etuoikealla
näkyvää kookasta, juhlallisen näköistä
puurakennusta, Raatihuonetta. Siinä toimi 1900-luvun alussa Iisalmen reaali- ja
porvarikoulu, jossa Urho Kekkonen kävi
oppikoulua.
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Iisalmen kävelykierros

Iisalmessa auton voi jättää parkkiin satamaan. Kekkosen kulmilla kulkija tutustuu
kävellen Luuniemen, sataman ja Haukiniemen alueeseen, jotka olivat koulupoika
Kekkosen lempipaikkoja kaupungissa.
Urho Kekkonen on kuvannut Iisalmen huolettomia poikavuosia elämänsä parhaimmiksi hetkiksi. Hän vietti tuolloin paljon
aikaa mm. Luuniemellä ja Haukiniemen
ranta-alueella kavereiden kanssa kisaillen ja uiden sekä talvella pulkkaillen.
Kävelykierros alkaa sataman uimarannalta. Uimala on ollut suosittu oleskelupaikka
kaikenikäisten keskuudessa aina 1930-luvulta lähtien, jolloin se raivattiin hevosten
juotto- ja uittorannasta kaupunkilaisten
virkistyskäyttöön. Rannan funkkistyylinen
1934 valmistunut kioskipaviljonki on arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema. Paviljongissa on ulkoilmakahvila, josta
saa kahvia ja tuoreita munkkirinkilöitä
sekä tietysti jäätelöä. Kioskilta matka
jatkuu rinnettä ylös Haukiniemenkatua
kirkonmäkenä tunnetulle monumentaaliaukiolle, joka on tunnustettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kirkkoaukion, Kirkkopuiston
ja Otavanpuiston muodostama akselisommitelma on historiallisesti, symbolisesti ja
kaupunkikuvallisesti Iisalmen keskustan

merkittävin kokonaisuus.
Urho Kekkosen asuessa Iisalmessa mäeltä
puuttuivat vielä kaikki suuret rakennukset, jotka nykyään hallitsevat kaupunkikuvaa. Kirkonmäelle kiipeävää tulee ensin
vastaan Luma-keskus, arkkitehti Bertel
Strömmerin alun perin vesitorni-paloasemaksi 1930-luvun alussa suunnittelema
rakennus, jota on laajennettu vuonna
2003. Niin ikään funktionalistiset Pyhän
Ristin kirkon (1934) ja Edvin Laineen koulun (1939) on suunnitellut arkkitehti Eino
Pitkänen. Talvisota vaikeutti rakentamista,
ja koulurakennus otettiin jo vuonna 1939
keskentekoisena sotilaskäyttöön ja sotilassairaalaksi. Oppivelvollisuuttaan koulussa
ovat suorittaneet mm. Tuntemattoman sotilaan tunnetuimman elokuvaversion ohjannut Edvin Laine ja Keke Rosberg. Aukion
luoteisnurkalla sijaitseva klassistinen Yrjö
Sadenimen suunnittelema 1930-luvun lyseorakennus palveli myös sota-aikana
sotilassairaalana ja reserviläisten majoituspaikkana. Kirkonmäen kohteista Pyhän Ristin kirkkoon pääsee tutustumaan
tilauksesta. Kirkko on varsin vaikuttava
sisätiloiltaan. Uusasialliseen klassismiin
viittaavat puhtaat, jylhät muodot ja harvojen koristeiden kauniit materiaalit yhtyvät toisiinsa luoden veistoksellisia yksityiskohtia. Auringonpaisteella kirkkotila on
mahtava kohde valokuvaajalle!
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Lisäkohteet
Otavanpuiston halkovaa kävelytietä
seuraamalla pääsee takaisin satamaan
ja siitä edelleen pienen lahdelman
ohi Luuniemeen Panimomuseolle. Puistoväylän alussa, tien molemmin puolin
on kauniit, vanhat puutalot. Vasemmalle,
Edvin Laineen koulun pihapiiriin jää
arkkitehti Wivi Lönnin (1908) suunnittelema Otavan koulu ja oikealle nykyään
yksityisomistuksessa oleva historiallinen
Otava II, joka on harvoja hyvin säilyneitä
1800-luvun puurakennuksia Iisalmessa.
Talolla on varsin vaiheikas menneisyys; se
on toiminut mm. kestikievarina ja ravintolana, seurahuoneena, rahatoimikammarina, maistraattina, lukutupana, kaupunginvoudin virkahuoneena, poliisilaitoksena, kirjastona sekä harjaantumiskouluna.

Lisäkohde

huvia satamassa oli aikoinaan Pietarista
saapuvien laivojen katselu. Kalaruokiin
erikoistuneen Olutmestarin terassilta voi
nälkäinen tai janoinen matkaaja ihastella
samoja maisemia kuin koulupoika Kekkonen laivoja odotellessaan.

Lisäkohde
Olutmestarin parkkipaikan tuntumassa
on toinenkin ruokapaikka: Kuappi, jossa
syö lounasta tai päivällistä privaatisti
kuin presidentti konsanaan – eikä siitä edes tarvitse maksaa ylimääräistä.
Maailman pienin ravintola Kuapissa on
näet vain kaksi asiakaspaikkaa sisällä ja
kaksi terassilla. Miniravintola on alkujaan
junaradan varresta siirretty radanvartijan mökki vuodelta 1907. Kuappiin
pääsyä voi kysellä Olutmestarin tiskiltä
tai sitten ravintolan voi varata itselleen jo
etukäteen puhelimitse.

Alhaalla satamanpuistossa sijaitseva 4 Panimomuseo
koristeellista nikkarityyliä edustava
1890-luvun rantapaviljonki on paikallisen Iisalmen Luuniemellä, yli satavuotiaipuusepäntyön taidonnäyte. Paviljongin den Olvin tehtaiden kupeella sijaitseva
takana on samalta vuosikymmeneltä Panimomuseo tutustuttaa kävijän Olvin
peräisin oleva, höyrylaivojen aikakaudel- ja oluen historiaan sekä oluen valmisla vilkkaan sataman tulli- ja pakkahuon- tukseen. Pääasiassa Olvin pitkäaikaierakennus, jossa toimii nykyisin ravintola sen panimomestarin Herbert Groschupin
Olutmestari. Nuoren Kekkosen suurinta keräämä kokoelma on ainutlaatuinen
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Suomessa. Museoon on rakennettu mm.
raaka-ainehuone, mallastamo, keittämö,
kellari sekä lavastuksia, jotka esittelevät
panimon monia oheistoimintoja. Mukana
on myös aimo annos nostalgiaa: kävijä
kohtaa lapsuudesta tutut repäisykorkilliset limpparipullot, aikoinaan tuotannossa olleet juomat sekä ihastuttavat ja
ärsyttävät Olvi-tuotteiden kampanjat.
Museossa voi kierrellä itsekseenkin mutta
esillä olevien erikoisten kojeiden merkitys
aukeaa oluenvalmistukseen perehtymättömälle paljon paremmin, kun tilaa
opastetun kierroksen näyttelyyn.

Jos haluaa jatkaa seikkailua…
Kekkosen kulmilla -kierrosta voi halutessaan jatkaa esimerkiksi tekemällä omatoimisen tai opastetun kalastusretken
Porovedelle Iisalmen satamarannasta.
Poroveden ja läheisen Paloisvirran kalastuslupia myydään Olutmestarissa ja veneitä voi kysyä vuokralle esimerkiksi
Japen Kalamatkoilta, joiden toimipiste
on ravintolan yhteydessä. Paikallisista
ohjelmapalveluyrityksistä valmiita kalastusretkipaketteja Porovedelle tarjoavat
mm. edellä mainittu Japen Kalamatkat sekä alle parinkymmenen kilometrin
päässä Iisalmen keskustasta sijaitseva
Haapaniemen matkailu. Viimeksi mainitun

järjestämille kalareissulle menopeleiksi
on tarjolla jopa kirkkoveneitä. Iltapalastakaan ei tarvitse erikseen huolehtia,
koska kalastuksen jälkeen omista saaliista valmistetaan ulkona pannulla savustaen tai loimuttaen erähenkinen ateria.
Löytyypä tilalta savusaunakin ja puhtaita
lakanoita…
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Kohteet:
Lepikon torppa
Sijainti: Urho Kekkosen tie 121, Pielavesi
Yhteystiedot: (017) 861 275, (017) 861 275
Avoinna: päivittäin kesä-elokuussa, muulloin
tilauksesta
http://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Palvelut/
Matkailu/Nahtavyydet_ja_kayntikohteet/
Lepikon_torppa.iw3
Pielaveden kotiseutumuseo
Sijainti: Museotie 4, Pielavesi
Yhteystiedot: (017) 862 240,
(017) 2732172
Avoinna: kesä-elokuussa ti-su klo 11–17
http://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Palvelut/
Matkailu/Nahtavyydet_ja_kayntikohteet/
Kotiseutumuseo.iw3
Satamaravintola Laivuri
Sijainti: Puustellintie 4, Pielavesi
Yhteystiedot: 045-3125789 tai
(017) 862970
Avoinna: kesä-elokuu
http://laivuri.wordpress.com/
Väisälänmäen karjamajakahvio
Sijainti: Väisälänmäki, Lapinlahti
Yhteystiedot: 050 589 3845
Avoinna: kesä-elokuussa joka päivä 12–20,
touko- ja syyskuussa säävarauksella
http://www.imaginos.fi/vaisalan/index.shtml

Iisalmen Raatihuone
Sijainti: Kauppakatu 22, Iisalmi
Yhteystiedot: Iisalmen kaupungin Matkailuinfo (Kauppahalli, Kauppakatu 14),
puh. (017) 272 3223,
tourism@iisalmi.fi
Avoinna: kohteeseen pääsee tutustumaan
tilauksesta
Pyhän Ristin kirkko
Sijainti: Haukiniemenkatu,
74100 Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 813700, 044 7335 200
Avoinna: tilauksesta
www.iisalmenseurakunta.fi
Ravintola Olutmestari
Sijainti: Veikonkatu 1, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 816 644,
050 517 3428
Avoinna: toukokuusta elokuuhun
joka päivä klo 11www.ravintolaolutmestari.com
Kuappi - maailman pienin ravintola
Sijainti: Iisalmen Satama, Veikonkatu, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 192 6430
Avoinna: kesä-elokuu

Panimomuseo
Sijainti: (Oluthalli) Luuniemenkatu 4, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 838 5232. Opastuksia
voi varata myös suoraan numerosta
040 049 2001.
Avoinna ma-pe 10–15, muulloin tilauksesta.
www.olvisaatio.fi
Japen kalamatkat
Yhteystiedot: 050 517 3428
Sijainti: Ravintola Olutmestarissa toimipiste
www.japenkalamatkat.com
Haapaniemen matkailu
Sijainti: Haapaniementie 165, Iisalmi
Yhteystiedot: 050 020 7700,
info@haapaniemenmatkailu.fi
Avoinna: ympäri vuoden
www.haapaniemenmatkailu.fi
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2. Muinaiset mummolat
Alapitkä – Lapinlahti – Varpaisjärvi – Nilsiä
ajomatka yhteensä noin 100 km

Muinaiset mummolat on kotiseutumatkailun teemareitti, aikamatka lapsuuden
kotiseuduille tai mummolamuistoihin. Kierros alkaa Alapitkältä Suomen Asutusmuseosta. Alapitkältä Väisälänmäen kautta
Nilsiään vievällä reitillä pääroolissa ovat
mummolatunnelmat.

1

Suomen asutusmuseo

Lapinlahdella viitostien varrella sijaitsevan Suomen asutusmuseon Alapitkän museotila on Karjalasta evakkona
tulleiden Muren sisarusten koti. Tilan
rintamamiestalo, navetta, puimala ja sauna ovat säilyneet kaikki alkuperäisessä
1950–1970-luvun asussa. Asutusmuseo on
oikea retroparatiisi, aivan kuin muinainen
maaseutumummola huonekaluineen, aikakauden nostalgisine taloustavaroineen
ja jopa tuoksuineen. Museon kokoelmiin
kuuluu yli 2000 esinettä – kaikki aitoja
ja alkuperäisiä tilan tavaroita. Pihapiirissä taapertaa myös kanoja ja läheisellä
pellolla laiduntavat lampaat. Kahvit nautitaan tilalla hauskassa Puimalakahviossa.

Reitti
Reitti Alapitkältä Väisälänmäelle kulkee
Lapinlahden kirkonkylältä länteen upeaa
saaristotietä (5646) pitkin. Kapea väylä
mutkittelee saaresta toiseen halki järvien
aivan veden äärellä.

2

Väisälänmäki

Väisälänmäki on sekä maisemallisesti
että kulttuurihistoriallisesti kiinnostava
kohde, jossa vierailu muistuttaa retkistä
mummolan mustikkametsiin ja pellonpientareille. Samalla se on matka aikaan, jolloin metsiä kaskettiin hevosvoimin ja peltoja reunustivat pisteaidat. Pohjois-Savon
kulttuurimaisemaksi valittu Väisälänmäki
on tuttu Kultakauden maalaustaiteesta. Hoidettua metsä- ja peltomaisemaa
katsellessa tunteekin välillä suorastaan
kävelevänsä maalauksessa. Laella sijaitsevan näkötornin jyrkkien portaiden
kiipeäminen palkitaan huikealla kokemuksella: Näköalatasanteelta, Ylä-Savon
katolta, avautuvat tummien kuusten latvojen ylitse savolaiset järvi- ja metsämaisemat. Navakalla tuulella torni huojuu
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kevyesti ja ainoa ääni, joka yläilmoihin
kuuluu, on puiden suhina.
Väisälänmäelle pääsee patikoimalla noin
kolmen kilometrin mittaisen kulttuuri- ja
luontopolun. Mäelle voi nousta myös autolla, mikä tekee tutustumisen kohteeseen
mahdolliseksi lapsiperheille ja liikuntarajoitteisille. Väisälänmäellä matkailijoita
palvelee kesäisin Karjamajakahvio, ja
näkötornin tuntumasta löytyy myös tilava
kota, jonne mahtuu parikymmentä retkeilijää tulille vaikkapa makkaran- tai
tikkupullanpaistoon.

3

LUOVA PUU

Matkalla Nilsiään kannattaa poiketa
Lapinlahdella matkamuisto-ostoksilla tai
vaikkapa vain kahvilla Jyrki Kataisen entisen mummolan tiloihin perustetussa ateljee - galleriakahvila Luovassa puussa.
Kuvanveistäjä Raija Weisenberg on luonut sitkeällä työllä vanhasta maatilasta
sen nimen veroisen taidekeskuksen: jatkuvasti uutta versovan, rennon kotoisan
kulttuuritalon, jossa myös kävijän on
helppo hengittää. Satunnaiselle matkailijalle Luova Puu näyttäytyy vanhan ajan
huvilatunnelmaa henkivänä, ihanuuksien
idyllisenä aarreaittana. Kuten taidegallerioissa yleensäkin, myös Luovassa

Puussa kaikki esillä olevat taideteokset –
käsityöt, maalaukset, grafiikat, keramiikkatyöt – joita paikan seinät ja hyllyt ovat
täynnä, ovat myynnissä. Mukana on myös
Weisenbergin omia intarsiareliefitekniikalla puusta veistettyjä taideteoksia, ja
kahvilassa myydään emännän itse valmistamia leivonnaisia.

Lisäkohde
Varpaisjärvellä ehtii hyvin pistäytyä tutustumassa entisajan ukkien suosikkikohteeseen, Varpaisjärven Hevosajoneuvomuseo Hepolaan. Pieni, paikallisvoimin
pystytetty museo on perustettu ylistykseksi suomalaiselle työhevoselle, jota ilman
maan korpiseudut olisivat jääneet asuttamatta, ja joka vei matkalaisen perille
uskollisesti säässä kuin säässä. Hepolassa
on esillä lisäksi Suomenhevosen historiaa
kuvaava valokuvanäyttely ja vanhoja
työvälineitä. Museoon opastetaan parin
sadan metrin päässä sijaitsevasta Kotiseutumuseosta.

Lisäkohde
Viikonloppuna liikkuvalle Varpaisjärvi
tarjoaa perinteisiä mummolatunnelmia
eksoottisempiakin elämyksiä. Rautavaarantien varrella, 10 kilometrin päässä
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Varpaisjärven
keskustasta
sijaitsee 4 Simolan kotiseutukeskus
Villieläinmaa, Suomen suurin villisikatila.
Sen pelloilla laiduntaa lisäksi biisonilauma Simolan kotiseutukeskuksessa vierailuun
sekä saksanhirviä ja kuusipeuroja. Tila- on hyvä varata reippaasti aikaa. Päivänvierailulla isäntä esittelee eläimet, nii- paisteisella mäellä peltomaisemassa
den tapoja ja elinympäristöä. Tilalta on sijaitseva entinen kunnalliskoti kätkee
mahdollista ostaa riistalihatuotteita kotiin sisäänsä yllättävän suuren ja sokkeloisen
viemisiksi ja tuliaisiksi. Vierailu on varat- museon. Sen pieniin huoneisiin on luotu
tava etukäteen. Yli 10 hengen ryhmät huolella tunnelmiltaan vaihtelevia pienoisvoivat tilata myös ruokailun kodassa. Seik- näyttelyitä eri teemojen ympärille. Esillä
kailunmakuiselta ruokalistalta löytyy mm. on muun muassa erinomainen kokoelma
villisikakeittoa, riistarosvopaistia ja rosvo- koulunkäyntiin liittyvää esineistöä, retroryövärinpaistia.
henkistä arkitavaraa, Arabian kahvikuppeja, harjatehtaan liikuttavan loppuun
käytetyt työvälineet, sota-ajan muistoja,
Lisäkohde
vanhoja hautalautoja, pitsiaarteita ja
Mummolamaisemissa pienemmällä poru- muita käsitöitä, täydellinen kopio Nilsiästä
kalla matkaaville Nilsiä on oivallinen paik- löydetystä 22 000 vuotta vanhasta mamka pitää lounastauko. Aivan keskustassa, mutin poskihampaasta…
vanhassa puutalossa on ihastuttavan nostalginen Kahvila Wanha postitalo, jonka Simolassa vastaan tulee yllättäen myös
runsaasta noutopöydästä syö makoisan suuri joukko luonnollisen kokoisia ja esikulounaan alle kymmenellä eurolla. Lounas- viaan selvästi muistuttavia talviurheiluleta tarjoillaan arkisin klo 11–15 välillä. Mui- gendoja alkuperäisissä arvokisa-asuisna aikoina liikkuva voi tilata ruokaa kahvi- saan. Mukana on esimerkiksi mäkikotka
lan a’la carte listalta. Kahvila pitsiverhojen Matti Nykänen pinkissä haalarissaan, pija pelargonioiden katveesta on vaikea kaluistelija Eevi Huttunen, hiihtäjät Klaes
lähteä muutoin kuin vatsa täpötäytenä. Karppinen, Veikko Hakulinen ja MarjaKymmenet teelaadut, tuore kahvi, omate- Liisa Kirvesniemi. Piha-aitoista löytyy lisää
koisia leivonnaisia pullisteleva tiski ja ihmeteltävää: mm. piikojen petipaikat,
seesteinen ilmapiiri houkuttelevat nautti- hevosajoneuvoja sekä maatilan esineistöä
ja työvälineitä. Kunniapaikalla työvälineimaan päiväkahvit samaan syssyyn.
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den joukossa on jyhkeä lokomobiili – veturia muistuttava voimakone, jonka omistajat
olivat aikoinaan kylänsä kunnioitetuimpia
miehiä.

Lisäkohde
Museokäyntiin on helppo yhdistää myös
kesäteatterielämys…. Simolan kotiseutukeskuksen takapihalla on Nilsiän
harrastajateatterin näyttämö ja katettu
300-paikkainen katsomo. Teatterin esitykset ovat niin suosittuja, että liput
näytöksiin on syytä varata etukäteen ainakin vilkkaimpaan loma-aikaan.

Lisäkohde

syntyneen herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen koti, joka tekee vaikutuksen hartaalla yksinkertaisuudellaan. Savupirttimuseo
on kulttuurihistoriallisesti arvokas, Museoviraston suojelema kohde.
Kuten mummolaan muinoin heinätöihin
tai perunannostoon, myös Aholansaareen
voi jäädä pariksi päiväksi tai viikoksi
talkootyöläiseksi – vaikka koko perheen
voimin. Omaa työpanosta vastaan saa
majoituksen ja ruoan, yhden vapaapäivän
viikossa sekä takuuvarmasti ikimuistoisia
kokemuksia yhteishengestä. Kukin tekee
saaressa kykyjensä mukaan mitä osaa;
maalaa, rakentaa, korjaa, järjestää kirjastoa, auttaa keittiössä, siivoaa, kutoo,
hoitaa puutarhaa, poimii marjoja, nostaa
perunoita… Talkootyöläiseksi pääsee
soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
Aholansaaren vastaanottoon.

Reissupäivän päätteeksi Nilsiästä löytyy monenlaista retken teemaan sopivaa
tekemistä, jonka voi valita sään, ehtimisen
jaksamisen mukaan: Keskipihan hevostila tai Paavo Ruotsalaisen Aholansaari

Retken päätteeksi

Nilsiän keskustan lähistöllä sijaitsee Keskipihan hevostila. Tilalta voi tehdä esimerkiksi maastoratsastusretken tai tilata
hevosajelun maalaismaisemassa koko
porukalla vaikka heinäkärryillä. Nilsiän
satamasta lähtevät laivat vievät reissaajan risteilylle Syvärille ja matkailu- ja
lomakohteena suosittuun Aholansaareen.
Saaren keskellä sijaitsee vuonna 1777

Oivallinen lopetus kesäiselle maaseuturetkelle on pulahtaa uimaan tai kylpemään
joltakin kaupungin useista uimarannoista.
Keskustassa kirkon takana on viihtyisä uimala, jossa on kookas laituri ja puinen uimahyppytorni. Kylmemmillä ilmoilla mainio
paikka uimiseen on Tahko Spa, jossa myös
perheen pienimmät uimarit viihtyvät varmasti.
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Kohteet:
Suomen Asutusmuseo
Sijainti: Nahkurintie 52, 1910 Alapitkä,
Lapinlahti.
Yhteystiedot: (017) 734 366
Avoinna: 15.6-15.8. tiistaista perjantaihin
klo 10-18, lauantaisin 10-16, sunnuntaisin 10-18, maanantaisin suljettu Ryhmille
avoinna sopimuksesta.
http://www.lapinlahti.fi/asutusmuseo/
Väisälänmäen karjamajakahvio
Sijainti: Väisälänmäki, Lapinlahti
Yhteystiedot: 050 589 3845
Avoinna: kesä-elokuussa joka päivä 12–20,
touko- ja syyskuussa säävarauksella
http://www.imaginos.fi/vaisalan/index.shtml
Ateljee – galleriakahvila Luova Puu
Sijainti: Pajuharjuntie 16, Lapinlahti
Yhteystiedot: (017) 620 348 tai
044 595 3301
Avoinna: kesä-elokuussa ti-pe 10–18, la
10–14, su-ma suljettu. Muina aikoina ja
ryhmille avoinna sopimuksen mukaan.
www.luovapuu.fi
Varpaisjärven kotiseutumuseo ja
Hevosajoneuvomuseo
Sijainti: Nilsiäntie 20, Varpaisjärvi
Yhteystiedot: puh. 050 564 3809,
talvisin .(017) 272 100
Avoinna: 22.6.-2.8.2009 ti-su klo 12-16.

Muulloin avoinna sopimuksen mukaan
http://www.varpaisjarvi.fi/index.
php?id=417
Villieläinmaa
Sijainti: Rautavaarantie 117,
73200 Varpaisjarvi
Yhteystiedot: (017) 774 126,
040 574 2006.
Avoinna: Tilauksesta ympäri vuoden
www.villielainmaa.fi
Kahvila Wanha Postitalo
Sijainti: Nilsiäntie 76, Nilsiä
Yhteystiedot: 050 4946 118
Avoinna: ma-pe klo 9-17, la 10-15.
Lounas arkisin klo 11-14
http://kotisivu.dnainternet.net/kahpos/
Simolan kotiseutukeskus
Sijainti: Simola, Nilsiä
Yhteystiedot: 050 3506 022,
044 2609 846.
Avoinna: kesä-heinäkuussa.
Muulloin tilauksesta.
http://www.nilsia.fi/matkailu/nahtavyydet
Nilsiän harrastajateatteri
Sijainti: Simola, Nilsiä
Tiedustelut ja lippuvaraukset:
050 409 9619
http://www.nilsianharrastajateatteri.fi/

Risteilyt M/S Syvärin Kuningatar
Sijainti: Nilsiän satama
Yhteystiedot: 044 545 4248,
044 0481 456.
Toimiston osoite: Kirkkotie 2, 73300 NILSIÄ
Avoinna: kesä-elokuu
http://www.syvari.com/syvarin_laivat_aikataulut.htm
Aholansaari – Paavo Ruotsalaisen
savupirttimuseo
Sijainti: Aholansaari, 73310 TAHKOVUORI
Yhteystiedot: p. 050 4641 000,
aholansaari@aholansaari.fi
Avoinna: jatkuvasti, kelirikko aikana suljettu.
www.aholansaari.fi
Keskipihan hevostila
Sijainti: Järveläntie 37, 73300 Nilsiä
Yhteystiedot: 050 351 1019,
paula.laakkonen@luukku.com
Avoinna: ympäri vuoden
http://keskipihanhevostila.net/
TahkoSpa
Sijainti: Ahopellontie 1, Tahkovuori
Yhteystiedot: 020 747 9900
Avoinna: ympäri vuoden
http://www.tahkospa.fi/
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3. Maalaiskaupunkeja ja
kadonneita kansakouluja

Alapitkä – Lapinlahti – Iisalmi – Vieremä – Kiuruvesi
ajomatka yhteensä noin 100 km

Maalaiskaupunkeja ja kadonneita kansakouluja on kotiseutumatkailun teemareitti, aikamatka lapsuuden kotiseuduille
ja retroilureissu matkalle lähihistoriaan. Kulttuurikierros alkaa Alapitkältä
Suomen Asutusmuseosta. Vieremälle sekä
Kiuruvedelle suuntautuvalla kulttuuriseikkailulla etsitään kadonneita kansakouluja, nautitaan maalaistunnelmasta ja kolutaan kirppareita.

1

Suomen asutusmuseo

Lapinlahdella viitostien varrella sijaitsevan Suomen asutusmuseon Alapitkän museotila on Karjalasta evakkona tulleiden
Muren sisarusten koti. Tilan rintamamiestalo, navetta, puimala ja sauna ovat
kaikki alkuperäisessä 1950–1970-luvun asussa. Asutusmuseo on oikea retroparatiisi, kuin muinainen maaseutumummola, huonekaluineen, aikakauden
taloustavaroineen ja jopa tuoksuineen.
Museon kokoelmiin kuuluu yli 2000 esinettä – kaikki aitoja ja alkuperäisiä tilan
tavaroita. Pihapiirissä taapertaa myös

kanoja ja läheisellä pellolla laiduntavat
lampaat. Tilalla voi nautiskella kahvit
aidossa maaseutumiljöössä puimalakahviossa.

Lisäkohde
Matkalla Iisalmeen kannattaa poiketa
Lapinlahdella matkamuisto-ostoksilla tai
vaikkapa vain kahvilla ateljee - galleriakahvila Luovassa puussa.
Kuvanveistäjä Raija Weisenberg on luonut sitkeällä työllä vanhasta maatilasta
sen nimen veroisen taidekeskuksen: jatkuvasti uutta versovan, rennon kotoi-san
kulttuuritalon, jossa myös kävijän on helppo hengittää. Satunnaiselle matkailijalle
näyttäytyy vanhan ajan huvilatunnelmaa
henkivänä, ihanuuksien idyllisenä aarreaittana. Kuten taide-gallerioissa yleensäkin, myös Luovassa Puussa kaikki esillä
olevat taideteokset – käsityöt, maalaukset, grafiikat, keramiikkatyöt – joita
paikan seinät ja hyllyt ovat täynnä, ovat
myynnissä. Mukana on myös Weisen-
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bergin omia intarsiareliefitekniikalla
puusta veistettyjä taideteoksia, ja kahvilassa myydään emännän itse valmistamia leivonnaisia.

Reitit
Matkan Lapinlahdelta Iisalmeen voi taittaa joko autojonossa viitostietä pitkin tai
sitten voi valita reilun kaksi kilometriä
pidemmän mutta monin verroin antoisamman reitin. Noin 13 kilometriä Lapinlahdelta viitostieltä kääntyy oikealle
Keskimmäisentie ja edelleen heti ensimmäisestä tienhaarasta vasemmalle
hurmaava Kirmantie. Hyväkuntoinen
asfalttitie kulkee kevyesti mutkitellen Kirmajärven itäpuolella kauniisti kumpuilevassa maalaismaisemassa – täysin
erilaisessa ympäristössä kuin järven vastarannan vilkasliikenteinen valtaväylä. Reittiä on ajettava hitaasti, koska lähes joka
mutkassa on jotain kaunista katsottavaa.
Puolivälissä maisemareittiä Kirmantie
muuttuu Honkakoskentieksi (5824), joka
puolestaan yhtyy muutama kilometri ennen Iisalmea takaisin viitostiehen.

Lisäkohde
Iisalmen keskusta-alueelta löytyy useita
nostalgisia kauppapaikkoja ja käyn-

tikohteita, jotka henkivät maalaiskaupungin tunnelmaa. Iisalmen tori on
kesäisin vilkas kohtaamispaikka. Siellä
omistajaansa vaihtavat niin kirpputoritavarat, kukat, vihannekset ja marjatkin. Erityisen tunnelmallista torilla on aamupäivisin ja keskiviikkoiltaisin. Aurinkoisina
ja lämpiminä kesäpäivinä iltatorilla käy
melkoinen ihmisvilinä, kun kaupunkilaiset
kokoontuvat ostamaan, myymään ja
vaihtamaan tavaroita kirpputoripöytien
ääreen, haastelemaan tuttujen kanssa ja
kisaamaan torikaraoken mestaruudesta.
Torin keskus on arkkitehti J.W. Strömbergin vuonna 1926 suunnittelema Kauppahalli, joka on kunnostettu lähes alkuperäiseen asuunsa. Kauppahallin kahviosta
matkalainen saa edullisen ja kotoisan
keittolounaan arkisin klo 11–13 välillä.
Pikkunälkään kahvin kaveriksi tai isoon
nälkään keiton kylkiäiseksi kannattaa
pyytää myyjää valmistamaan täytetty
sämpylä. Suuren kotitekoisen sämpylä
väliin saa valita itse tiskistä mieluisan lihatäytteen. Tarjolla on Väisäsen kotilihan
omia tuotteita kuten savukalkkunaa ja
palvikinkkua. Tiskistä löytyy myös Iisalami-makkaraa ja pieniä mustikkakukkoja.
Perinneherkkuja kaipaavan kannattaa
tulla Iisalmeen keskiviikkona, koska silloin hallissa on tarjolla yläsavolaisten
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erikoisherkkua mykyrokkaa. Mykyrokkaa voi kysyä myös kaupungin pohjoispuolella, Kustaa Aadolfin kirkon kupeella
sijaitsevasta perinteikkäästä Kellbergin
baarista. Viikonloppuna reissaava suuntaa syömään Iisalmen sataman vanhassa
pakkahuoneessa sijaitsevaan ravintola
Olutmestariin.

2

Kahvikuppinäyttely

sa sijaitsevasta Antiikki ja tyylikaluste
Parviaisesta.
Erikoisia tuliaisostoksia saa Nomad
Sekatavara Puodista Savonkadulta.
Taitavasti sisustettu puoti myy mm. vanhan ajan makeisia sekä retro- ja kierrätyskankaista tehtyjä vaatteita, koruja ja
käsitöitä. Puodissa on myös minikahvila,
jossa tarjoillaan ehtaa pannukahvia. Paikallisia käsityö- ja pienteollisuustuotteita
löytyy kattava valikoima Louhenkadun
TaitoShop Vennystä ja Jussista sekä
Kauppahallin käsityö- ja lahjatavaramyymälästä.

Iisalmen
kulttuurikeskuksen
aulassa
on esillä pysyväisnäyttelynä mittava
kokoelma Arabian kahvikuppeja kansakoulujen aikakaudelta. Esillä on keräilijä Raimo Rönkön yksityiskokoelmasta
huimat 750 kuppiparia vuodesta 1876 3 Valkeisten vanha koulu
aina 1950-luvun alkuun saakka. Kuppien
joukosta tunnistaa omat suosikit, mummo- Iisalmesta matka jatkuu Vieremän kunloista ja kotoa tutut ruusukuvioiset perin- nan puolella sijaitsevalle Valkeisten
tökupit.
vanhalle koululle, joka on kansakouluja kyläkulttuuriin erikoistunut viehättävä pieni yksityismuseo. Vuonna 1898
Lisäkohde
valmistunut koulutalo palveli kultaisina
Jos näyttelystä saa keräilykipinän, voi vuosinaan kansakouluna ja lähiseudun
oman kokoelman kasaamisen aloittaa elämän keskuksena. Koulutoimen loputmetsästämällä aarteita kaupungin kirp- tua kylällä vuonna 1970-luvun taitputoreilta. Keskustassa Louhenkadun teessa Vieremän kunnan möi kiinteistön.
kirppis ja Savonkadun Lähetyskirppu Siitä alkoi vuosikymmenten mittainen
ovat torin ohella vilkkaita kauppapaik- alamäki. Koulutalo päätyi lautatarhaksi
koja. Kiinnostavia löytöjä tekee myös ja lähes rappiolle. Kauniin koulun pelasti
Pohjolankadun ja Kauppakadun kulmas- sen nykyinen omistaja. Hän on määrä-
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tietoisesti kunnostanut ja entisöinyt rakenHaajaisten
nusta sen kansakouluaikaiseen asuun ja 4 koulukievari
palautti elämän koululle avaamalla ovet
kyläläisille ja matkailijoille.
Muutaman kilometrin päässä Valkeisten
vanhasta koulusta kauniin maisematien
Yksi Valkeisten vanhan koulun luokkahuo- varrella sijaitsee Haajaisten koulukieneista on entisöity sisustusta ja esineistöä vari. Toisin kuin naapurikylän koululla,
myöten pieneksi kansakoulumuseoksi, ja Haajaisilla on aina ollut elämää. Nyt jo
myös muissa huoneissa on kesäisin aihee- yli 100-vuotias rakennus palveli ensin
seen liittyviä näyttelyitä. Koululla voi tu- kansakouluna ja sen jälkeen ala-asteena
tustua lisäksi aitoon 1950-luvun tyyliin aina vuoteen 1997 saakka. Seuraavana
kalustettuun kansakouluopettajan asun- vuonna kyläyhdistys aloitti koulukievaritoon.
toiminnan, jonka ansiosta Haajaisten
koulu on säilynyt kylän keskuksena ja
Erityiseksi kohteen tekee se, että kouluun siitä on tullut lisäksi suosittu kesäjuhlien
pääsee tutustumaan aikalaisoppaan joh- ja erilaisten leirien pitopaikka. Vanhan
dolla. Sirkka Heiskanen-Mäkelä aloitti koulutalon sisätiloissa näkyvät monet
opintiensä Valkeisen kansakoulussa, mut- muutokset, joihin rakennus on sen toiminta talo oli hänelle myös ensimmäinen koti. nan aikana taipunut. Kansakouluhistoriaa
Heiskanen-Mäkelän äiti Aili Heiskanen on koululla lähinnä sen miljöössä ja esityöskenteli opettajattarena koululla vuo- neissä. Entisen opettajapariskunnan huosikymmeniä ja jäi täysin palvelleena lellisuuden ja kyläyhdistyksen aktiivisuueläkkeelle samaan aikaan kuin koulu den vuoksi koululla on kuitenkin säilynyt
suljettiin. Kävijä saa kuulla lukuisia mie- paljon arvokasta alkuperäistä esineistöä
lenkiintoisia tarinoita kansakoululaitok- mm. kalusteita, koulutauluja, kirjoja ja
seen ja Valkeisten koulun historiaan liit- käsitöitä. Sisällä on esillä edellä mainittyen. Museo on avoinna vain tilauksesta. tujen ohella kokoelma vanhoja karttoja.
Opastusvaraukset on hyvä tehdä muu- Koulun pihalla Myllytuvassa on kesäisin
tama päivä etukäteen, mutta heinäkuus- vaihtuvia näyttelyitä.
sa vierailu voi järjestyä lyhyelläkin varoitusajalla.
Koulukievariin
pääsee
tutustumaan
opastetulle

kierrokselle

lyhyelläkin
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varoitusajalla. Kyläyhdistys keittää
pyydettäessä kahvit matkalaiselle parilla eurolla - myös ruokailu ja majoitus
järjestyvät tilaamalla. Koululla viihtyvät
lapsetkin, sillä vanhat kiipeilytelineet, kiikut ja leikkivälineet ovat yhä paikallaan
vehreällä ja tilavalla pihamaalla.
Reitin päätteeksi tutustutaan Kiuruveteen.
Lehmät ja maitotalous ovat maalaiskaupungille yhtä tärkeä elinehto kuin ne olivat maaseudun pienille tiloille aikoinaan,
jotka lähettivät lapsensa maitopullon ja
eväsnyytin kanssa opintielle kansakouluihin. Kiuruvesi on Suomen maidontuotannon ykkönen ja myös Luomu-Suomen
pääkaupunki.

Lisäkohde

lisää sen menneisyys, tilan historia ulottuu vuoteen 1818 saakka. Jykevähirsisen päärakennuksen vanhempi puoli on
1800-luvun alusta ja nuorempikin saman
vuosisadan loppupuolelta. Ystävällinen
ja vieraanvarainen yrittäjäpariskunta
kertoo mielellään kävijöille tarinoita rakennuksen historiasta, tilan vaiheista ja
asukkaista. Vilkkaan isännän kertomuksissa seikkailevat muun muassa härkien
kanssa paininut Vanha-Kalle ja talon ensimmäinen emäntä Katariina.
Kiuruveden keskustaan johtavan tien kupeessa, ABC-liikenneaseman yhteydessä
on Kiuruveden Kareliatuotteet Oy:n Lumolan näyttöjuustola, missä voi poiketa
seuraamassa luomujuuston valmistusta.
Juustolasta voi myös ostaa herkkuja kotiinviemisiksi.

Kuusi kilometriä ennen Kiuruvettä sijaitsee
maaseutumatkailuyritys Sininen Helmi. 5 Kiuruveden museo
Kohde on löytö luomu- ja lähiruokaa sekä
kaunista ja hyvin hoidettua ympäristöä Kiuruvedellä tutustutaan maalaistunnelarvostavalle. Tilalla voi kesäkuukausina maa tulvillaan olevaan museoon. Vanhan
syödä lounasta seisovasta pöydästä. vehreän hautausmaan vieressä sijaitseva
Ravintolan aukioloajat kannattaa kuiten- museoalue koostuu esinemuseosta, joka
kin tarkistaa soittamalla. Sininen Helmi on aikaisemmin toiminut viljamakasiinina
tarjoaa ravintolapalvelujen lisäksi ho- ja siunauskappelina (rakennettu vuonna
telli- sekä sauna- ja hoitopalveluja, joten 1860) ja savolaisesta pihapiiristä. Esinematkailija viihtyisi tilalla helposti pidem- museossa on nähtävinä runsaasti Kiurumänkin aikaa. Paikan viehättävyyttä veden ykköselinkeinoon maitotalouteen
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liittyvää esineistöä sekä muun muassa
pula-ajan tavaroita, suutarin välineistöä,
kauppatavaroita ja kansanparannukseen liittyviä esineitä ja körttiasuja. Museorakennuksen pihassa on myös vuonna
1960 rakennettu, neljän talon yhteinen
maitolaituri. Savolaiseen pihapiiriin on
eri puolilta lähitienoota siirretty 1920-luvun talonpoikaistyylisiä rakennuksia;
päärakennus, karjalato, navetta, luhtiaitta, savusauna, tuulimylly sekä niittylato.
Rakennukset sijoittuvat pihapiiriin pohjoissavolaiseen tyyliin väljästi hajalleen
toisistaan.

Reitin päätteeksi
Jos on saanut kierroksen päätökseen jo
hyvissä ajoin iltapäivällä, ehtii lopuksi
suunnata vuonna 2009 avattuun kulttuurikeskukseen.
Esillä on pysyväisnäyttelyssä kuvanveistäjä Antero Ruotsalaisen taidetta.
Talossa on myös kovassa käytössä oleva
vaihtuvien näyttelyiden tila – paikallisten
ja kauempaakin tulevien taiteilijoiden estradi – sekä viihtyisä ja monipuolinen kahvila Iltalypsy. Kauniilla säällä kävelyretki
Kuorevirran varren kävelyreittejä pitkin
ja Virranniemen puiston rantamaisemissa
on oivallinen päätös retkelle. Opastus alu-

eelle kannattaa kysyä joko museolta tai
kulttuurikeskukselta. Kuorevirta on ollut
vanhastaan kirkonkyläläisten kesäisten
kävelyretkien kohde ja uimapaikka.
Virransuulla on ollut 1950-luvulla myös
työväenyhdistyksen tanssilava.
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Kohteet:
Suomen Asutusmuseo
Sijainti: Nahkurintie 52, 1910 Alapitkä, Lapinlahti.
Yhteystiedot: (017) 734 366
Avoinna: 15.6-15.8. tiistaista perjantaihin klo 10-18,
lauantaisin 10-16, sunnuntaisin 10-18, maanantaisin
suljettu Ryhmille avoinna sopimuksesta.
http://www.lapinlahti.fi/asutusmuseo/
Ateljee – galleriakahvila Luova Puu
Sijainti: Pajuharjuntie 16, Lapinlahti
Yhteystiedot: (017) 620 348 tai 044 595 3301
Avoinna: kesä-elokuussa ti-pe 10–18, la 10–14, suma suljettu. Muina aikoina ja ryhmille sopimuksen
mukaan.
www.luovapuu.fi
Iisalmen kauppahalli
Sijainti: Kauppakatu 14, Iisalmi
Avoinna: Ympäri vuoden ma-la
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Matkailu/Tutustu_
tarjontaamme/Ostospaikat.iw3
Kauppahallin kahvila – Väisäsen kotiliha
Sijainti: Kauppakatu 14, Iisalmi
Yhteystiedot: 017 - 814 211
Avoinna: Ympäri vuoden ma-la
http://www.vaisasenkotiliha.fi/
Ravintola Olutmestari
Sijainti: Veikonkatu 1, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 816 644, 050 517 3428
Avoinna: toukokuusta elokuuhun joka päivä klo 11www.ravintolaolutmestari.com

Arabian kahvikuppinäyttely
Sijainti: Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9
Yhteystiedot: (017) 272 3600
Avoinna: ympäri vuoden ma-la
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Kulttuuri/Arabian_
kahvikuppikokoelma.iw3
Nomad Sekatavara Puoti
Sijainti: Savonkatu 19, Iisalmi
Yhteystiedot: 044 300 6840
Avoinna: ma-pe klo 10-17.30, la klo 10-14.30
www.nomad.fi
TaitoShop Venny ja Jussi
Sijainti: Louhenkatu 6 b, Iisalmi
puh. 050 537 3876, taitoshop.iisalmi@taitoylasavo.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14
www.annaq.com
http://www.taitoshop.fi/myymalat-iisalmi.htm

Antiikki ja tyylikaluste Parviainen
Sijainti: Pohjolankatu 4, Iisalmi
Yhteystiedot: 040 578 0605, 0400 571 056
Avoinna: ympäri vuoden ma-la
www.antiikkijatyylikalusteparviainen.fi
Valkeisten vanha koulu
Sijainti: Ouluntie 1112, Vieremä
Yhteystiedot: 040 747 0903
Avoinna: Kesäisin tilauksesta
Haajaisten koulukievari
Sijainti: Haajaistentie 557, Vieremä
Yhteystiedot: 017 - 740 232, 040 - 592 9446
Avoinna: kesäisin
Sininen Helmi
Sijainti: Hankaniementie 110
Yhteystiedot: puh. 040-705 0428
Avoinna: Tilauksesta
www.sininenhelmi.fi

Louhenkadun kirppis
Sijainti: Louhenkatu 7, Iisalmi
Yhteystiedot: 050 3747052
Avoinna: ma-la

Lumolan näyttöjuustola
Sijainti: ABC-liikenneasema, Valtakatu 2, Kiuruvesi
Avoinna: ympäri vuoden
www.lumola.fi

Lähetyskirppu
Sijainti: Savonkatu 22, Iisalmi
Avoinna: ma-la klo 10-14
Yhteystiedot: 040 482 1938
http://www.iisalmenseurakunta.fi/cgi-bin/linnea.
pl?document=00010264

Kiuruveden museo
Sijainti: Kirkkoharjuntie 2, Kiuruvesi
Yhteystiedot: p. 0400-232 684 tai 017-272 900
Avoinna: kesä-elokuu ma-to klo 12-17 ja su klo 1215, muulloin tilauksesta
http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuritoimi/Museo.iw3

Huonekalukirppu
Sijainti: Riistakatu 11 (sisäpiha), Iisalmi
Avoinna: ma - la klo 10 - 14
Yhteystiedot: 040 481 8523
http://www.iisalmenseurakunta.fi/cgi-bin/linnea.
pl?document=00010264

Antero Ruotsalaisen veistosnäyttely
Sijainti: Kiuruveden kulttuuritalo, Lähteentie 10 A
Yhteystiedot: 017-2729103
Avoinna: ympäri vuoden ma-pe klo 10-19, la klo 10-15
http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuritoimi/Kiuruveden_kulttuuritalo/Nayttelytilat/
Antero_Ruotsalaisen_kokoelma.iw3
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4. Äijien kulttuuriturnee
Iisalmi – Sonkajärvi – Jyrkkä
ajomatka yhteensä noin 56 km

Äijien kulttuurikierros alkaa Iisalmesta
Olvin tehtaiden kupeessa sijaitsevasta
Panimomuseosta ja Iisalmen satamasta.
Poutaisella säällä ja kiireettä reissaavat
jättävät auton sataman parkkipaikalle ja
tutustuvat aluksi jalkaisin lähitienooseen.
Samoilla kaduilla ovat aikoinaan astelleet mm. superäijät presidentti Urho
Kekkonen, säveltäjä Joonas Kokkonen,
viihteen monitoimimies Spede Pasanen ja
formulalegenda Keke Rosberg. Nykyään
näillä kulmilla saattaa törmätä rannan
lähistöllä asuvaan Sarjakuva-Finlandialla palkittuun sarjakuvataiteilija Petteri Tikkaseen tai vaikkapa tennistähti
Jarkko Niemiseen, joka treenaa joka
kesä mökkeilyn lomassa Luuniemen
tenniskeskuksessa.

Lisäkohde
Sataman uimaranta on ollut suosittu
oleskelupaikka kaikenikäisten keskuudessa aina 1930-luvulta lähtien, jolloin se
raivattiin hevosten juotto- ja uittorannasta
kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Rannan
funkkistyylinen 1934 valmistunut kioskipaviljonki on arkkitehti Eino Pitkäsen suun-

nittelema. Ulkoilmakahvilan terassilla voi
katsella maisemia ja nauttia tunnelmasta kahvin ja tuoreiden munkkirinkilöiden
kera. Jaloittelua kaipaava tekee jäätelön
mittaisen kierroksen rinnettä ylös Haukiniemenkatua kirkonmäkenä tunnetulle monumentaaliaukiolle, joka on tunnustettu valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kirkkoaukion, Kirkkopuiston ja Otavan puiston muodostama akselisommitelma on
historiallisesti, symbolisesti ja kaupunkikuvallisesti Iisalmen keskustan merkittävin
kokonaisuus.

Lisäkohde
Kirkonmäen kulmalla tulee ensin vastaan
Luma-keskus, arkkitehti Bertel Strömmerin alun perin vesitorni-paloasemaksi
1930-luvun alussa suunnittelema rakennus, jota on laajennettu vuonna 2003. Niin
ikään funktionalistiset Pyhän Ristin kirkon
(1934) ja Edvin Laineen koulun (1939) on
suunnitellut arkkitehti Eino Pitkänen. Talvisota vaikeutti rakentamista, ja koulurakennus otettiin jo vuonna 1939 keskentekoisena sotilaskäyttöön ja sotilassairaa-
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laksi. Oppivelvollisuuttaan koulussa ovat
suorittaneet mm. Tuntemattoman sotilaan
tunnetuimman eloku-vaversion ohjannut Edvin Laine ja Keke Rosberg. Aukion
luoteisnurkalla sijaitseva klassistinen Yrjö
Sadenimen suunnittelema 1930-luvun
lyseorakennus palveli myös sota-aikana
sotilassairaalana ja reserviläisten majoituspaikkana. Kirkonmäen kohteista Pyhän
Ristin kirkkoon pääsee tutustumaan tilauksesta. Kirkko on varsin vaikuttava sisätiloiltaan. Uusasialliseen klassismiin viittaavat puhtaat, jylhät muodot ja harvojen koristeiden kauniit materiaalit yhtyvät
toisiinsa luoden veistoksellisia yksityiskohtia. Auringonpaisteella kirkkotila on
mahtava kohde valokuvaajalle!

Lisäkohde

Talolla on varsin vaiheikas menneisyys; se
on toiminut mm. kestikievarina ja ravintolana, seurahuoneena, rahatoimikammarina, maistraattina, lukutupana, kaupunginvoudin virkahuoneena, poliisilaitoksena, kirjastona sekä harjaantumiskouluna.
Alhaalla satamanpuistossa sijaitseva koristeellista nikkarityyliä edustava 1890-luvun rantapaviljonki on paikallisen
puusepäntyön taidonnäyte. Paviljongin
takana on samalta vuosikymmeneltä
peräisin oleva, höyrylaivojen aikakaudella vilkkaan sataman tulli- ja pakkahuonerakennus, jossa toimii nykyisin ravintola
Olutmestari. Kalaruokiin erikoistuneen
ravintolan aavalle järvenselälle aukeava
terassi on kesäpäivisin ja -öisin suosittu
kohtaamispaikka. Olutmestarin parkkipaikan tuntumassa on Maailman pienin
ravintola Kuappi, jossa on kaksi asiakaspaikkaa sisällä ja kaksi terassilla. Kuappi
on alkujaan junaradan varresta siirretty
radanvartijan mökki vuodelta 1907.

Otavanpuistoa halkovaa kävelytietä
seuraamalla pääsee takaisin satamaan
ja siitä edelleen pienen lahdelman
ohi Luuniemeen Panimomuseolle. Puistoväylän alussa, tien molemmin puolin
on kauniit, vanhat puutalot. Vasemmalle 1 Panimomuseo
Edvin Laineen koulun pihapiiriin jää arkkitehti Wivi Lönnin (1908) suunnittele- Iisalmen Luuniemellä yli satavuotiaima Otavan koulu ja oikealle nykyään den Olvin tehtaiden kupeella sijaitseva
yksityisomistuksessa oleva historiallinen Panimomuseo tutustuttaa kävijän Olvin
Otava II, joka on harvoja hyvin säilyneitä ja oluen historiaan sekä oluen valmis1800-luvun puurakennuksia Iisalmessa. tukseen. Pääasiassa Olvin pitkäaikai-
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sen panimomestarin Herbert Groschupin
keräämä kokoelma on ainutlaatuinen
Suomessa. Museoon on rakennettu mm.
raaka-ainehuone, mallastamo, keittämö,
kellari sekä lavastuksia, jotka esittelevät
panimon monia oheistoimintoja. Mukana
on myös aimo annos nostalgiaa; kävijä
kohtaa lapsuudesta tutut repäisykorkilliset limpparipullot, aikoinaan tuotannossa
olleet juomat sekä ihastuttavat ja ärsyttävät Olvi-tuotteiden kampanjat. Museossa voi kierrellä itsekseenkin mutta esillä olevien erikoisten kojeiden merkitys
aukeaa oluenvalmistukseen perehtymättömälle paljon paremmin, kun tilaa
opastetun kierroksen näyttelyyn.

2

Evakkokeskus

jatar, kauneudestaan kuuluisa kreivitär
Anna Orlova rakennutti Dolgorukin muistolle ortodoksisen kirkon Karjalan Salmiin.
Vuonna 1824 valmistunut kirkko kärsi
pahoja vaurioita jatkosodan aikana ja
suuri osa sen esineistöä tuhoutui. Iisalmeen on kuitenkin kulkeutunut monen
mutkan kautta yksi kirkon alkuperäisistä
ikoneista. On melkoinen ihme, että ikoni
päätynyt lopulta seudulle, jolla Orlovan
rakastettu kaatui, ja että se ylipäätänsä
on enää olemassa. Vain osa Karjalan pyhäkköjen ikoneita ja muita esineitä ehdittiin evakuoimaan sodan jaloista, loput
tuhoutuivat kirkkojen mukana. Myös tässä
ikonissa näkyy sen karu historia kirkon
suojaavien seinien ulkopuolella. Pyhä
kuva on täynnä luodinreikiä, keskelle on
sahattu ovi ja asennettu saranat. Sotilaat
tekivät ikonista korsun oven kilveksi vihollisen luoteja vastaan.

Iisalmen pohjoispuolella sijaitseva historiallinen Koljonvirran alue on Suomen
sodan 1808-1809 aikainen taistelutanDolgorukin muistomerkki &
ner. Koljonvirtaan liittyy lukuisia tarinoita
3
ja sen historiaan kietoutuu monen henKoljonvirta
kilön kohtalot. Yksi heistä on Koljonvirran
muistomerkki
sijaittaistelussa surmansa saanut venäläinen Dolgorukin
ruhtinas ja sotapäällikkö Mihail Dolgoruki see Koljonvirralla Juhani Ahon museon
(1780–1808). Äijäkierros ei olisi mitään läheisyydessä. Se on Suomen vanhin
ilman traagista rakkaustarinaa ja siksi rautainen sotamuistomerkki, ja sen palennen kaupungista poistumista tosiäijä jastustilaisuudessa 1848 sanotaan olleen
pistäytyy Evakkokeskuksen ikonigalleri- läsnä jopa silloisen tsaarin. Koljonvirran
assa. Kerrotaan, että Dolgorukin rakasta- tarinoihin voi tutustua tarkemmin Koljon-
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virran matkailukeskuksen alueella sijaitsevassa multimediateatterissa ja näyttelyssä. Näyttelyyn on koottu Suomen
sodan aikaista esineistöä sekä rakennettu esikuvan mukainen tykkirekonstruktio.
Multimedia-esitys, joka kuvaa Sven Tuuvan, sotamarsalkka Sandelsin ja ruhtinas
Dolgorugin kautta Suomen sodan 1808–
1809 tapahtumia. Sään salliessa mainio
tapa tutustua Koljonvirtaan on kulkea
omatoimisesti tai opastetusti Koljonvirtahistoriapolku, joka kiertelee historiallisilla
tapahtumapaikoilla.

4

Pullomuseo

Koljonvirralta matka jatkuu Sonkajärvelle.
Kylän kirkon lähellä sijaitsevassa Kansainvälisessä Pullomuseossa on noin
5600 pullon kokoelma, joista suurin osa
on saatu lahjoituksina eri puolilta maailmaa. Museo avattiin vuonna 1986. Idean
isä on Kuopion yliopiston fysiologian professori Osmo Hänninen, joka aloitti pullojen keräämisen 1970-luvulla. Pullomuseo
on nautittava nähtävyys – vaikka pullot
ovatkin tyhjiä. Valaistuissa vitriineissä
monenvärisinä hehkuvat pullot ovat eteerisen kauniita katsella.

Lisäkohde
Pullomuseon pihapiirissä on myös Sonkajärven kotiseututalo, johon pääsee
kurkkaamaan aivan ilmaiseksi. Muutaman
sadan metrin päässä Pullomuseolta on viihtyisä ravintola, Gasthaus Neuvola.
Ravintolasta saa ”neuvoa-antavia”, kuten
nimi antaa ymmärtää, mutta todellisuudessa rakennus on entinen Sonkajärven
kunnan neuvola. Gasthaus Neuvola on
avoinna viikon jokaisena päivänä, lounasta tarjoillaan noutopöydästä arkisin
klo 10–14 välillä.
Poikkeamalla Neuvolaa vastapäätä
olevaan
paikallisten
käsityöläisten
ylläpitämässä sisustus- ja lahjatavaraliikkeessä voi varmistaa, että kotiinpaluu
äijäturneelta on lämminhenkinen. Talon
entisen asukkaan, kunnanlääkärin vaimon
mukaan nimetty Viivin Veranta myy teollisten sisustus- ja koriste-esineiden lisäksi runsaasti kylän omien kädentaitajien
tuotteita. Niiden joukosta löytyy myös
miehiseen makuun sopivia matkamuistoja
– käsintehtyjä puukkoja, takorautaesineitä ja entisöityjä puuhuonekaluja. Valikoimassa on lisäksi mm. varsin oivaltavia
huovutus-, tilkku- ja lasitöitä sekä koruja.
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5

Jyrkän ruukki

Sonkajärven kylältä matka jatkuu kohti
viimeistä kohdetta, Jyrkän ruukkia, joka
on pohjoissavolaista teollisuushistoriaa
kuvaava suojelukohde. Ruukinmiljöö on
upeimmillaan keväällä ja alkukesästä,
jolloin veden pauhu koskessa peittää alleen kaikki muut luonnon ja ihmisen tuottamat äänet. Vuonna 1831 perustettu
ruukki toimi vuoteen 1909 ja vielä sen
jälkeen hetken ensimmäisen maailmansodan aikana kunnes se suljettiin lopullisesti vuonna 1919. Parhaimpaan aikaan
ruukki tuotti rautaa, nauloja ja valutuotteita koko Suomeen. Näkyvimpiä muistoja
ruukista ovat kaksi masuuninrauniota, joita on kunnostettu. Opastettu kierros rautaruukin alueella tutustuttaa viime vuosisadan historiaan. Ruukintuvan kahvila
tarjoaa virvokkeita ja pikkulämpimiä. Tuvan yläkerrassa on pysyvä näyttely ruukin historiasta ja raudanvalmistuksesta.

Retken päätteeksi
Jyrkkä on ihanteellinen paikka jatkaa äijien omaa reissua esimerkiksi kalastuksen ja patikoinnin merkeissä.... Vesistöt
ovat harrastajakalastajien suosiossa hyvien apajien vuoksi ja metsiä Sonkajärven korvessa riittää samoiltavaksi. Aivan

Ruukintuvan takaa lähtee Volokinpolku,
noin 30 kilometriä pitkä, vaihtelevassa
maastossa kulkeva erämaavaellusreitti.
Majoituspalvelujakin Jyrkältä löytyy hyvin. Ruukin vastapäätä sijaitsee ilmapiiriltään kansainvälinen Herralan kartano,
joka tarjoaa erittäin korkealaatuisia majoitus- ja ravintolapalveluja, mutta kylältä
löytyy myös edullisempia yöpymisvaihtoehtoja, mökkejä ja huonemajoitusta.
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Kohteet:
Pyhän Ristin kirkko
Sijainti: Haukiniemenkatu, 74100 Iisalmi
Yhteystiedot: 017 813700, 044 7335 200
Avoinna: tilauksesta
www.iisalmenseurakunta.fi
Panimomuseo
Sijainti: (Oluthalli) Luuniemenkatu 4, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 838 5232, Opastuksia
voi varata myös suoraan numerosta
040 0492 001.
Avoinna ma-pe klo 10–15, muulloin tilauksesta
www.olvisaatio.fi
Ravintola Olutmestari
Sijainti: Veikonkatu 1, Iisalmi
Yhteystiedot: 017-816 644, 050 517 3428
Avoinna: toukokuusta elokuuhun joka päivä klo 11www.ravintolaolutmestari.com
Kuappi - maailman pienin ravintola
Sijainti: Iisalmen Satama, Veikonkatu, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 192 6430
Avoinna: kesä-elokuu
Evakkokeskus
Sijainti: Kyllikinkatu 8, Iisalmi
Yhteystiedot: 017- 816 441
Avoinna: 15.6.–15.8. ti-la 10-16,
muulloin ma-pe 10-16

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/
iisalmi/evakkokeskus/index.php
Juhani Ahon museo
Sijainti: Ouluntie 37, Iisalmi
Yhteystiedot: Puh. (017) 817 771
Avoinna: touko-elokuussa. Muina aikoina
tilauksesta puh. (017) 272 3248.
http://www.iisalmi.fi/?DeptID=24882
Koljonvirran taistelun multimediaesitykset
Koljonvirran matkailukeskus
Sijainti: Ylemmäisentie 6, 74120 Iisalmi
Yhteystiedot: puh. 050 321 3846
Avoinna: tilauksesta
www.koljonvirta.fi
Koljonvirta-historiapolku
Sijainti: Koljonvirta, Iisalmi
Yhteystiedot: 017-272 3223,
tourism@iisalmi.fi
Reittikartta ja muuta hyödyllistä netissä
www.koljonvirta.info
Kansainvälinen Pullomuseo
Rutakonkontie 28, 74300 Sonkajärvi
Yhteystiedot: (017) 761 470, 272 700
Avoinna 27.6.–30.7.2006 ti-su 10–16
muulloin tilauksesta
http://www.sonkajarvi.fi/?DeptID=28552

Gasthaus Neuvola
Sijainti: Taivallahdentie 2, Sonkajärvi
Yhteystiedot: 044 288 6614
Avoinna: ma-su ympäri vuoden, noutopöytälounas arkisin klo 10-14.
www.gasthausneuvola.fi
Viivin Veranta
Sijainti: Urheilutie 2, Sonkajärvi
Yhteystiedot: 040 561 9967
Avoinna: ti-pe 10–17, la 10–14
www.viivinveranta.com
Jyrkkäkosken rautaruukki ja Volokinpolku
Sijainti: Jyrkäntie 1930, 74380 Jyrkkä
Yhteystiedot: 0440 743 000 tai Sonkajärven kunta 017-272700
Avoinna: touko-syyskuu
http://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/
Matkailu/Jyrkka.iw3
Herralan kartano
Sijainti: Jyrkän Ruukinkartano Herrala,
74380 Jyrkkä
Yhteystiedot: 050 557 4636,
seija.botty@clubherrala.fi
www.clubherrala.fi
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5. Pappiloita ja piilopirttejä
Lapinlahti – Iisalmi – Sonkajärvi – Vieremä – Runni
ajomatka yhteensä noin 110 km

Pappiloita ja piilopirttejä -reitin vierailukohteista kaikki ovat erityisen tunnelmallisia; idyllisiä, romanttisia, mystisiä, loisteliaita. Pääosassa ovat 1800-luvun upeat
pappilat. Muut kohteet ovat tavalla tai
toisella piilopirttejä, joiden ohitse kulkiessa ei välttämättä hoksaa, mitä ihanuuksia
ne pitävät sisällään. Jos reitin aikoo toteuttaa yksipäiväisenä, on matkaan hyvä
lähteä jo ajoissa aamulla. Tälle matkalle
on helppo jäädä unelmoimaan…

1

Väärnin pappila

Reitti alkaa Lapinlahdelta Väärnin pappilasta, joka on tunnettu erityisesti kirjailija Juhani Ahon synnyinkotina. Ahon
isä, Theodor Brofelt palveli Lapinlahdella
kappalaisen apulaisena vuosina 1859–
1965. Väärnin tila oli kappalaisten ja
heidän perheidensä koti aina 1700-luvun
lopulta vuoteen 1994 saakka. 2000-luvun taitteessa Lapinlahden seurakunnan
aloittama remontti keskeytyi taloudellisten vaikeuksien vuoksi, ja pappila jäi
osittain purettuna autioksi. Rakennuksen
pelastivat sen nykyiset asukkaat, suurella sydämellä Väärnin rikkaan kulttuuri-

perinnön eteen töitä puskeva aviopari,
kirjailija-lauluntekijä Minna Kettunen ja
muusikko Jarkka Rissanen. Heidän ansiotaan on, että Väärnin pappila avattiin
nähtävyytenä ja kulttuurin kohtaamispaikkana vuonna 2008.
Pappilan palauttaminen 1800-luvun mukaiseen asuun on vaatinut mittavia kunnostustöitä. Korjaukset on tehty perinteisin
menetelmin ja vanhoja ratkaisuja kunnioittaen. Esimerkiksi kaikki pappilan tapetit
on käsinmaalattu jäljitellen 1800-luvun
puolivälissä maalattuja tapetteja. Alkuperäisten tapettikuviointien arvellaan olevan koristemaalari Olli Halosen, taiteilija
Pekka Halosen isän, siveltimestä lähtöisin.
Pappilaan ja sen menneisyyteen tutustutaan Minna-emännän pitämällä, noin puolen tunnin mittaisella esittelykierroksella
”Tarinoita Väärnistä”. Tarinat kertovat
pappilan vaiheikkaasta historiasta, entisistä asukkaista, Juhani Ahon ja hänen
perheensä vaiheista sekä nykypäivän
Väärnin pappilasta ja sen esineistöstä.
Pappilan emäntä kattaa tilauksesta vieraille kahvit sekä isäntäpari myös esiintyy
pyydettäessä yhdessä laulaen ja soittaen.
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2

Eemil Halosen taidemuseo

Parin kilometrin päässä Väärnin pappilasta on Eemil Halosen taidemuseo. Se esittelee pääasiassa kuvanveistäjäveljesten
Eemil ja Arttu Halosen elämää ja tuotantoa. Halosten Museosäätiön kokoelmiin
kuuluu yli 800 Eemil Halosen kipsiveistosta sekä piirustus- ja saviluonnosta. Vanhassa pappilan kivinavetassa sijaitseva
museo on jännittävä käyntikohde. Näyttelyyn voi tilata opastuksen, mutta töiden
tarkastelu omassa rauhassa – autuaan
tietämättömänä niiden historiasta – on
jopa antoisampi kokemus. Kivisten seinien
sisällä salaperäisessä, hämärässä keitaassa asustaa äänetön mutta silti puhutteleva patsaskansa. Kun pysähtyy kuuntelemaan, hiljaiset veistokset kertovat
tarinoita ajasta ja ihmiskohtaloista ennen
meitä.

Lisäkohde
Ateljee ja galleriakahvila Luovan Puun
ohi ajaa helposti ohi havaitsematta lainkaan, että tieltä katsottuna tavallisen
näköinen pihapiiri kätkee suojiinsa pohjoissavolaisen taiteen kesänäyttämön,
jolla esiintyvät niin muusikot, runoilijat
kuin kuvataiteilijatkin. Kuvanveistäjä Raija Weisenberg on luonut sitkeällä työllä

vanhasta maatilasta sen nimen veroisen
taidekeskuksen: jatkuvasti uutta versovan,
rennon kotoisan kulttuuritalon, jossa myös
kävijän on helppo hengittää. Satunnaiselle matkailijalle Luova Puu näyttäytyy
vanhan ajan huvilatunnelmaa henkivänä,
ihanuuksien idyllisenä aarreaittana.
Kuten taidegallerioissa yleensäkin, myös
Luovassa Puussa kaikki esillä olevat taideteokset – käsityöt, maalaukset, grafiikat,
keramiikkatyöt – joita paikan seinät ja
hyllyt ovat täynnä, ovat myynnissä. Mukana on myös Weisenbergin omia intarsiareliefitekniikalla puusta veistettyjä
taideteoksia, ja kahvilassa myydään
emännän itse valmistamia leivonnaisia.

Reitit
Matkan Lapinlahdelta Iisalmeen voi taittaa joko autojonossa viitostietä pitkin tai
sitten voi valita reilun kaksi kilometriä
pidemmän mutta monin verroin antoisamman reitin. Noin 13 kilometriä Lapinlahdelta viitostieltä kääntyy oikealle
Keskimmäisentie ja edelleen heti ensimmäisestä tienhaarasta vasemmalle poikkeaa hurmaava Kirmantie. Hyväkuntoinen asfalttitie kulkee kevyesti mutkitellen
Kirmajärven itäpuolella kauniisti kumpuilevassa maalaismaisemassa – täysin erilaisessa ympäristössä kuin järven vasta-
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rannan vilkasliikenteinen valtaväylä.
Reittiä on ajettava hitaasti, koska lähes
joka mutkassa on jotain kaunista katsottavaa. Puolivälissä maisemareittiä Kirmantie muuttuu Honkakoskentieksi (5824),
joka puolestaan yhtyy muutama kilometri
ennen Iisalmea takaisin viitostiehen.

Lisäkohde
Iisalmessa kohteisiin tutustumisen voi aloittaa nauttimalla runsaan noutopöytälounaan Evakkokeskuksessa. Rajakarjalaista ortodoksikulttuuria edistämään
perustettu Evakkokeskuksen rakennus
valmistui vuonna 1989. Ympäristö on ainutlaatuisen komea. Ruoka- ja juhlasalin ikkunoita peittävät lasimaalaukset ja seinä- ja
kattopintoja koristavat bysanttilaistyyliset
maalaukset. Pöytien upeat, korkeaselkäiset ruokatuolit on tehty käsityönä Istanbulissa. Evakkokeskuksessa on lisäksi rajan
taakse jääneiden tsasounien pienoismallien kokoelma sekä ikonigalleria.

Lisäkohde
Viereisessä kirkkopuistossa on todellinen
kätketty aarre, vuonna 1957 valmistunut Profeetta Elian kirkko. Rakennuksen
kellertävänruskeaksi rapattu, vaatimaton
ulkokuori on täydellinen vastakohta satu-

maisten sisätilojen hehkuville maalauksille ja
kullanhohtoisille koristeille. Kirkko on ainoa
laatuaan Skandinaviassa, joka on maalattu perinteisen ortodoksisen maalaustyylin
mukaisesti. Suuren freskomaalaustyön toteuttivat venäläiset taidemaalarit Vladimir
Loupanov ja Vasili Feodorov vuosina 1994–
1995. Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen ikonostaasi valmistui vuonna 2000.
Viimeisen sadan vuoden aikana ei vastaavaa kokonaisuutta ole valmistettu missään. Viime vuosituhannen Bulgarian tradition mukainen ikonostaasi on bulgarialaisen
veistäjän Jordan Ivanovin taidonnäyte.

Lisäkohde
Matkalla kohti pohjoista, Mansikkaniemen Pikkupappilaa, on helppo pistäytyä
tutustumassa Koljonvirran tielle näkyvään
Kustaa Aadolfin kirkkoon ja kirkon
sakastin yläkerran kirkkomuseoon. Kaupunkilaisten rakastama vuonna 1779
valmistunut ristinmuotoinen puukirkko
on vanhin Pohjois-Savon nykyisistä kirkkorakennuksista. Kellotapulin lähellä
vanhan hautausmaan koivujen katveessa
lepäävät reitillä tutuksi tulevat pappiloiden asukkaat: kirjailija Juhani Aho ja
hänen vaimonsa taiteilija Venny SoldanBrofelt sekä Ahon vanhemmat, rovasti
Theodor Brofelt ja Emilia Brofelt.
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Juhani Ahon museo

melkoisena naissankarinakin tunnettu
Mihail Dolgoruki (1780-1808). Mansikkaniemen punakylkisten mäntyjen keskeltä kohoaa Dolgorukin muistomerkki,
joka on Suomen vanhin rautainen sotamuistomerkki. Sen paljastustilaisuudessa
1848 kerrotaan olleen läsnä jopa silloisen
tsaarin. Koljonvirran tarinoihin voi tutustua tarkemmin Koljonvirran matkailukeskuksen alueella sijaitsevassa multimediateatterissa ja näyttelyssä tai kulkemalla
historiallisilla tapahtumapaikoilla kiertelevän Koljonvirta historiapolun omatoimisesti tai opastettuna.

Mansikkaniemen Pikkupappila, nykyinen
Juhani Ahon museo sijaitsee historiallisella
paikalla Koljonvirralla. Kappalaisen pappilana aikoinaan palvellut päärakennus
on peräisin 1840-luvulta. Sen sisätilat on
järjestetty vastaamaan aikaa, jolloin Brofeltien perhe asui pappilassa. Ahon suvulta
ja Iisalmen vanhasta pappilasta kootuista
esineistä osa on alkuperäiseen sisustukseen kuuluneita. Museon kokoelmissa on
pääasiassa Juhani Ahon henkilökohtaisia
käyttöesineitä ja pappilan kalustoa sekä
kirjailija alkujaan renkinä pappilassa
palvelleen Kauppis-Heikille kuulunutta 4 Nukkepirtti
esineistöä. Juhani Aho asui pappilassa
lapsuusvuotensa 1865–1876.
Mansikkaniemeltä Brofeltit muuttivat
Kyrönniemen kappalaisenpappilaan Vieremälle, joka on reitin kolmas pappilaLisäkohde
kohde. Ennen Kyrönniemeä palataan
Rauhallista maalaismaisemaa, punaisen liikenneympyrän kautta viitostielle (Kapappilan pihapiirin idylliä ja päära- jaanintie) ja poiketaan tutustumassa
kennuksen sievää sisustusta katselles- Sonkajärven Sonkakoskella sijaitsevaan
saan ei uskoisi, kuinka julma ja verinen Nukkepirttiin, jossa tavallisenoloisen
menneisyys alueella on. Koljonvirta on maatilan päärakennuksessa on näytteillä
jäänyt historiaan ennen kaikkea Suomen nukentekijä Anneli Mustosen uskomaSodan (1808–1809) aikana käydystä, ton nukkenäyttely. Nuket ovat uniikkeja
venäläisten tappioon päättyneestä Kol- taideteoksia, joiden valmistamiseen kujonvirran taistelusta ja sen sankareista luu lukemattomia tunteja. Master of Dollkertovista tarinoista. Koljonvirralla kaa- making -oppiarvon suorittanut Mustonen
tui venäläinen ruhtinas ja sotapäällikkö, suunnittelee, muotoilee, maalaa ja pu-
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vustaa nuket itse. Mukana on myös nuk- ole, mutta siitä huolimatta rakennukseen
ketaiteilijan valmistamia toisintoja van- on onnistuttu luomaan aidon oloista paphoista antiikkinukeista, joilla aikoinaan pilatunnelmaa. Pihapiirin väentuvassa
leikkivät vain ylhäisaatelin ja hovien on esillä pysyvä näyttely Juhani Ahon
lapset. Pirtissä on lisäksi kesäkahvila ja elämästä ja lisäksi vaihtuvia näyttelyiSonkakosken myllytuotteiden myymälä. tä. Kyrönniemen vanha kivinavetta on
Tilalla on jauhettu omat jauhot ja suuri- päässyt arvokkaaseen käyttöön kapmot jo 200-vuoden ajan. Yhä käytössä peliksi. Rakennuksen muodonmuutoksen
olevaan myllyvanhukseen pääsee myös navetasta Pyhän Mikaelin kappeliksi on
tutustumaan. Myllyn saloihin perehdyttää suunnitellut arkkitehti Erkki Helasvuo.
6-vuotiaasta poikasesta saakka myllyn
töihin osallistunut tilan mylläri, savolaisit- 6 Runnin kylpylä
tain sujuvapuheinen tilan vanha isäntä.

5

Kyrönniemen pappila

Kyrönniemen pappilaan Vieremälle
pääsee kätevästi palaamalla takaisin
viitostielle ja kääntymällä siitä muutaman kilometrin päästä edelleen Kauppilanmäentielle (5910), jota seuraamalla
päätyy suoraan Kyrönniemen hiljaisuudenkeskuksen risteykseen. Kyrönniemen
pappilalla on pitkät perinteet. Paikalla
on ollut ensimmäinen pappila jo varsin
varhain, 1680-luvulla. Juhani Aho asui
Kyrönniemessä 1876–1883, jolloin hänen
isänsä oli Vieremän seurakunnassa kappalaisena. Vehreän koivukujan päätteenä
sijaitseva pappilan päärakennus on kunnostettu ulkoa ja sisältä 1800-luvun lopun
asuun. Alkuperäistä esineistöä siellä ei

Pitkän ja polveilevan reissupäivän viimeinen kohde on Runni, jonka erittäin
rautapitoinen terveyslähde on houkutellut
matkailijoita seudulle 1700-luvun lopulta
lähtien. Runnin kulta-aikaa oli 1900-luvun taite, jolloin perustettiin Runnilähteen
Osakeyhtiö. Assessori Väinö Ignatius rakennutti terveysveden juojille hotellin
1904 ja käynnisti kylpylätoiminnan erilaisine hoitopalveluineen. Runnilla terveyttään kävivät hoitamassa vuosisadan
alussa mm. marsalkka Mannerheim sisarensa Sophie Mannerheimin kanssa sekä
Järnefeltin taiteilijaveljekset ja Akseli
Gallen-Kallela.
Lähiseudulta tuleva matkailija ehtii yhtä
jos toista kesäillan tunteina, mutta kauempaa Ylä-Savoon saapunut nauttii
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parhaalla mahdollisella tavalla Runnin
antimista majoittumalla vuonna 1980
valmistuneessa terveyskylpylässä tai kartanohotellissa. Teemareitin henkeen sopii
erinomaisesti yöpyminen yli sata vuotta
vanhassa kartanohotellissa, joka otettiin
kunnostuksen jälkeen uudelleen käyttöön
vuonna 2001. Majapaikaksi voi jopa
varata saman huoneen, kuin missä Mannerheim aikoinaan Runnilla kesää viettäessään asui.

Retken päätteeksi
Runnilla on kylpylän tarjoamien viihdykkeiden ja hoitojen lisäksi muutakin
mielenkiintoista koettavaa ja nähtävää;
terveyslähde, riippusilta, historiallinen
Saarikosken puusulkukanava, luontopolut, Neulatammen kesäkahvila ja pato,
jonka vesisuihkuissa virkistäytyminen
vaatii rohkeutta mutta on hieno kokemus!
Väsyneen matkailijan palkitsee illanhämyssä tehty lyhyt kävelyretki Kiurujoen
vartta terveyslähteelle ja edelleen joen yli
johtavalle riippusillalle. Joenvarren tunnelmallinen maisema on innoittanut monia taiteilijoita, ja pususillaksikin kutsuttu
riippusilta on saanut olla myös monen romanttisen kohtaamisen näyttämönä. Lemmenhetkiä kesäyössä viettäneet kyyhkyläiset ovat pujahtaneet sitä pitkin Lehtosaareen piiloon muiden katseilta.
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Kohteet:
Väärnin pappila
Sijainti: Juhani Ahon tie 82, Lapinlahti
Yhteystiedot: 050 330 3389
Avoinna: Tutustumiset pappilaan ympäri
vuoden tilauksesta.
www.vaarninpappila.fi

Juhani Ahon museo
Sijainti: Ouluntie 37, Iisalmi
Yhteystiedot: Puh. (017) 817 771
Avoinna: touko-elokuussa. Muina aikoina
tilauksesta puh. (017) 272 3248.
http://www.iisalmi.fi/?DeptID=24882

Eemil Halosen museo
Sijainti:
Yhteystiedot: 040 187 2678, info(at)eemil.fi
Avoinna: ympäri vuoden ti-su
http://www.eemil.fi/museot.php?pid=42

Koljonvirran taistelun multimediaesitykset
Koljonvirran matkailukeskus
Sijainti: Ylemmäisentie 6, 74120 Iisalmi
Yhteystiedot: puh. 050 321 3846
Avoinna: tilauksesta
www.koljonvirta.fi

Ateljee – galleriakahvila Luova Puu
Sijainti: Pajuharjuntie 16, Lapinlahti
Yhteystiedot: (017) 620 348 tai
044 595 3301
Avoinna: kesä-elokuussa ti-pe 10–18,
la 10–14, su-ma suljettu. Muina aikoina ja
ryhmille avoinna sopimuksen mukaan.
www.luovapuu.fi
Evakkokeskus
Sijainti: Kyllikinkatu 8, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 816 441
Avoinna: 15.6.–15.8. ti-la 10–16,
muulloin ma-pe 10-16
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/
iisalmi/evakkokeskus/index.php

Koljonvirta-historiapolku
Sijainti: Koljonvirta, Iisalmi
Yhteystiedot: puh. 017-272 3223,
tourism@iisalmi.fi
Reittikartta ja muuta hyödyllistä netissä
www.koljonvirta.info
Sonkakosken Nukkepirtti
Sijainti: Tetrikoskentie 16, Sonkajärvi
Yhteystiedot: 044 0764 607,
044 079 7229
Avoinna: päivittäin heinäkuussa, elo- ja
syyskuussa tilauksesta
www.nukkepirtti.fi

Kyrönniemen pappila
Sijainti: Kyrönniementie 62 (ent. Kauppilanmäentie 1583), Vieremä
Yhteystiedot: p. 040 0714 554 (opastukset,
ruoka ja kahvitarjoilut)
Avoinna: tilauksesta avoinna ympäri vuoden
www.kyronniemi.fi
Runnin kylpylä
Sijainti: Runnintie 407 A, Iisalmi
Yhteystiedot: (017) 768 751,
myyntipalvelu@runni.fi
Avoinna: ympäri vuoden
www.runni.fi
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