
Kotiseutumatkailukesä – tutustu Ristijärveen! 
 
Näinä aikoina, kun matkailumahdollisuudet ovat sangen rajattuja, on nyt loistava 
mahdollisuus tutustua tulevana kesänä oman kotikuntamme nähtävyyksiin. Ristijärvi-seura 
kannustaa lähtemään liikkeelle pienille päiväretkille autoillen – ja reippaimmat jopa 
pyöräillen! 
Laitamme kuuteen kohteeseen laminoidun opastaulun, jossa kerrotaan lyhyesti paikan 
historiasta. Taulussa on myöskin kysymys, mihin löytyy vastaus tekstistä. 
Mikäli saat kerättyä viisi vastausta, laita ne tulemaan sähköpostiin 
ristijarviseura@gmail.com tai WhatsAppina (kuva vastauksista tai viesti) tai tekstiviestinä 
Minna Pyykköselle p. 040 7281297 tai postikortilla os. Ristijärvi-seura, Kynnääntie 1, 
88400 Ristijärvi. Liitä viesteihin myös lähettäjän nimi (sähköpostiin ja postikorttiin myös 
puhelinnumero). Arvomme  osallistuneiden kesken syksyllä pieniä palkintoja (vastausten 
palautus viimeistään 3.8.2020). 
Opastaulut ovat paikoillaan 15.6. - 31.7.2020 
Tarkemmat tiedot/kartta paikoista löytyy Facebookista Ristijärvi-seuran sivulta sekä 
kunnan kotisivulta 15.6. lähtien. Kohteisiin ei ole pääteiltä tarkkaa opastusta, joten kohteen 
löytäminen vaatii hieman kartanlukutaitoa. Neljään kohteeseen on alle puolen kilometrin 
kävelymatka (Hiisi, Savi, Louhi ja Terva) 
Kohteet ovat: 
Hiisi: Hiisijärven hiekat,  Hiisijärventie 47, pukukopin ulkoseinä rannassa 

 Ajo-ohje: Ristijärven Viitostien-Sotkamontien risteyksestä Sotkamontietä 23 km, 
 risteys vasemmalle Hiisijärventietä 5 km, viitta oikealle Hiisijärven hiekat, 
 (Hiisijärventie 47 + hiekkatietä n. 1 km parkkipaikalle) 
Savi: Savijoen mylly, Pyhännänkylä  Savijoentie 15,  myllysaunan seinä 

 Ajo-ohje: Ristijärven Viitostien ja Sotkamontien risteyksestä n. 10 km 
 Sotkamontietä, risteys oikealle Savijoentie (viitassa Härmänmäki), jota 1,5 km. 
 Joensillankorvassa pysäköintipaikka. 
Pirtti: Ristijärven Pirtti, Viitostie 48, opastaulut ovat infotaulussa pihassa 

 Ajo-ohje: Viitostien-Sotkamontien risteyksestä 2 km Viitostietä Kajaaniin päin, 
 leirintäalue oikealla rannassa 
Louhi: Louhen kota, Uva Humalajoki, opastaulut kodassa 

            Ajo-ohje: Viitostien ja Puolangantien risteyksestä 15 km Puolangan suuntaan    
 (kantatie 888, Uvan kylältä n. 3 km). Tienhaara oikealle (tienhaarassa kyltti Louhen 
 Kota (laavu). Hiekkatietä  800 m, opaste Louhen kota. Polku 0,3 km koskelle. 
Kallio: Kalliokosken silta/laavu, Jokikylä, opastaulu laavussa 

Ajo-ohje: Ristijärven S-marketin risteyksestä viitostietä Hyrynsalmelle päin n. 10 km. 
Risteys vasemmalle Katajasuontie (opasteessa Oravivaara), jota pitkin sillalle 
matkaa n. 400 m. Sillan pohjoispäässä opaste laavulle. 

Terva: Tervahauta, Laahtaskoski, opastaulu halkoladon seinässä 

 Ajo-ohje: Ristijärven Viitostien-Sotkamontien risteyksestä 19 km Sotkamoon päin, 
 levike vasemmalla, johon voi jättää auton ja menää koskelle joko oikoen harjanteen 
 yli tai kävellä kangastietä pitkin kiertäen harjanteen (matkaa n. 800 m). 
 Kohteeseen pääsee myös samaa kangastietä pitkin autolla (risteys levikkeestä  n. 
 200 m eteenpäin, puomiton tie). 
 
Kohteissa on nuotiopaikka Laahtaskoskella ei halkoja), joten retkeen voi yhdistää ulkona 
ruokailun, ellei ole metsä-/ruohikkopalovaroitus päällä, ja nuotio tulee sammuttaa 
huolellisesti!  Hyvä karttalinkki: www.retkikartta.fi 
 
Mukavaa retkeilymatkailua! 
Ristijärvi-seura 
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