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Hiidenmaan retket 
• Hiidenmaan Retket ry ylläpitää Hiidenmaan polkuja tulipaikkoineen 

• Hiidenmaan polkujen tarina alkoi Saimaan Luonterin kylien (Anttolan Ylivesi ja 
Juvan Kuosmalan sekä Koikkalan) vuonna 1998 maaseutumatkailuhankkeena.  

• Polut on suunniteltu Tiina Leinosen toimesta Neitvuori-Luonteri seudulle ja 
kolmen em. kyläkeskuksen ympärille. 

• Hiidenmaan metsäpolut kulkevat eteläsavolaisessa kansallismaisemassa, mitä 
värittävät muun muassa jylhät vuorimaisemat ja kirkasvetiset metsälammet. 

• Reitin keskeinen ajatus on metsäsuomalaisuus eri aikakausina - retki 
metsäkansan juurille. Vanhat metsäkansan asuinsijat, kuten torpat 
kaskiraunioineen, kertovat entisajan elämästä.  

• Mystisestä luonnosta kertovat luontokohteiden nimet: Hiisivuori, 
Karhunpäävuori, Kotkanpesälampi jne. 

 Sana ”Hiisi” elää reitin varrella eri 
muodoissaan. Taiteilija Terhi Kastehelmen 
suunnittelema hiisi-logo on Hiidenmaan 
polkujen tunnusmerkki. 
 



Hiidenmaan polkujen sijainti 



Hiidenmaan retket 
• Erimittaiset polut tarjoavat eri käyttäjäryhmille mahdollisuuden 

rentoutua luonnossa: 
– Hiidenkierros 

» Hiidenkierros sijaitsee Neitvuoren läheisyydessä. Neitvuoren lyhyempää 
polkua, Hiijje silimukkaa, (3,7 km) ylläpitää Metsähallitus. Hiidenkierros  
ja Hiijje silimukka ovat yhteydessä toisiinsa. 

» Pituus n. 12 km 
» Taukopaikkana Hiidenkota 
» Hiidenkierroksen kartta ladattavissa: 

www.hiidenmaanretket.com/retkireitti.htm 

– Metsäväkitaival 
» Eripituisia polkuja Juvalla Hiidenmaalla, Siikakoskella ja Koikkalassa 

(esimerkiksi matka Hiidenkodalta Siikakoskelle n. 18 km) 
» Polkuja yhteensä noin 55 km 
» Taukopaikat: Enkelinpesä, Pitkäjärven laavu, Laurin kota ja Huosionjoen 

laavu. 
» Nähtävyyksiä ovat mm. Ruotusotamiehen torppa ja Mäkilampi, joka 

sijaitsee lähes 160 m merenpinnan yläpuolella. 
» Kartta ostettavissa yhdistyksen sihteeriltä (lisätietoja yhdistyksen 

internetsivuilta)  

• Maanomistajat mahdollistavat myötämielisellä suhtautumisellaan 
polkuverkoston olemassaolon ja ylläpidon. 

 

http://www.hiidenmaanretket.com/retkireitti.htm


Hiidenkierros ja Neitvuoren Hiijje silimukka 



Neitvuori 
• Neitvuori on yksi Etelä-Savon korkeimmista vuorista. 

– 184 m merenpinnasta ja 110 m Saimaan pinnasta. 

• Neitvuoren laelta levittäytyy huikaiseva näkymä Luonterille. 

• Neitvuoren vanha nimi on Hiidenvuori. Hiisi on ollut perinteiseen suomalaiseen luonnonuskoon liittyvä 
pyhä paikka sekä pyhä olento, metsänhaltija. 

• Perimätiedon mukaan nuori nainen hyppäsi vuorelta sydänsurujen vuoksi, jolloin vuorta alettiin kutsumaan 
Neitvuoreksi. 

• Ihmisiä on liikkunut Neitvuoren alueella jo esihistoriallisella ajalla. Asutusta seudulla on ollut jo kivikaudella. 
Keskiajalla Neitvuoren ohitse kulki yksi Savon tärkeimmistä valtaväylistä, talvitie Lappeelta Saukonsalon 
kautta Juvalle. 

• Perimätiedon mukaan Neitvuori on ollut jo kauan merkittävä kokoontumispaikka ja maamerkki. 
Neitvuorella on ollut pitkään kirkollista toimintaa, kuten hartaustilaisuuksia sekä metsäkirkkoja. Siellä on 
myös pidetty mm. yhteislaulutilaisuuksia. 

• Hiidenmaan retket ry oli vahvasti mukana , kun Metsähallitus osti Hiidenmaan torpan vuonna 2012, torpan 
hankinta mahdollisti Neitvuoren polkujen ja rakenteiden kehittämisen (mm. Hiijjesilimukka ja uudet 
tulipaikat). 

 

 

 



Hiidenkierros: 
Hiidenkota 

• Sijaitsee Sulamajärven 
rannalla 

• Kotaan tehty uusi huopakatto 
2019 

• Yhdistyksen jäsenet hoitavat 
polttopuiden kuljettamisen 
kodalle 

• Käyttömaksut: 
• yöpyminen 5 €/hlö 

• muu kodan tai 
ulkotulipaikan käyttö 1 
€/hlö 

• yhdistyksen jäsenille 
kodan/tulipaikan käyttö 
ilmaista 

 



Metsänväkitaival 



Metsäväkitaival: 
Enkelinpesä 

• Sijaitsee Kannuslahdentiellä 
Juvan Hiidenmaalla 

• Myyttiset tarinat ja perimätieto 
kertovat Enkelinpesästä ja 
Enkelinsiivestä. Mahtavaa 
kiviröykkiötä/luolaa suojelee 
erikoisen suuri ja keskeltä 
haljennut siirtolohkare, mikä 
muistuttaa enkeliä. Perimätiedon 
mukaan luolaa on nimitetty 
Enkelinpesäksi ja rinteessä 
sijaitsevaa siirtolohkaretta 
Enkelinsiiveksi. 

• Enkelinpesän luolan seinässä on 
kalliomaalaus, mikä kertoo 
kivikautisten ihmisten elämisen 
merkeistä. 
 



Metsäväkitaival: 
Pitkäjärven laavu 

• Sijaitsee Pitkäjärven rannalla Juvan Hiidenmaalla 



Metsäväkitaival: 
Laurin kota 

Sijaitsee 
Terveniementiellä 



Metsäväkitaival: 
Laurin kodan läheisyydessä 

Pärehöylä 

Tervankeittovälineistöä 

Metsänväkitaipaleelta löytyy metsäsuomalaisuuden ja metsänkäytön 
historiasta kertovaa välineistöä. 



Metsäväkitaival: 
Huosionjoen laavu 

• Sijaitsee Koikkalassa 

 



Metsäväkitaival, nähtävyys: 
Ruotusotamiehen torppa 

• Sijaitsee Siikakoskella 
• Krimin sodassa (1853-1856) haavoittunut Fredrik August Malmberg muutti 

torppaan 15.3.1860 ja siitä lähtien torppaa on kutsuttu Ruotusotamiehen 
torpaksi.  

 • Torpassa Malmberg paranteli 
sodassa saamiaan haavoja. 
Sotahaavat eivät kuitenkaan 
koskaan parantuneet ja niinpä 
hän sai valtilta penisioonia eli 
invalidieläkettä koko 
loppuikänsä.  

• Malmbergit omistivat torpan ja 
tilan 1960-luvulle saakka, jonka 
jäkeen Enonkosket ostivat sen.  

• Viimeinen asukas torpassa oli 
Heikki Rimppi, kuka asui siinä 
aina vuoteen 1983 saakka. 



Jäseneksi liittyminen 

Yksityiset henkilöt            10 € 

Perhejäsenmaksu  15 € 

Yhdistykset 20 € 

Yritykset 1 – 5 työntekijää 30 € 

Yritykset 6 – 10 työntekijää 50 € 

Yritykset yli 10 työntekijää 100 € 

Kunnat alle 10.000 asukasta  380 € 

Kunnat yli 10.000 asukasta 760 € 

Seutukuntien 

kannatusjäsenmaksu 
200 € 

Kannatusjäsen 10 € 

JÄSENMAKSUT: 

Jäseneksi ilmoittautuminen 
sähköpostitse yhdistyksen 
sihteerille: 
elina.helttunen@gmail.com 
 
 
Lisätietoa 
www.hiidenmaanretket.com 

mailto:elina.helttunen@gmail.com


Lähteet 

– Hiidenmaan polkujen opastetaulut 
– Juvan lehti. Juvan kesä 2011. sivu 20. Neitvuori ja Hiidenmaan polut 

tarjoavat elämyksiä.  
– Hiidenmaanretket, Jäsenkirje 2003. 
– www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri/reitit 
– Haara, Pekka 1993. Anttolan historia. 
– Mikkelin kaupunkilehti. Lokakuu 2005, s.3. 
– Juvan lehti 5.7.2007. s. 8 

 
Kuvat: 
 

Diat 1, 6 & 7: Elina Helttunen 
Diat 8 (kuvat opasteista), 9, 10, 11 & 14: Mirja Manninen 
Diat 8 (kuva pitkospuista) & 12: Ari Reponen 
Dia 13: Pasi Purhonen 

 

http://www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri/reitit
http://www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri/reitit
http://www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri/reitit


Tervetuloa Hiidenmaan poluille! 

www.hiidenmaanretket.com 


