
       
 

 

Kainuun seniorisairaanhoitajien kulttuuripatikointi Suomussalmen Vienan reitillä 

  
                          Aika patikointiretki Vienan reitillä Suomussalmen Vuokissa torstaina 8.9.2022.              
  

Matkaohjelma Seniorisairaanhoitajien patikointiretki tehdään kimppakyydein. Retki on 
omakustanteinen ja voit ottaa ystävän mukaan. Oppaat Pentti Kinnunen, Pauli Heikkinen ja Paavo 
Keränen ovat koko matkan mukana. 
  
Kokoontuminen Vuokin kyläkaupan edessä. Tarkistamme reittimme ja jatkamme Vängän vaaralle. 
Kuhmosta päin tulijat, jääkää suoraan Vängänkylään, Vienanreitin esittelypisteeseen tulosuunnassa 
oikealla. 
  
Vängänkylä n. klo 10 (1/2 t.). Opas Pentti Kinnunen kertoo Vängän vaaran ja kylän historiasta. 
Rautiaisen myllylle klo 11 Malahviantien varressa (n.3 km Kuhmontiestä). Vienan reitin esittely ja 
historia, opas Pauli Heikkinen. Nuotiokahvit. Päästäisiinkö metsään arviolta n.klo 12.30 
  
Patikointia reitillä valintasi mukaan: 

 Syntisenkankaalta Tornionsärkälle 5 km 
 Syntisenkankaalta Jumalanhyväaholle 8 km 
 Hyryn särkiltä Jumalanhyväaholle n. 4 km 
 tai kävelet lyhyemmän matkan Jumalanhyväahon laavulta Hyryn särkkiä kohti ja palaat 

takaisin siitä, mistä haluat ja odottelet toisia Jumalanhyväahon laavulla eväitäsi maistellen 
ja makkaraa paistaen. Silloin ei ole ehkä opasta mukanasi. 

  
Jumalanhyväahon laavu on ihan Malahviantien varressa, autolta matkaa n. 200 m. Autonkuljettajat 
joutuvat hieman joustamaan valinnoissaan ja ehkä patikoimaan edestakaisin jonkin reitin. Voi olla 
myös mahdollisuus, että yksi oppaista siirtää autojamme lähtöpisteestä tulopisteeseen. 
  
Käveltävä maasto on helppokulkuista kangasmetsää. Helpompi kulkea kuin Pielpajärven 
erämaakirkolle menevä polku. Opas on koko matkan mukana. Matkalle hyvät retkieväät.  
Vaatetus sään mukaan. Kävelykuntoa kuitenkin tarvitaan.  Paluumatkalla ruokailemme 
Haukilan metsästäjien majalla, Kuhmontie 132, klo 17/18. Metsästäjien maja on Kuhmontien 
varressa reilusti Vienan reitiltä Ämmänsaareen päin tien vasemmalla puolen. Majan vastapäätä 
kääntyy tie Purakseen. Ateriana Lapin ukon porokeitto, jossa poron sijasta on hirvenlihaa. 
  
MATKAREITTI 
Lähtö Kajaanista klo 8. Aja viitostietä Suomussalmelle. Käänny siltä ennen Ämmänsaarta oikealle, 
tielle HAUKIPERÄ 2 km, aja Kuhmontien yli Haukiperän siltaa pitkin, käänny seuraavaksi oikealle 
Kuhmo-Kostamustielle (tie nro 912). Aja sitä Ala-Vuokkiin asti. Pysähdy kyläkaupan kohdalla. 
Pysähdytään siinä ja käydään loppumatkaa hieman läpi. – 
Pysähdytään Vängän vaaralle klo 10. Matka jatkuu puolen tunnin kuluttua Rautiaisen myllylle. 
Käänny Kuhmontieltä vasemmalle Malahviantielle. Rautiaisen mylly muutaman km jälkeen 
vasemmalla. Tien varressa on selkeä viitta. Älä aja myllylle asti, koska tie on kivinen, kuoppainen ja 
juurinen - paitsi, jos sinulla on maastoauto. Myllyllä sovimme oppaan kanssa, miten jatkamme.  
  

    



Matkan varrelta voi liittyä ”autoletkaan”. Voit tutustua reittiin osoitteessa vienanreitti.fi 
Kysymyksiä ja tarkennuksia Vuokolta puh. 040 085 8042 tai vuokko.matero@kajaani.net. 
  

 
Ilmoittautumiset 
Ilmoittautumiset Vuokko Materolle viimeistään maanantaina 5.9.2022 joko sähköpostitse 
vuokko.matero@kajaani.net tai puhelimitse 040 085 8042. Ilmoita mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
  

Kerro ilmoittautuessasi onko sinulla käytössäsi auto ja voitko ottaa kyytiin toisia ja kuinka 
monta. Kerro myös, haluatko yhteisen kokoontumisen Kajaanissa ennen lähtöä. Retkelle voit 
ottaa mukaan puolison tai ystävän. 

  
Tervetuloa Patikointiretkelle!  
 
Seniorisairaanhoitajien työryhmä: Vuokko, Helena, Ritva, Mirja Ja Tuula 

        
       
              


