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The river of Vaikko

Vaikkojoen

The paddling route of the River of Vaikko begins from the Vaikkojärvi (the Lake of Vaikko) of

Tamminiemen kota

The tipi-like hut of Tamminiemi

Hirsinen Tamminiemen kota kohoaa kauniin Vaikkojärven rannalla. 30 hengen kota on avoin
kaikille vieraille, mutta käyttäjien toivotaan jättävän vapaaehtoinen käyttömaksu kodasta
löytyvään lippaaseen. Kodan pihapiiristä voit lähteä melomaan Vaikkojoelle, hypätä tummavetiseen Vaikkojärveen uimaan, käydä soutamassa järvellä kodalta löytyvällä veneellä tai pelata
beach volleyta kodan vieressä olevalla kentällä. Kotaa voi myös varata yksityiskäyttöön
Markku Haloselta (045 186 3689).

The tipi-like hut of Tamminiemi stands next to the beautiful shore of Vaikkojärvi. The hut,
which is made of logs, is for 30 persons and it’s open for everyone, but it is hoped that users
could leave a little payment for the usage to the box in the hut. From the hut you can start
paddling the River of Vaikko, jump to swim into dark-watered Vaikkojärvi, go to row with a
boat which you can find from the hut or play beach volley in the field next to the hut. The hut
is also rentable for private use from Markku Halonen (+358 45 186 3689).

Reitti: Aja Juuan kiertoliittymästä Juankosken suuntaan 19km, jonka jälkeen käänny
oikealle Vaikontielle. Vaikkojärven rantaan on noin 2,5km.

Route: Drive from roundabout of Juuka to Juankoski for 19km. Turn right to Vaikontie,
drive 2,5km and you’re on the shore of Vaikkojärvi.

Myllykosken laavu

The lean-to of Myllykoski –rapid

Vaikkojoen varrella sijaitsee helposti löydettävä retkelykohde, Myllykosken laavu. Laavu
soveltuu hyvin niin kalastajien kuin perheiden ja kaveroporukoiden virkistyskäyttöön. Pakkaa
mukaan retkieväät, paista nuotiolla makkarat ja kokeile kalaonneasi kosken kuohuissa!
Osoite: Kotalammintie 1029

Along the River of Vaikko, there is an easily reachable camping spot, the lean-to of Myllykoski
–rapid. The lean-to is suitable for fishers, families and friend groups. The lean-to is excellent
place for freshening up: pack up your foods and snacks, fry sausages on the campfire and try
your fortune with fishing! Adress: Kotalammintie 1029

Kotakylä Menninkäinen

The Hut Village of Menninkäinen

Juuan vaarojen varjoista löytyvä, Vaikkojärven rannalla oleva Kotakylä on erähenkisen ihmisen
unelmapaikka rauhoittumiselle, rentoutumiselle, luonnosta nauttimiselle sekä hiljentymiselle.
Kotakylän neljän hehtaarin alueella kodat muodostavat asuinkylän: kodasta löytyvät porontaljoilla pehmustetut vuoteet, nuotiopaikka sekä välineet kahvin ja teen keittoon – löytyypä
alueella myös muutama vuokrattava aitta. Majoittujan käytössä ovat myös kalastusluvat,
kanoottien käyttö, onget, keittiökatoksen käyttö sekä sauna. Lisäksi vuokrattavana on lauttasauna. Kotavarauksen voi tehdä Leila Tuonoselta (040 571 5837).

In the shadows of hills of Juuka, on the shore of Vaikkojärvi, the Hut Village of Menninkäinen
is for a person who’s seeking a place to calm down, relax and enjoy nature and silence. In the
area of four hectares, the huts form a Hut Village: In the hut, you can find sleeping places with
reindeer-fur, a campfire spot and equipments to make coffee or tea. In the Hut Village, there is
also a few rentable granaries, if you prefer sleeping inside a house. The rent of the area also
includes fishing licenses, canoe usage, fishing rods, cooking shelter usage and a sauna. In
addition, you can rent a floating sauna, if you like. You can book a hut from Leila Tuononen
(+358 40 571 5837).

vesireitti alkaa Juuan Vaikkojärvestä, Vaikosta. Reitiltä löytyy lähes 90
kilometrin mittainen melontareitti, joka päättyy Kärenjärvelle, Kaaville. Joen varrella voi
kohdata jopa 40 virtaisaa koskea, mutta reitin varrelta löytyy myös aloittelijoille soveltuvia
melontapaikkoja. Lisäksi, Vaikkojokeen on istutettu arvokalaa, kuten taimenia ja harjusta.
Kalastuslupia Vaikkojoelle on mahdollista ostaa Juuan ABC:ltä (010 763 7642) sekä Sport-Kone
Halonen Oy:ltä (050 593 4933). Lisäksi, Vaikkojärven ympäriltä voi kulkija löytää tukinuiton
kiviohjureita 1930–1950-luvuilta.

Juuka. The route is almost 90 kilometers long and it ends to Kaavi. Along the paddling route
you will face even 40 flowing rapids, but there is also spots which are suitable for beginners. In
addition, there has been planted some value fishes in the River of Vaikko, like salmon trouts
and graylings. You can buy fishing licenses from ABC Juuka (+358 10 763 7642) and
Sport-Kone Halonen (+358 50 593 4933). There is also rocks from 1930-1950’s around the
Vaikkojärvi, which guided floating logs to the rapids.

Osoite: Kotakyläntie 197
Adress: Kotakyläntie 197
Avaa kartta / open the map

HELPPO/EASY

KESKITASO/AVERAGE

VAATIVA/HARD

Tamminiemen
kota

Kotakylä Menninkäinen

Myllykosken laavu

