www.juuka.fi/fi/matkailu/luontokohteet

www.koli.fi/fi/Harrasta/Luontokohteet

+358 400 795 741

Kalevi Nekkonen

VAATIVA/HARD

Tiedustelu / tInquiries

KESKITASO/AVERAGE
HELPPO/EASY

The cultural landscape of Central-Vuokko
The Monastery area of Pyötikkö &

Pyötikön luostarialue &
Keski-Vuokon kulttuurimaisema

Lisää reittejä Juuka

Lisää reittejä Koli

tule ja koe ihana luonto ympärilläsi

HELPPO/EASY

Vuokko
Vuokko

Vuokko

Vuokonjärven lintutorni

The bird-watching tower of Vuokko

Vuokon eteläpäästä kulkija löytää Juuan lintuharrastajien rakentaman lintutornin. Vuokonjärvi kuuluu kansalliseen lintuvesistöjen suojeluohjelmaan, ja vuonna 1999 tehdyn selvityksen
mukaan siellä on tavattu jopa yli 50 pesivää lintulajia. Lisäksi, lintutornille johtavalla polulla
on pysyvä linnunpönttönäyttely.
Reitti: Aja ABC:n kohdalta 10km Nurmekseen päin ja käänny Vuokontielle. Vuokontietä
ajetaan 6,5km, kilometrin mittainen polku lintutornille alkaa vasemmalta puolen tietä
löytyvältä parkkipaikalta.

In Vuokko, there is a bird-watching tower made by bird enthusiasts of Juuka. The Lake of
Vuokko (Vuokonjärvi) is part of a national protection program of bird waters. On a clearance
made in the year 1999, there were over 50 bird species discovered nesting in the area. In
addition, there’s a show of different kind of birdhouses next to the path that leads you to the
tower.
Path: Turn to Nurmes, drive 10km and turn to Vuokontie. Continue this road for 6,5km,
and you will find a spread on the left where you can leave your car. The one kilometer
long path to the bird-watching tower starts from there.

Vuokonjoki ja kallioleikkaus

The River of Vuokko and the rock cut

Vuokon eteläpäässä Vuokonjoen ylittää 1900-luvun alussa luonnonkivistä rakennettu
kaariholvisilta. Vuokonjärven laskuissa on myös aikoinaan louhittu näyttävä kalliokanjoni yli
200 metrin matkalle – tämän ansiosta Vuokkoon on kehittynyt laaja viljelymaa-alue.
Osoite: Vuokontie 698

From the River of Vuokko you can find a bridge which is made in the 1900’s by using only
natural rocks. At a same place there has been mined a rock cut over more than 200 meters –
because of this, there has been formed a wide farmland area. Adress: Vuokontie 698.

Härkilouhi

Härkilouhi

Vuokonjärven Ruottilansaaressa kohoaa karun kaunis Härkilouhi –kalliomuodostelma.
Kalliomuodostelmaa sekä Vuokonjärven selkää voi ihailla Vuokonjärven kesäteatterin
läheisyydestä. Osoite: Vuokontie 1035

Härkilouhi is a magnificent rock formation in the island of Ruottila. The island of Ruottila is
located in the lake of Vuokko (Vuokonjärvi), and the rock formation of Härkilouhi can be
admired from the summer theatre of Vuokonjärvi. The landscape offers a beautiful sight of
Finnish forests and the lake of Vuokko. Adress: Vuokontie 1035

Pyötikön luostarialue

The Monastery area of Pyötikkö

Pyötikön luostarialueella sijaitsee 1850-luvulla rakennettu luostari, joka oli parhaillaan noin
30 vanhauskoisen ortodoksimunkin käytössä. Erakkomunkit eivät hyväksyneet 1600-luvulla
toimeenpantua kirkollisten tapojen uudistusta, vaan he pitivät kiinni isiensä uskon muodoista ja tavoista. Vainojen vuoksi munkit harjoittivat harrasta rukouselämää, tutkivat kirjallisuutta ja viljelivät vihanneksia – varsinaisen elantonsa he saivat uskonveljiltään Venäjältä.
Viimeiset vanhauskoiset asuivat Vuokossa 1800-luvun lopussa. Alkuperäinen luostarirakennus on hävinnyt, mutta hautausmaalle on rakennettu Pyhän Ristin ylentämisen muistolle
pyhitetty tsasouna. Myös vanha hautausmaa on kunnostettu. Osoite: Kojonniementie 310

The Monastery area of Pyötikkö is built by the old-fashioned orthodox monks in the 1850’s.
The old-fashioned didn’t approve the reformation of the church customs made by Russians in
the 1600’s - instead they wanted to hold on their fathers’ religion’s practices. Because of
persecution of the old-fashioned, they escaped to Vuokko and proceeded to practice religion
in the monastery as well as made a research of religious writings. The last old-fashioned
orthodox lived in Vuokko in the late 1800’s. The original monastery building has been
removed, but there stands a tsasouna that has been sanctified for the elevation of the Holy
Cross. Also the old graveyard has been renovated. Address: Kojonniementie 310

Keski-Vuokon Kulttuurimaisema

The cultural landscape of Central-Vuokko

Keski-Vuokon kulttuurimaisemassa on kunnostettu vanhat, asutuksia ympäröivät kiviaidat ja
jokivarsi sekä rakennettu pisteaitoja. Alueen vahva, ekumeeninen kulttuuri on läsnä
viehättävässä kalastajatsasounassa: kristuksen kirkastumiselle pyhitettyyn tsasounaan pääsee
tutustumaan ympäri vuoden. Kulttuurimaisemasta löytyy myös useita kivikauden aikaisia
asuinpaikkoja sekä kiviesineitä 1500–1600 –luvuilta. Osoite: Keski-Vuokon tie 130

The cultural landscape has been renovated by repairing the stone fences surrounding the
buildings and the riverside. Also, there have been built point fences. The ecumenical culture of
the area is present in the picturesque Fisherman’s tsasouna. You can visit the tsasouna over
the year. You can also find several house ruins from the Stone Age and stone objects from
1500-1600’s. Adress: Keski-Vuokon tie 130
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