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PUUMALAN SAARISTOREITTI

LIEHTALANNIEMI

Luontopolku 1,5 km

Puumalan saaristoreitti palkittiin Vuoden 2018 urheilu
tekona Etelä-Savossa. Noin 60 kilometrin pituinen pyö
räilyreitti kulkee Saimaan kauneimmissa maisemissa, läpi
saarien, siltojen ja harjujaksojen. Hurissalon ja Lintu
salon saarien välillä matkaa tehdään Norppa II -lautalla,
jonka kyytiin mahtuu 20 matkustajaa polkupyörineen.
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LIEHTALA ON
SAIMAA GEOPARK -KOHDE
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LIEHTALANNIEMEN MUSEOTILA
Ylössaarentie 205, Puumala
p. 050 340 3858 (opas kesäisin), p. 050 562 0706,
www.puumala.fi • visitpuumala.fi
Laiturin koordinaatit: 61°27,6’ 28°07,3’

P

Liehtalanniemi on kalliorantainen niemi Ylössaaressa, jonka kallioperä
on alueelle tyypillisesti kiillegneissiä. Jos
katsot tarkkaan, näet
rantakallioissa pohjoisluode-eteläkaakko -suuntaisia
jäätikön raapimia uurteita
sekä aallokon kuluttamia painanteita. Rannoilla on myös
muutamia siirtolohkareita sekä pieniä, rapautumisen
aiheuttamia louhikoita. www.saimaageopark.fi

Mainospihlaja Ky | Painomäki Oy | Lähdekartta-aineisto: Puumalan kunta / Maanmittauslaitos 2016. Kuvat: Pihapiiri ja kana: Jutta Juurinen, lampaat: Tuula Vainikka, saari: Juho Kuva / Visit Finland, Jalmari Reponen: Puumalan kunta. Puumalan kunta 2020.

Liehtalanniemi

MIKÄ ON GEOPARK?
Geopark on rajattu alue, joka sisältää tieteellisesti tai maisemallisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geoparkissa on
kiinnostavia luontokohteita sekä historiallisia nähtävyyksiä.
Geoparkit toimivat UNESCOn suojeluksessa.
SAIMAA GEOPARK
Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat
kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja. Saimaa Geoparkiin kuuluu yhdeksän kuntaa: Sulkava,
Ruokolahti, Juva, Savitaipale, Taipalsaari, Puumala, Lappeenranta, Imatra, ja Mikkeli. Puumalasta löytyy 14 geokohdetta
ja kolme luonto- ja kulttuurikohdetta.

Liehtalanniemen
museotila

SAIMAAN KAUNEIN

Poikasena Jalmari oli tuttu vieras lähitaloissa. ”Tule Jalmari
syömään, hakisitko Jalmari vettä…” Poika kantoi puut sisään,
haki vettä kaivolta ja hakkasi
havuja karjan alusiksi. Ennen
iltahämärää piti vielä hiihtää tai
soutaa kotimökille.
Lähde: Aaro Okkola: Liehtalan Jallu, 1989.

Liehtalan pihapiiri
ja kertomuksia Liehtalan
Jallun elämästä
Tämä pihapiiri oli Jalmari Reposen valtakuntaa. Jallu
kalasti, kävi metsällä ja keräsi luonnonantimia. Ruista ja
perunaa kasvoi kotitarpeiksi torpan pellossa. Navetassa oli lehmä, lampaita ja se tärkein, Lillukka-hevonen.
Jallun kanat asustivat tuvassa ja siivo oli sen mukainen.
Jalmari ei siisteydestä perustanut ja miehen kohtalo
olikin jäädä poikamieheksi, kuten saariston kuuluisan
Nestori-norpan.

Jallu oli ahkera kalamies, jonka komea
saalis kävi kaupaksi kirkonkylällä. Oman
hevosen osto oli Jallun pitkäaikainen
haave.
Liehtalassa voit rauhoittua saaristoluonnon lumossa, rapsuttaa lampaita tai seurata kanojen touhuja.
Tilan rakennukset ovat 1800- ja
1900-luvuilta. Saaren luonnonsuojelualueella (22 hehtaaria) on
opastettu luontopolku, jolle pääsee
myös museon pihapiiristä. Museotilalla on myös vieraslaituri, keittokota ja melojien rantautumispaikka. Liehtala on avoinna kesäisin
ja siellä on opas-pehtori. Tilalla ei
ole elintarvikemyyntiä. Museotilan
omistaa Puumalan kunta.

LIEHTALAN LUONTOPOLKU
Museotilan metsät ovat olleet rauhoitettuja 1980-luvulta
asti. Luontopolulla kohtaat rehevän saaristoluonnon,
saatat kuulla kuhankeittäjän vihellyksen ja pääset nauttimaan Saimaan näkymistä. Puolitoista kilometriä pitkä
polku kiertää rantoja ja metsiä pitkin pysäköintipaikalle
ja sieltä edelleen pihapiiriin ja venerantaan. Lyhyempi ja
helppokulkuisempi polku erkanee navetan nurkalta ylös
metsään ja yhtyy jälleen pitempään polkuun parkkipaikan lähellä. Reitin varrella on opastetauluja, joissa
kerrotaan alueen luonnosta ja kulttuuripiirteistä.

