Etelä-Konneveden patikointireitit

Kuva: Mikko Lemmetti

Etelä-Konnevesi

HÄÄHNINMÄEN RETKEILYPOLUT, 2–5,8 km
Aloitus- ja lopetuspaikka:
P-paikka, Läheahontie 320 osoitteesta haarautuvan
metsäautotien kääntöpaikka, Hankasalmi
Koordinaatit:
N=6930487.000, E=469430.000
Karttalinkki:
https://urly.fi/Yoj
Vaativuus:
Helppo

Soveltuvuus:
Perheille, patikoijille, pyöräilijöille
Kesto:
1–3 tuntia
Nähtävää:
Erämainen luonto, isojaon aikainen rajapyykki
Reittimerkinnät:
Punaiset täplät puissa
Osoite:
Läheahontie 320, Hankasalmi (lähin osoite)

Häähninmäki on erämainen luonto- ja ulkoilukohde Hankasalmen ja Konneveden rajalla. Mäellä sijaitsee pieni hirsirakenteinen
Häähnintupa kahden luontopolun risteyksessä. Lyhyempi kahden kilometrin pituinen Kattilapolku kulkee ensin noin kilometrin matkan
P-paikalta Häähnintuvalle ja palaa takaisin hieman eri reittiä. Häähnintuvanpolku kulkee sen kanssa samaa reittiä parkkipaikalta
Häähnituvalle jatkuen tuvan ohi koilliseen ja palaten takaisin mökille. Se on pituudeltaan 3,8 km. Polut on merkitty punaisin merkinnöin
puihin. Häähnintupa on kaikille retkeilijöille tarkoitettu autiotupatyyppinen retkeily- ja levähdystupa.
Häähninmäki on vanha hämäläisten eränkäyntialueiden rajapiste. Mäellä on isonjaon aikainen vuonna 1787 pystytetty rajapyykki.
Rajapyykillä on aikanaan kohdannut kolmen kunnan (Hankasalmi, Konnevesi ja Rautalampi) sekä kahden läänin (Keski-Suomi ja
Kuopio) rajat. Edelleen pyykki on kuuden kylän (Kärkkäälä, Ristimäki, Hankavesi, Pirttimäki, Säkinmäki ja Sirkkamäki ) ja kahden kunnan
(Konnevesi ja Hankasalmi) rajapiste.
Vuoren laella on vanha pieni mökki ”Peikkola” joka on tehty ampumakojuksi noin 30 vuotta sitten. Mökin lähellä on nuotiopaikka. Vanha
mökki, nuotiopaikka sekä rajapyykki ovat oma kokonaisuutensa, ja Häähnintupa sijaitsee hiukan sivussa. Mäelle johtaa polku, jolle on
kosteimpiin paikkoihin rakennettu pitkospuut.
Mökissä voi syödä eväitä, lämmitellä ja nauttia ympärillä olevasta luonnosta. Siellä on takka ja kaasuhella, pirtinpöytä; varustuksena on
mm. kahvipannu ja kattilat, joten mökissä voi kiehauttaa kahvit tai laittaa ruokaa. Siellä voi myös yöpyä; yläparvella on patjat ja peitot
viidelle, enemmänkin mahtuu.
Häähnintupaa voi varata myös kokous- ja juhlapaikaksi pienelle porukalle. Jos ilmoitat etukäteen tulostasi tuvasta vastaavalle Pekka
Rossille, puh. 040 522 9886, niin mökki odottaa lämpimänä. Häähnintupaan on opasteet Hankasalmelta Säkinmäentieltä Purtomäentieltä.
Häähnintuvan polut: https://hankasalmenlatujapolku.suomenlatu.org/haahnintupa/
Häähnintupa: http://www.suomenlatu.org/hankasalmenlatujapolku/?sivu=5
Häähnintupa Facebookissa: www.facebook.com/haahnintupa
Varaukset: Pekka Rossi, puh. 040 522 9886

ETELÄ-KONNEVEDEN
KANSALLISPUISTO
(luontoon.fi):

METSÄHALLITUKSEN
RETKIKARTTA:

RAUTALAMMIN
MUSEON
TARINAKARTTA:

urly.fi/XRR

urly.fi/13E3

urly.fi/XRK

Konneveden kunta
Matkailuinfo p. 040 700 9178
www.konnevesi.fi

Rautalammin kunta
Matkailuinfo p. 040 647 5277
www.rautalampi.fi

Muistathan, että
metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on kokonaan kielletty,
retkikeittimen käyttäminen on
sallittua erityistä varovaisuutta
noudattaen.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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