
Leivonmäen kansallispuiston ystävien retki Verlaan ja Repoveden 

kansallispuistoon 24.7.2018 

Lähdemme retkelle Leivonmäen Teboililta klo 8:30. Otamme kyytiläisiä mukaan myös Joutsasta. Ensimmäinen 

kohteemme on UNESCOn maailmanperintökohde Verla. Verlassa on klo 11-12 kaksi vaihtoehtoa opastettuihin 

tutustumisiin: maailmanperintökohteen puuhiomo ja pahvitehdas tai Patruunan puutarha.  

 

Verlasta siirrymme bussilla Valkealan opistolle, missä on tarjolla lounas klo 12:30 hintaan 9 €. Lounaan jälkeen 

suuntaamme Repoveden kansallispuistoon. Olemme Lapinsalmen sisääntulolla n. klo 13:30, mistä lähdemme 

kiertämään Ketunlenkkiä (5 km, keskivaativa, soveltuu lapsiperheille, reitti ei ole esteetön, lisätietoa: 

https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1847).  

”Pysäköintialueelta johtaa leveähkö polku 50 m pikälle riippusillalle, joka 

yhdistää Lapinsalmen itä- ja länsipuolen toisiinsa. Sillan kupeessa on hyvä 

taukopaikka. Matka jatkuu Katajavuorelle, jonka huipulta avautuu yksi 

Repoveden upeimmista näköaloista. Vuorelta laskeudutaan ajoittain kivikkoista 

polkua pitkin Katajajärvelle ja kohti Kapiaveden taukopaikkaa. Polku kulkee 

kuivassa kangasmetsässä ja välillä sammalmättäiden peittämässä kuusimetsässä. 

Reitti muuttuu kivikkoiseksi jylhänä korkeuksiin kurottavan Terrivuoren juurella. 

Määkijäniemestä reitti kulkee halki polttamalla ennallistetun metsän 

Ketunlossille saakka. Lossilla matkataan Määkijäsalmen yli ja loppumatkan reitti 

seuraa järven rantaa.” (Lähde: Ketunlenkki reittikuvaus, outdoorsfinland.fi; kuva: 

Marika Hänninen, https://retkipaikka.fi/lapinsalmen-riippusilta-repoveden-

kansallispuisto/)  

 

Mikäli korkeanpaikan kammo ei salli riippusillan ylitystä, pienempi ryhmä kiertää 

eri reittiä. Myös Katajavuori on mahdollista kiertää, jos maasto on liian haastava. 

Ketunlenkin varrella on nuotiopaikkoja ja järveenkin voi pulahtaa. Paluumatkalle lähdemme n. klo 17 ja olemme 

takaisin Leivonmäellä n. klo 19. 

Retken hinta on 30 € + lounas 9 €, kesän talkoolaisille 20 € + 9 €. Ilmoittautuminen viimeistään 10.7.2018 Maarit 

Kinnuselle, puh. 050 577 9153, e-mail maarkinn@ulapland.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset 

erikoisruokavaliot ja se, mistä tulet kyytiin (Leivonmäeltä vai Joutsan linja-autoasemalta) ja kumman Verlan 

opastuksen valitset (maailmanperintökohteen sisätilat vai Patruunan puutarhan). Minimiosallistujamäärä on 30 

henkeä. Osallistujat vastaavat itse omista tapaturmavakuutuksistaan. 

Varustus: 

- Syö ennen retkeä tukeva aamiainen! 
- Vesipullo ja eväät (lounas on klo 12:30 ja paluu vasta klo 19) 
- Sadevarustus, jos on sateista. Aurinkolasit, aurinkorasva ja lakki, jos on aurinkoista. 
- Tukevat maastokengät  
- Ketunlenkille mukaan: juomapullo, eväät, wc-paperia, kamera, kiikarit 
- Uintihaluiset: Pyyhe ja uimavarusteet 
- 30 euroa käteistä retkeen (talkoolaiset 20 euroa) + 9 euroa käteistä lounaaseen / hlö (matkan ja lounaan 

hinta kerätään bussissa, korttimaksu ei ole mahdollinen) 
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