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Kuvat: Jennika Hakola

Jouppilanvuoren elämysliikuntareitti 1,8 km | Seinäjoki
Jouppilanvuoren esteetön elämysliikuntareitti sijaitsee
parin kilometrin etäisyydellä Seinäjoen keskustasta.
Reitti tarjoaa hiljaisuutta, hyvää oloa, turvallista esteetöntä liikkumista ja harrastusmahdollisuuksia luonnossa jokaiselle, joka haluaa nauttia raittiista ulkoilmasta. Reitti sopii kaiken kuntoisille liikkujille, ja se soveltuu erinomaisesti liikuntarajoitteisille ja lapsiperheille. Kulkija voi välillä levähtää penkillä tai pysähtyä
vaikkapa runotaulun, metsälammen tai linnunpönttögallerian äärelle.

VAATIVUUS: Helppo
REITTITYYPPI: Ympyräreitti
SOVELTUVUUS: Reitti soveltuu kaikille, myös liikuntarajoitteisille ja lastenrattaiden kanssa kulkeville.
KESTO: 1-2 tuntia taukoineen
REITTIMERKINNÄT: Reitin alussa on isot opasteviitat karttoineen. Reitin varrella on risteyskohdissa opastetaulut ”olet tässä”-merkinnöin. Reitti
on merkitty pyörätuoli-merkein.

REITIN ALKUUN
Lähtöpiste 1
Jouppilanvuoren parkkipaikka
Jouppilanvuorentie 66, Seinäjoki
(WGS84) N62 46.663 E22 48.345
Aja Ravintola Joupiskan ohi menevää tietä pitkin noin
660 m mäkeä ylös asti. Reittien lähtöalue on heti portin
toisella puolella. Lähtöalueelta valitaan väylä, jonka viitassa lukee ”Elämysliikuntareitti Jouppilanvuori 1,8 km”.
Lähtöpiste 2
Luontotalo Käpälikkö
Kyrkösvuorentie 26, Seinäjoki
62°46'10.9"N 22°48'50.0"E
Reitille voi lähteä myös Kyrkösjärven uimarannalla sijaitsevan Luontotalo Käpälikön parkkipaikalta. Matkaa viralliselle lähtöpisteelle kertyy n. 1,3 km. Yhteys Jouppilanvuoren parkkipaikalle on esteetön.

 Esteetön, valaistu reitti
 Elämykselliset taukopaikat
 Hiljaisuutta lähellä Seinäjoen keskustaa
Palveluja reitin alussa, reitillä tai reitin
välittömässä läheisyydessä

#outdoorsep #jouppilanvuori #lakeudenelämysliikunta #visitseinäjoki #patikointi
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REITTIKUVAUS

HYVÄ TIETÄÄ

Koko reitti kulkee Jouppilanvuoren huipun tuntumassa,
mäntyvaltaisessa metsässä. Reitillä on useita elämyskohteita. Reitti on tarkoitettu kävelijöille, pyöräilijöille
ja erityisesti liikuntaesteisille. Reitin lähtöalueella on
kuntoilupaikka, jossa on välineitä myös esteettömään
kuntoiluun.

Talviaikana reitillä on myös hiihtäjiä, mutta reitin toiseen reunaan on varattu väylä kävelijöille. Liukkailla talvikeleillä kävelijän on oltava erityisen varovainen, sillä
reittiä ei hiekoiteta.

Reitin lähtöalueella on runsaasti viitoituksia, karttoja ja
eri suuntiin johtavia väyliä. Reitin varrella on risteyskohdissa opastetaulut ”olet tässä”-merkinnöin. Reitti on
merkitty pyörätuoli-merkein.
MUUTA
Alueella on MOBO-suunnistusrasteja. MOBO on suunnistuksen ilmainen mobiilisovellus, jonka voi ladata
älypuhelimeen sovelluskaupasta.
VAATIVUUS

Osa elämyskohteista saattaa olla varattuna, suljettuna
tai avoinna vain tilauksesta. Esimerkiksi Aarnikotkan
kota käymälöineen on auki keskiviikosta sunnuntaihin
klo 10.00 - 20.00, muina aikoina vain tilauksesta. Reitin
varrella olevissa kuivakäymälöissä on esteettömyys
otettu huomioon ja pyörätuolilla sisään meno onnistuu
hyvin. Sisätila on suuri, joten avustaja sopii mainiosti
mukaan.
Elämysliikuntareitti on osa laajempaa esteetöntä elämysreitistöä, joka ulottuu ravintola Joupiskasta Kyrkösjärven rantaan (4,5 km). Siitä on yhteys Ilmajoen Ahonkylään saakka ulottuvaan esteettömään reittiin (10 km).
Lisäksi elämysliikuntareitti kulkee osittain Jouppilanvuoren kuntorataa (5 km) pitkin.

Elämysliikuntareitti kulkee melko tasaisessa maastossa
kivituhkapintaista, leveää tietä pitkin. Reitillä on vain
vähän korkeusvaihteluita. Reitti on merkitty hyvin.
#outdoorsep #jouppilanvuori #lakeudenelämysliikunta #visitseinäjoki #patikointi
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Etäisyydet lähikuntiin ja keskuksiin
Seinäjoki 2 km, Ilmajoki 17 km, Lapua 29 km, Kurikka 32 km, Kuortane 46 km

Tutustu lähialueen matkailupalveluihin
www.visitseinajoki.fi
www.visitlakeus.fi

YMPÄRISTÖ
Lähtöalueelta reitti laskeutuu hieman alaspäin ohittaen
ensimmäiseksi kohteen ”Vuori-tukikohta”, josta löytyy
sotilaskoti, korsu ja taisteluhaudat. Sen jälkeen reitti
ylittää ampumaradalle johtavan väylän saapuen pian sotilasesteradan ääreen. Seuraavaksi reitti lähestyy komeaa jäkälikköistä kallioaluetta. Kallion päällä on kota
sekä hiljentymispaikka, josta avautuu luonnonkaunis
näkymä alas metsälammelle. Reitti jatkuu kohti linnunpönttögalleriaa ja kääntyy sitten oikealle, kunnes ylittää
pienen sillan metsälammen kohdalla. Sieltä se saapuu
pian laavulle, jossa kulkija voi pitää vaikka eväs- tai juomatauon. Seuraavassa risteyksessä käännytään vielä
kerran oikealle, sen jälkeen reitti nousee loivasti ylöspäin lähtöalueelle.
MIELENKIINTOISTA TIETOA REITISTÄ
Elämysliikuntareitiltä pääsee helposti tutustumaan lintumetsään, joka alkaa linnunpönttögalleriasta. Vain n.
400 m päästä löytyy mukava, kalliomaisemassa sijaitseva taukopaikka. Siitä johtaa lyhyt, esteetön pitkosreitti
piilokojuun, josta voi tarkkailla metsän elämää. Eläinten
tarkkailupiiloon mahtuu useita henkilöitä kerrallaan.
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KARTTA

MTK-kartta, jonka tekijä on Teemu Peltonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Kartassa on käytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa, irrotuspäivämäärä 17.12.2013, lisenssi.
Karttaan OpenStreetMap:sta tuotujen aineistojen © OpenStreetMap contributors. Lisenssi.
Standardin SFS 4424 mukaiset merkit on julkaistu Suomen Standardoimisliitto SFS:n luvalla.

Sähköinen reittikuvaus ja esim. älypuhelimeen ladattava GPS-reittitiedosto: www.visitpohjanmaa.fi/jouppilanvuori
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