
JUUSTOPOLKU 2017

Tervetuloa 34. Juustopolulle! 
Reittinämme on Vuolenkoskelta Heinolaan johtava entinen markkinapolku, pituudeltaan 17 km. 

 Vuolenkoskelaiset käyttivät polkua maataloustuotteidensa kuljetukseen Heinolan 
markkinoille aina 1900-luvun alkupuolelle saakka, jolloin tieverkostoa alettiin rakentaa. Sen
valmistumisen jälkeen polkureitti jäi unohduksiin ja kasvoi umpeen.

 1982 Vuolenkosken kylätoimikunnan ja Heinolan Latu ry:n voimin polun vanha pohja 
etsittiin maastosta ja sitä ryhdyttiin raivaamaan ulkoilu- ja retkeilyreitiksi.

 Polku kiemurtelee metsäisessä maastossa, kahdessa kohdassa se kulkee pätkiä 
metsäautotietä. Puolimatkan kohdalla on nähtävyytenä Kupparin kivet. Perimätieto kertoo, 
että kuppari on asunut lähistöllä. 

 Ensimmäinen koevaellus tehtiin 1983, ja siitä lähtien polku on ollut patikointikäytössä.
 
Linja-auto vie lähtöpaikoille. Niiltä lähdemme patikoimaan kukin omaa vauhtiamme. Reitti on 
merkitty valkoisilla, puihin ja kiviin maalatuilla merkeillä. Seuratkaa merkkejä! Risteyksissä ja 
teiden ylityksissä on viitat. Polku kulkee lyhyen matkaa metsäautotietä pitkin kahdessa kohdassa. 
Tieosuuksilla ja teitten ylityskohdissa on kyltit VAROKAA LIIKENNETTÄ!

Reitin varrella on kolme huoltoasemaa. 
 Ensimmäinen on noin 7 km Vuolenkoskelta, Merraslammen lähellä, asemasta vastaa 

Vuolenkosken Kyläyhdistys. 
 Toinen on Tamppilahden kohdalla noin 11 km Vuolenkoskelta, sen toiminnoista vastaa 

Heinolan Latu. Huoltoasemilla on tarjolla maksutta mehua ja maksua vastaan kahvia, pullaa 
ja makkaraa. Heinolan Ladun asemalla voi paistaa letun ilmaiseksi nuotiolla. Siellä on myös
myynnissä arpoja Heinolan Ladun toiminnan tukemiseksi. Pääpalkintona on Peltonen Skin 
sukset, muitakin esinepalkintoja on. Arpoja kannattaa ostaa, ne Peltosen skini-sukset on 
viime talven ongelmakeleillä todettu vallan mainioiksi. Arvan hinta on 2 €. Huoltopisteellä 
voi selailla Suomen Ladun julkaisemaa LATU JA POLKU -lehteä. Lehdestä löytyy 
liikuntaan ja retkeilyyn liittyvää tietoutta, jäsenille lehti tulee kotiin jäsenetuna. Heinolan 
Ladun infopisteestä voi kysellä jäseneduista ja liittymisestä.

 Kolmas huoltopiste on Korvenmäellä, josta on matkaa Heinolaan n. 3 km, tarjolla on mehua.

Vuolenkoskelta ja Heinolasta lähteneet tulevat jossakin kohdassa polkua toisiaan vastaan. 
Jälkipäässä, letkojen viimeisinä kulkevat valvojat huolehtien, että kukaan ei jää polulle. Jos 
murheita esiintyy, niistä voi kertoa valvojille tai huoltoasemien talkoolaisille. Tamppilahden 
asemalla on saatavilla ensiaputarvikkeita ja ammattitaitoista apua.

Kuljetuksesta ei peritä maksua, sen tarjoaa Energiayhtiö ELENIA.

TURVALLISUUSOHJEET TIIVISTETTYINÄ:
 VARO LIUKASTUMISTA! Ole tarkkana liukkailla pitkospuilla ja silloilla. Myös juuret ja 

lehdet polulla voivat aiheuttaa liukastumisvaaran.
 VARO MOOTTORILIIKENNETTÄ! Tieosuuksilla, teiden ylityskohdissa ja Tamppilahden 

huoltopisteellä on syytä olla valpas ja kulkea tien syrjää. 
 SEURAA REITTIMERKKEJÄ! Jos valkoisia merkkejä tai kanssakulkijoita ei ole vähään 

aikaan näkynyt, on syytä palata viimeksi havaitulle merkille ja tarkistaa reitti.
 ÄLÄ KILPAILE TAI KIIREHDI LIIKAA, NAUTI MUKAVASTA SYYSPÄIVÄSTÄ!

HYVÄÄ MATKAA JA POLKURETKIPÄIVÄÄ KAIKILLE! 

KIITOS OSALLISTUMISESTA!


