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Saaret Kolin kansallispuistossa
Jääkauden muodostama
harjujakso kulkee Kolin
kansallismaiseman poikki.
Valtaosa tästä muodostelmasta pysyy maiseman
ihailijalta piilossa Pielisen
pinnan alapuolella.
Harjujakson korkeimmat huiput
kurkistavat vedestä muutamassa
kohdassa muodostaen ketjun
tutustumisen arvoisia saaria.
Harjumuodostelman saaret:
Laitosaari, Purjesaaret, Iso- ja
Pieni-Korppi sekä Hiekkasaaret
ovat osa Kolin kansallispuistoa.
Retkeilypalvelurakenteineen ne
ovat mainioita kohteita kesäiselle
päiväretkelle. Makkaran paisto
ja kahvin keittäminen onnistuu
huolletuilla tulentekopaikoilla.
Lukuun ottamatta Purjesaaria,
kaikista harjumuodostelman

saarista löytyy Metsähallituksen
ylläpitämä tulentekopaikka polttopuineen sekä kuivakäymälä.
Hyvä on kuitenkin pitää mielessä,
että metsäpalovaroituksen aikaan
avotulen teko on kielletty. Saarten
kuivat männikkökankaat ovat
erityisen herkkiä syttymään.
Kuumana kesäpäivänä kannattaa saariretkelle ottaa mukaan
uimakamppeet. Saarten rannat
ovat hiekkapohjaisia ja vedet
virkistäviä. Pielinen on myös oivallinen kalavesi ja saaret sopivia
kalareissun taukopaikkoja.
Saariin pääsee rantautumaan
moottoriveneellä mutta rakennettuja luiskia tai laiturirakenteita ei
ole. Jos omaa kulkuneuvoa vesillä
liikkumiseen ei löydy, on Kolin
satamasta mahdollista vuokrata
kanootteja, kajakkeja sekä veneitä.
Hiekkasaariin järjestetään kesällä
Kolin satamasta käsin myös oh-

Kolin kesä 2014
Hiljaisuutta ja rentoutumista vai
suuri seikkailu? Historian siipien
havinaa Sibeliuksen jalanjäljissä
vai jotain uutta ja ennen kokematonta? Kolin kesän voi kokea
monella eri tavalla.
Herajärven kierros, joka kiertää Herajärven ja kulkee Kolin kansallispuiston halki vie
metsän siimekseen ja parhaille
näköalapaikoille. Kierroksen voi
aloittaa Ukko-Kolilta. Vaaroilla
voi samoilla myös opastetusti.
Opastetulla Kolin olemus -retkellä pääsee tiistaisin kohtaamaan
Ukko-, Akka- ja Paha-Kolin vaaramaisemat ja tekemään elämyksellisen metsäretken, joka päättyy
Mattilan perinnetilalle. Ravintola
Alamajan edustalta Rantatieltä
taas alkaa kesäinen luolaseikkailu.
Löytyyköhän sittenkin luolastosta
Kolin syvin olemus? Vai ylhäältä
vaaroilta?

Opinjanoisten kannattaa tutkia
Elontilan koulutuskalenteria.
Tiedonjanoa voi myös yrittää
sammuttaa luontokeskus Ukon
pysyvässä näyttelyssä, joka kertoo
alueen geologiasta, luonnosta ja
kulttuurista. Kesän aikana Ukossa
on vaihtuvia näyttelyitä, esimerkiksi Telkkämäen kaskinäyttely,
jossa on esillä valokuvia ja esineistöä kasken poltosta. Retkeilijän
vinkkinurkasta voi myös hakea
oppia erätaitoihin.
Venekuljetuksia on tänä kesänä
saatavilla välillä Koli–Vuonislahti
sekä myös Paateriin edestakaisin.
Suomen suurin sisävesien autolautta liikennöi Kolin ja Lieksan
välillä. Tilausristeilylle Pieliselle
puolestaan kutsuu Pielisen VIPristeilyt.
Juhannusta Kolilla juhlitaan
ravintola Alamajalla, Future
Freetimessa ja hotellilla. Futu-

jattuja kanoottiretkiä aloittelijoille
sekä opastettuja veneretkiä isommallekin porukalle.
Retkeilijän on hyvä tietää, että
Kolin kansallispuiston saarissa
liikkumiseen liittyy joitakin rajoitteita. Kansallispuiston järjestyssäännöt kieltävät liikkumisen
hehtaaria pienemmillä luodoilla
15.5. ja 17.7. välisenä aikana
vesilintujen pesimärauhan turvaamiseksi. Yöpyminen ei ole
sallittu missään kansallispuiston
saarista. Jos mielii telttailla kansallispuistossa Pielisen rantamaisemissa, kannattaa suunnata
puiston eteläpäässä sijaitsevaan
Rykiniemeen, jossa on luvallinen
telttailualue. Alueen yrittäjillä
ja Metsähallituksella on myös
tarjolla vuokramökkejä yöpyvän
vesiretkeilijän tukikohdaksi.

Lähde piknikretkelle
Hiekkasaareen

re Freetimessa ohjelmassa on
juhannuskokon sytyttäminen,
yhteislaulua ja Kolin maisemista
nauttimista läpi yöttömän yön.
Break Sokos Hotel Koli järjestää
juhannustanssit 20.6 ja 21.6.
Perinteistä Kolin Retkiviikkoa
vietetään tänä vuonna 28.6.––6.7.
Reilun viikon aikana Kolilla,
Ruunaalla ja Rääkkylässä on
tarjolla ohjelmaa moneen makuun. Tapahtumat on ryhmitelty
teemoittain, kullekin päivälle
omansa: vaarojen retket, kulinaristien retket, hiljaisuuden
retket, seikkailijoiden retket, koko
perheen retket, tarinoiden retket,
yökyöpeleiden retket, perinteiden
retket ja taiteilijoiden retket.
Kolin ainutlaatuinen kansallismaisema on inspiroinut lukuisia
taiteilijoita 1800-luvun lopulta
nykypäivään. Kuvataiteilija Teijo
Karhu vie akvarellimaalausret-

kelle Pieliselle. Retki tehdään
soutuveneellä ilta-auringon aikaan. Luovuuttaan voi myös
kehittää kuvataideleirillä Kolin
vaaroilla taidemaalari Seppo
Väänäsen johdolla. Retkiviikon
aikana on mahdollisuus osallistua Rakkauden Puutarhat,
yhteisöllisen ympäristöteoksen,
valmistamiseen. Kolin kesässä on
tarjolla myös runsaasti musiikkia:
lied-musiikista nautitaan Kolin
kirkossa, Mozartin sävelistä Paaterin kirkossa, bluesin rytmeistä
kahvila Ryynäsessä, viulunsoitosta
Akka-Kolilla, kansanlauluista
Kolin kallioilla, vain muutamia
mainitakseni.
Ohjelmaa on luvassa niin hiljaisuutta kuin seikkailua kaipaaville.
Kesäiltaisin voi rentoutua Break
Sokos Hotel Kolin uniikissa
Koli Relax Spa -hemmottelu- ja
maisemakylpylässä. Kolilla pääsee

Metsähallitus järjestää veneretkiä
Hiekkasaareen aina torstaisin
26.6. – 7.8.2014. Retkille tulee
ilmoittautua etukäteen Kolin
luontokeskus Ukkoon. Mukaan
mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
”Kolin kansallispuistoon kuuluu monia hienoja harjusaaria.
Kaikilla ei ole venettä tai halua
lähteä melomaan, joten haluamme
tarjota myös heille mahdollisuuden tutustua saariin sekä nähdä
Koli toisesta perspektiivistä eli
Pieliseltä”, kertoo asiakasneuvoja Markku Penttinen.”Mikään
myöskään estä tulemasta piknikille vaikkapa meloen”, Penttinen
ehdottaa, ”Hiekkasaaressa Metsähallitus tarjoaa kahvit ja mikä sen

mukavampaa kuin uida ja nauttia
eväitä hienoilla hiekkarannoilla”.
Veneretkien kuljetuksista vastaa kokenut pielisenkävijä Eino
Nuutinen ja Metsähallituksen
omilta oppailta voi kysyä alueen
luonnosta. Retkelle lähdetään kesätorstaisin klo 14 Kolin satamasta
(Rantatie 12) . Paluu satamaan
tapahtuu noin klo 17. Venekyyti
saareen maksaa 20 euroa/henkilö.
Omat piknikeväät ja uimapuku
kannattaa ottaa mukaan! Metsähallitus tarjoaa saaressa nokipannukahvit.
Lisätietoja: Kolin luontokeskus
Ukko, puh. 0205 64 5654 tai email:
ukko(at)metsa.fi
Arto Saari
Suunnittelija
Markku Penttinen
Asiakasneuvoja
Metsähallitus, Etelä-Suomen
luontopalvelut

halutessaan nauttimaan myös savusaunan hämyisestä tunnelmasta
tai turvehoidosta saunan leppeissä
löylyissä.
Kesän suuri seikkailu voi olla
koskenlaskua tai koskikelluntaa
Ruunaalla, melontaa Lieksanjoella
tai Pielisellä, vauhdikkaita vesielämyksiä lapsille ja aikuisille ravintola Alamajan rannassa Kolilla.
Saisiko Zorba-pallon pyörimään
veden päällä? Paimentuvan islanninhevosten selässä voi ratsastaa
kuuntelemaan hiljaisuutta tai
ihailemaan auringonlaskua. Jopa
töltin salat saattavat aueta näillä
retkillä.
Kolin alueen yritykset ovat
valmiina palvelemaan vierailijoita
kolilaisille ominaisella vieraanvaraisuudella.
Lisätietoja: www.koli.fi, www.facebook.com/Koli.fi, info@koli.fi

