JOUPPILANVUOREN ESTEETÖN
ELÄMYSLIIKUNTAREITTI
Esteetön elämysliikuntareitti sijaitsee vain 2 kilometrin etäisyydellä Seinäjoen keskustasta.
Esteetön reitti tarjoaa hyvää oloa ja turvallista esteetöntä liikkumista luonnossa sekä
harrastusten parissa jokaiselle kansalaiselle. Joupiskan Rinneravintolasta Kyrkösjärven
rantaan metsä-/elämysreitin kautta tulee matkaa yhteensä 4,5 kilometriä. Valaistun
Jouppilanvuoren elämysreitin pituus on 1,8 km.

Reitin lähtöpaikaksi voi valita Kyrkösjärven uimarannan Luontotalo Käpälikön, osoitteessa
Kyrkösvuorentie 26 tai Jouppilanvuoren ns. vesilaitoksen parkkipaikan.
Reitin varrella on useita elämyskohteita, kuten paljasjalkapolku, Tukikohta Vuori: korsu,
sotilaskoti ja juoksuhaudat. Kaikki muut kohteet ovat esteettömiä, paitsi sotilasesterata,
joka ei ole nimensä mukaan esteetön. Seuraavana reitillä on aarnikotkan kota ja
hiljentymispaikka, sekä linnunpönttögalleria ja kuvauspiilo. Metsälampi ja Lepakkolaavu
ovat joko reitin alku- tai loppupäässä, riippuu siitä, kuinka päin reitin kiertää. Reitillä voi
nauttia myös runoista, joita on tauluissa pienin välimatkoin, samoin on pöytä/penkkiyhdistelmiä levähdystä varten. Esteettömällä reitillä on 6 perinteistä
suunnistusrastia ja Mobo mobiilisuunnistusrasteja. Elämysreitillä on lisäksi neljä
esteetöntä kuivakäymälää sekä sähköpistokkeet vaikka sähköpyörätuolin akkujen
lataamiseksi.

Lakeuden Elämysliikunta ry:n omistama Luontotalo Käpälikkö ja Sirius -kota ovat
elämysliikuntareittien lähtö- ja informaatiopaikka, osoitteessa Kyrkösvuorentie 26, 60100
Seinäjoki. Talossa on alueen luonnosta kertovaa materiaalia sekä karttoja perinteisessä ja
sähköisessä muodossa. Käpälikössä voit tutustua ympäröivään monimuotoiseen
lähiluontoon ja nauttia Suomen neljästä vuodenajasta.
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HIKING TRAIL JOUPPILANVUORI
The accessible hiking trail in Jouppilanvuori area is located only 2 km from the city centre
of Seinäjoki. This beautiful trail goes through coniferous forest and offers wellbeing,
outdoor activities and new experiences in nature to everyone. Trail is accessible all year
round, also by baby carriages or wheelchairs, and it’s possible to hike, bicycle or at the
winter time ski through this trail.
This round trail is 1.8 km long and distance between Joupiska Ski Center to the lake
Kyrkösjärvi through the round trail is 4.5 kilometers.
Along the trail there are two campfire places; one by the Lean-to of the Bat and the other
one inside the Hut of the Griffin. There are also several other places with tables and
benches for resting or having a picnic. Hut is open for hikers Wed - Sun from 10 a.m. to 8
p.m. and it’s also available to rent for privet events. Beside the hut is Place of Peace where
you can take a moment in silence and enjoy a beautiful view to a little forest pond.
Along the trail is possible to visit the “Vuori” -base and explore its trenches and dugouts.
Base is available to rent for private events. At the army obstacle track you can try out
exercising like military way. At the track you must follow the instructions and being on track
is at your own risk. Under 15 years old can attend only under adult supervision. There is a
bird house gallery along the trail and a hide in the bird forest for observing and
photographing animals. All sights are accessible except army obstacle track.
You can find four disabled dry toilets and electrical outlets to charge for example
wheelchairs or any other electric mobility aid.
At the beach of Lake Kyrkösjärvi locates nature house Käpälikkö and Sirius hut
(Kyrkösvuorentie 26, Seinäjoki). There is also disc golf course, accessible pier for fishing
and sloped entry for access into the water by wheelchairs.
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