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Juvan Saimaa Unesco 
Geopark -erikoisuudet
Koe Saimaa Geopark -kohteet ja ihas-
tele jylhiä kallioisia järvinäkymiä ja 
metsä- ja peltomaisemia. 

Näissä geokohteissa olet 
jääkauden jäljillä:
• Enkelipesän hajonnut 

siirtolohkare ja lippaluola
• Karihiekan upea hiekkaranta 

ja rantakalliot
• Juvan taajaman drumliinikenttä 

– jääkauden muovaamat selänteet
• Raintsaaren harjusaari, kalliopaljastu-

mat sekä esihistorialliset asuinpaikat
• Sarkaslammen jylhät kallio- 

jyrkänteet kalliomaalauksineen 

Arvokkaat luonto- ja 
kulttuurikohteet
• Juvan museo drumliiniselänteellä, 

Partalan keskiaikaisen tilan alueella
• Pattoin perintötalo ja pihapiiri 

aidoissa 1800-luvun lopun asuissaan
• Kaskiin maisema-alueen perinteiset 

mäkikylät ja rinnepellot

Juvalla kaikki on lähellä 
– myös ruoka
Juvalla syödään vastuullista ja hyvää. 
Perinteikkään lähiruokapitäjän vilja-
vilta pelloilta, kasvimailta ja luonnosta 
tulevat monet upeat raaka-aineet niin 
ravintoloiden kuin herkuttelijoiden 
ruokapöytiin. Juvalla toimii myös 
Reko-lähiruokarengas, jonka kautta 
voi tilata lähiruokaa – kuten vihan- 
neksia, kananmunia, lihaa ja marjoja 
– suoraan paikallisilta tuottajilta.

Tutustu ainakin näihin!
Juvan keskustan tori 
arkisin klo 7-16 ympäri vuoden
Koikkalan kesätori ja torikahvila 
on kaiken kansan kohtauspaikka lau-
antaisin kesä-elokuussa
Puistolan Laavukylän iltatori 
ja torikahvila kesäisin heinäkuussa 
visitjuva.fi/lahiruoka

Lähde luontoon ja 
nauti avotuliruokailu
Rauhoittava metsäkävely ja luonto- 
ruokailu avotulella Enkelinpesällä 
tai Ruotusotamiehen torpalla luon-
to-opas Tuula Issakaisen johdolla.
visitjuva.fi/luontoon

Herkuttele reissullasi
Rapion Myllykahvilassa ja Mylly- 
puodissa nautit taatusti tuoreita 
herkkuja ja viljatuotteita sekä teet 
ihania ostoksia itselle ja lahjaksi!
TeaHouse of Wehmais teehuone- 
bistro Vehmaan kartanon pihapiirissä 
tarjoaa sesongin parhaita luomu- ja 
lähiruokaherkkuja yhdistettynä tarkoin 
valittuihin teelaatuihin. Monipuolinen 
valikoima ruoka- ja lahjatuotteita myös 
mukaan!
Kotileipomo Siiskosen Punaisen 
Piipun Kievarissa viitostien varrella ja 
Juvan keskustan Pikkupiipussa tarjolla 
maistuvia leivonnaisia ja lounaita. 
visitjuva.fi/ravintolat

Viihtyisässä ja vireässä Juvassa on aitoa luonnonvoimaa. 
Sitä voit ammentaa itseesi jääkauden veistämissä maisemissa 

sekä nauttimalla paikallisia lähiruokaherkkuja.

TeaHouse of Wehmais tarjoaa makumatkoja myös teen maailmaan.
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Fillarilla 
fiilistellen 
upeissa  
maalais- 
maisemissa
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Juvan kauniit kylät
Tee kierros Juvan kauniisiin maalais-
kyliin järvi- ja metsämaisemien kautta 
kulkevalla reitillä. Vehmaalta alkava 
rengasreitti kulkee kylästä kylään ja sen 
varrelle jää monia näkemisen arvoisia 
luontokohteita ja paikallisia nähtävyyk-
siä. Reitin kokonaispituus on 94 km, ja 
sen voi ajaa myös lyhyempinä osuuksina. 

Reitti kulkee osittain Luonterin 
pyöräilyreittiä pitkin Siikakoskelta Koik-
kalaan. 

Luonteri-pyöräilyreitti
Luonterin pyöräilyreitti kiertää pitkin 
Saimaan Luonterin rantoja ja metsäisiä 
taipaleita. Tämän reitin varrella on Sai-
maa Geopark -kohteita, kuten Karihie-
kan hienot hiekkarannat ja Enkelinpesä, 
sekä kalliomaalauksia, hiidenkirnuja ja 
erikoisia kalliomuodostelmia. Kokonai-
suudessaan reitti on 95 km pitkä, ja sen 
varrella on useita laavuja ja taukopaik-
koja. Reitille voi liittyä Juvan Siikakos-
kelta. 

Huitukan harjukierros
Huitukan harjukierros kulkee Huitu-
kan-Myllyjoen luonnonsuojelualueen 
kapealla, vesistön rajaamalla harjuselän-
teellä. Harjun laella kulkee vanha kärry-
tie, josta avautuu hienot näkymät ympä-
röiviin maisemiin. Alueella on viitteitä 
muinaisesta asutuksesta, kuten terva-
haudoista ja pyyntikuopista. Jääkauden 
aikaansaannoksia voi ihailla Vuoreinen- 
ja Sourujärven välisellä niemellä sijaitse-
villa Repokiven kallioilla. Reitin varrella 
voi tutustua myös Vehmaan ja Vuo-
renmaan upeisiin kulttuurimaisemiin. 
Reitin kokonaispituus on 48 km ja se on 
merkitty OravaPyöräily-tunnuksin. 

Juva-Sulkava 
-pyöräilyreitti 
Juvan kauniisiin ja vaihteleviin 
metsä- järvi- ja kulttuurimaisemiin 
vie 46 kilometrin mittainen Juva-Sul-
kava-pyöräilyreitti, jonka varrella on 
monia mielenkiintoisia käyntikohteita. 
Pyöräilyreitti seurailee melontareittiä 
taukopaikalta toiselle aina Juvalta Sul-
kavalle asti ja sen voi pyöräillä kumpaan 
suuntaan tahansa. Reitin varrella on 
majoitus- ja ruokailupalveluita, ja halu-
amalleen reittipisteelle voi myös ostaa 
kuljetuksen. Yhdistä pyöräilyyn myös 
melonta! Reitti on merkitty OravaPyö-
räily-tunnuksin.

Tutustu Juvan kauniisiin maalaiskyliin ja metsäisiin reitteihin tai 
valloita Juvan harjut ja luontokohteet pyörän selässä. 

Muista myös nämä pyöräilyreitit

Kettulan lenkki
Kettulan lenkki kiertää Jukajärven 
ympäri päällystettyä tietä pitkin. Reitin 
varrella on upeita järvi- ja peltomaise-
mia sekä Saimaa Geopark -kohde Pattoin 
perintötalo luonnonsuojelualueineen. 

Sourun mäkireitti
Nimensä mukaan mäkinen reitti starttaa 
Sulkavantien ja Mälkiäntien risteyksestä 
ja seuraa Oravareitin opasteita metsärei-
tillä Sourunniementielle. Reitin varrella 
on melontareitin kaksi taukopaikkaa: 
Riemiö ja Souru. Reitin kokonaispituus 
on 20,9 km ja se kulkee osin pitkin rou-
heita metsäkoneväyliä.

Rautjärven lenkki
Rautjärven lenkki on kauniissa juva-
laisissa kulttuurimaisemissa pääosin 
sorateitä pitkin kulkeva, 30 kilometrin 
mittainen rengasreitti. Reitin varrella 
tutustut Inkilän, Tietin ja Loukion kar-
tanomaisemiin ja poljet halki Maivalan 
upean kylämaiseman. Vanha-Juvantiellä 
ja Nuutilanmäentiellä kulkevat reit-
tiosuudet ovat osa satoja vuosia vanhaa 
Suurta Savontietä.

Luonteri pyöräily 
-tapahtuma

Nauti Luonterin rannoista 
ja maalaismaisemista 40 km 

lenkillä tai haasta itsesi 95 km  
mittaisella reitillä Luonteri pyöräily 

-tapahtumassa. Lähtö ja maali 
sijaitsevat Saimaanranta Resort 

by Anttolanhovissa.

Rautjärven lenkin varrella 
on useita kesäkahviloita, tuli- 

paikkoja ja uimarantoja. 
Halutessasi voit kokeilla kalaonneasi 

Rävykoskelle ja vuokrata Siikakoskelta 
kanootin ja tehdä melontaretken 
Saimaan Luonterille. Majoituskin 

järjestyy!

Vınkki

Katso kaikki Juvan upeat pyöräilyreitit visitjuva.fi/oravapyoraily
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Reittejä 
omien 
polkujen 
kulkijoille
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Georeitti 
Ristilammen-Sarkaslammen-

Pitkuslammen luonnonsuojelu- 
alueella on nyt 6 km pituinen 

rengasreitti, joka tarjoaa kulkijoille 
upeita maisemia vaihtelevissa 

maastonmuodoissa.

Kesälla 2023 ohjattuja 
päivävaelluksia Enkelin-
pesälle! Retkeen sisältyy 

nuotiolounas ja 
metsärentoutus

visitjuva.fi

Uutta!

Hiiden polkujen 
vaihtelevat reitit
Hiiden polkujen pisin reitti, Metsäväen-
taival, kiertää Juvalla upeissa metsä- ja 
kalliomaisemissa sekä lampien ja kos-
kien rantoja. Yhteensä 50 km pitkä reitti 
sopii ympärivuotiseen retkeilyyn. Sen 
varrella on monenlaista nähtävää, muun 
muassa ainutlaatuinen Saimaa Geo-
park-kohde Enkelinpesä luolineen sekä 
metsäkansan elämästä kertovia torppia 
kaskiraunioineen, museotiloja, savusau-
noja sekä vanhoja rahtiteitä. 

Kivikautiset 
kalliomaalaukset
Sarkaslammen jylhien kallioiden seinä-
miin on maalattu kivikautiset hirveä ja 
venettä esittävät kalliomaalaukset. 

Ristilammen 
esihistoriallinen 
kvartsilouhos
Ristilammen itärannan kallioseinämän 
alaosassa on kivikautinen kvartsilouhos 
sekä sen yläpuolella mannerjäätikön 
sulamisvesien hioma, hiidenkirnuille 
ominainen kaareva pinta.

Hiiden polkujen Metsänväentaipa-
leelle voi Juvalta lähteä patikoimaan 
Siikakosken Rävykoskelta. Reitti kulkee 
osittain maanteitä pitkin ja reitille 
pääsee liittymään myös parkkipaikalta 
läheltä Pärehöylää, Kannuslahdentien ja 
Kannuslahden metsätien risteyksestä tai 
Enkelinpesältä. Metsäväentaipaleelta voi 
jatkaa Viiden vuoren reittiä pitkin myös 
Anttolan puolelle kohti Neitvuorta. 

Hiiden polkujen reitit on merkitty 
punaisella värillä ja viitoituksilla, ja 
vuorireitit keltaisin ja valkoisin tunnuk-
sin. Reitistön varrella on taukopaikkoja 
ja laavuja tulentekopaikkoineen myös 
yöpymistä varten.

Laurinkota Metsänväentaipaleen varrella on 
tunnelmallinen taukopaikka.

Neitvuori, Hiiden polkujen yksi näköalapaikka, 
tarjoaa hienot maisemat Saimaalle.

Juvan järviluonnossa on ainutlaatuisia geologisesti, arkeologisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka kutsuvat tutustumaan. Lähde 

aistimaan Juvan kaunis järviluonto patikoiden ja tutustu sen erikoisuuksiin!

Huitukanharju 
Huitukan-Myllyjoen luonnonsuoje-
lualueella. Kulje pitkin vanhoja kärry-
teitä kivikautisella asuinseudulla.

Ota patikointikohteeksesi myös nämä
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Suuntaa 
kulttuurin 
jalanjäljille

Partalan Kuninkaankartanon 
Museoalue ohjaa kulkijan 
mielenkiintoiseen juvalaiseen 
historiaan. Partalan alueella ovat 
myös Juvan Tryffelikeskus sekä 
Hotelli ja tilausravintola Partalan 
Kuninkaankartano.
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Gottlundin kierros
Gottlundin kierros on 9 km mittainen, 
mukava koko perheen patikointireitti. 
Kierroksen varrella on 27 erilaista tau-
lua, joissa kerrotaan reitin luonto- ja 
kulttuurikohteista suomeksi ja englan-
niksi. Reitti alkaa ja päättyy Partalan 
Kuninkaankartanon alueelle, jossa 
sijaitsevat mm. Juvan Museo, Juvan 
karjalaisten museo sekä Galleria 
Kuninkaankartano. 

Reitin varrella Jukajärven rannassa 
on yleinen uimaranta sekä taukopaikka. 
Kierrokselta voi poiketa pistoreitille, 
jonka varrella on mm. Gottlundin tupa, 
Juvan kaunis vanha hautasmaa ja tuuli-
mylly.

Gotludin kierros on merkitty 
apila-tunnuksella.

Hilduri Juvan keskustassa Juvan karjalaisten museo Partalassa Pattoin perintötalon pihapiiri

Sepittäjän kierroksen tulipaikka.

Gottlundin tuvassa Carl Axel Gottlund keräsi 
kansanperinnettä ja laulatti runonlaulajia 
1800-luvun alussa.

Lähes 200-vuotiset Juvan pitäjän viljamakasiini 
ja Lehtikankaalta siirretty tuulimylly ovat 
nähtävillä vanhan hautausmaan kulmalla.

Pattoin perintötalo 
on talomuseo ja Saimaan 

Geopark-kohde. Pihapiiriin ja 
polkuihin voi tutustua omatoi-
misesti ympäri vuoden, kesäisin 

myös opastetusti.Polkuja kulttuurihistoriallisissa maisemissa

Pattoin luontopolku 
ja perintötalo
Pattoin luontopolku on helppokulkui-
nen, vajaan kilometrin mittainen kävely-
reitti Jukajärven ja Pattoin perintötalon 
välisellä luonnonsuojelualueella. Se on 
merkitty maastoon Saimaan Geopark - 
paaluin.  

Sepittäjän kierros
Sepittäjän kierros on helppokulkuinen, 
Salajärven rantamaisemissa lähellä 
Juvan keskustaa kiertelevä, juvalaista 
järviluontoa opastauluin esittelevä 2 km 
mittainen luontopolku. Reitin varrella 
on uusi tulipaikka varusteineen sekä 
uimaranta. Sepittäjän kierros on osa 
Gottlundin kierrosta.

Juvan keskustassa ja sen liepeillä voit nauttia luontoelämyksistä 
ja löytää harvinaisia kulttuurihistoriallisia kohteita. Lähde 

löytöretkelle Juvan järviluontoon ja kulttuuriin! 

Juvan kulttuuripolku
Kulttuuripolku johdattaa juvalaiseen 
kulttuuriin ja taajaman historiaan. Reitti 
kulkee Juvan kirkolta ja Martti Talvela 
-kampukselta jugendtyylisen Hildurin 
kautta viljamakasiinille, tuulimyllylle 
ja kauniin vanhan hautausmaan kautta 
aina Partalaan asti Gottlundin kierrosta 
seuraten.

Partala-polku
Tutustu Partalan historiaan
skannaamalla polun varrella olevat
kahdeksan QR-koodia. Kerää
vastaussivuilta löytyvät kirjaimet ja 
vaihda niiden järjestystä, niin saat tietää, 
mitä tuotetta herrasväen pöydissä käy-
tettiin 1500-luvun kuninkaankartanossa. 
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Vetten tiet 
vievät Järvi-
Suomen 
sydämeen

Oravareitti 
vie melojan 
tunnelmallisille 
joki- ja järvi- 
taipaleille.
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Oravareitti
Juvalta Sulkavalle johtava Oravareitti 
on 57 km pitkä kanoottireitti, jossa on 
joki-, koski- sekä järviosuuksia. Reitin 
varrella on metsä- ja vesiluonnosta 
kertovia opastauluja, joihin voi tutustua 
kanootista. 

Oravareitti sopii myös perheille
Jännitystä leppoisaan melontaan tuo-
vat reitin yhdeksän koskea, jotka ovat 
muutamaa lukuunottamatta kuitenkin 
helppoja. Oravareitiltä voi valita melot-
tavakseen myös lyhyempiä osuuksia. 

Ja palvelut pelaavat!
Reitille voi lähteä joustavasti miltä 
tahansa taukopaikalta. Reitin varrella on 
useita taukopaikkoja, joissa on tulente-
komahdollisuus. Kuljetukset kohteisiin 
ja takaisin voi sopia välinevuokraajien 
kanssa. Myös majoitus ja ruokailut jär-
jestyvät tarvittaessa.

Juvan uimarannat
Juvalla on monia uimapaikkoja, 
joissa pääset uimaan luonnonve-
sissä. 

JUVAN KIRKONKYLÄSSÄ
Jukajärven uimarannat
• Runonlaulajantie 1 
 N 61° 53.50’ E 27° 51.99’ 
• Runonlaulajantie 27 
 N 61° 53.34’ E 27° 52.24’ 

KYLÄMAISEMISSA JA 
MELONTAREITTIEN VARSILLA: 
• Puottopaikan piitsi 
 Maaralantie 266
• Siikakosken uimaranta 
 Puottopaikantie 11 
 N 61° 44.94’ E 27° 42.28’
• Auvilan uimaranta 
 Pakkasenrannantie 113 
 N 61° 45.17’ E 27° 45.95’
• Karihiekka 
 Viisalanmäentie 781 
 N 61° 36.50’ E 27° 53.70’

Lisää uimarantoja 
visitjuva.fi/uimarannat

Luonteri-melontareitit
Luonterin lukuisten saarien lomassa on 
upeita melontareittejä useammankin 
päivän melonteretkille. Melontareiteille 
pääset esimerkiksi Siikakoskelta, Antto-
lan satamasta tai Kuparovirran tai Liet-
veden sillan veneenlaskupaikoilta.

Luonterin melontareittien varrella 
on kivikautisia asuinpaikkoja, kallio-
maalauksia sekä monenlaisia luonnon-
nähtävyyksiä kuten Etelä-Savon korkein 
huippu, Neitvuori, Anttolassa.  

Raintsaari
Raintsaari on Saimaa Geopark -kohde, 
jääkauden muovaama kallioinen harju-
saari, josta on upeat näkymät Saimaan 
Luonterille. Saarelta on löydetty kivikau-
tinen asuinpaikka sekä varhaismetalli-
kautinen lapinraunio. 

Saaren länsirannalla, hiekkapohjai-
sen nimenkärjen pohjoispuolella on ret-
kisatama,  tulentekopaikka, jätepiste ja 
käymälä. Retkisataman lähellä on myös 
saaresta kertova kohdeopaste.

Juvalla on lukuisia järviä ja hienoja vesireittejä, joilla meloa. Niiden 
varrella on ainutlaatuisia Saimaa Unesco Geopark -kohteita, rantoja ja 

taukopaikkoja, joissa levähtää ja nauttia upeista maisemista. 

Karihiekan upea hiekkaranta, joka 
muodostaa 300 m pitkän kaaren. 
Paikassa myös retkisatama sekä uima-
ranta. Karihiekka on vain noin 2,5 km 
päässä Sarkaslammen Geopolulta. 

Nautitaan luonnosta 
kestävästi! 

Tutustu retkeilyetikettiin 
luontoon.fi/retkietiketti

Oravareitti on hyvin opastettu myös luonnossa. 

Leppoisa Oravareitti sopii koko perheelle.

Luonterin maisemissa on ilo seikkailla.
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Luonnon iloja 
365 päivää 
vuodessa

Hasa Juva Ski Resortin 
täyspitkissä rinteissä 
koet talven riemuja.

Hasamäellä
2 km:n mittainen, 

maastoon merkitty 
lumikenkäilyreitti

**** 
Osittain maastossa 

kulkeva Juva-Hasamäki 
talvipyöräilyreitti (15 km)

visitjuva.fi

Uutta!

12



Uimahalli
Vesiliikuntakeskus Sampola on koko 
perheen vesiliikuntapaikka. Sampolassa 
on kuusi erilaista uima-allasta, vesi- 
hierontapisteitä, vesiliukumäki, viisi 
saunaa, kuntosali ja kahvio.
vesiliikuntakeskussampola.fi

Laavut ja nuotiopaikat 
Juvan maastossa on useita laavuja ja 
tulipaikkoja, joissa nautit evästauosta 
luonnon helmassa nuotiotulen äärellä. 
visitjuva.fi/laavut

Luontoon ratsastaen
Ratsatusretkiä ja -tunteja tarjoavat 
Vehmaassa K & M Hevostalli Vehmaa 
ja Vuorenmaassa Farmila Oy.

Geokätkeile Juvan 
luonnossa
Geokätkökohteita on Juvalla 
yli 160 kappaletta.

Kaloja narraamaan
Kalasta järvitaimenta Rävykoskella tai 
ongi itsellesi kirjolohi Samusenlahden 
virkistyskalastuslammikosta! Rävy-
koskella voit kalastaa 
perholla tai heittouistimella. Sopii 
myös aloittelijoille!

Juvalla koet liikunnan iloa jokaisena vuodenaikana. 
Nauti monipuolisista talviliikuntamahdollisuuksista 

laskettelusta luisteluun tai aktiviteeteista, 
jotka sopivat keliin kuin keliin. 

Keväästä syksyyn
frisbeegolfia

Juvan taajamassa on uusi 
18-väyläinen, ammattilaisen 

suunnittelema frisbeegolfrata. 
Rata alkaa Kaarihallin piha-alueelta 

ja siinä on helppoja PAR 3 -väyliä 
sekä haastavampia 

PAR 4 -väyliä.

Liikunnan riemuja kaikilla keleillä!

Hasa Juva Ski Resort
Hasa Juva Ski Resortissa voit lasketella, 
hiihtää, lumikenkäillä ja laskea pulkka-
mäkeä. Hasalla on neljä valaistua rin-
nettä, lastenrinne ja pulkkamäki. Täys-
pitkien rinteiden pituudet vaihtelevat 
280 metristä 430 metriin, ja korkeuseroa 
rinteillä on 65 metriä. Rinteet pidetään 
kauden aikana hyvässä kunnossa niin, 
että talviurheilun riemua jatkuu pitkälle 
kevääseen. Rinteistä yksi on varattu 
streetiksi. 

Hengähdä rinneravintolassa takka- 
tulen loimussa kuumia juomia, virvok-
keita ja grilliherkkuja nauttien.

Välinevuokraamosta lasketteluvä-
lineet, lumikengät, Touring-moottori-
kelkka sekä fatbike- ja ebike-pyörät. 

Hiihtoladut
Hiihdä Juvan taajamassa ja maaseutu- 
maisemissa! Juvalla pidetään ladut 
hyvässä kunnossa ja niille pääset niin 
taajamasta kuin sen ulkopuoleltakin.

Nauti leppoisasta 
retkiluistelusta!
Jäätilanteen salliessa Salajärvellä avau-
tuu 7 km mittainen retkiluistelureitti. 
Reitti sopii luistelijoille ja kävelijöille ja 
sen varrella Kalliosaaressa on kaksi laa-
vua evästaukoa varten. 

Vınkki

Välillä kannattaa ottaa myös rennosti! Tässä muutama vinkki, 
jotka antavat uutta puhtia kelillä kuin kelillä.
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Mukavat 
majoitukset 
luontoeduilla

Hyvät ystävät ja juvalaisista 
raaka-aineista valmistetut 
tarjoamiset kruunaavat 
mökkiloman Juvalla.
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Majoitu mökissä, 
maatilamajoituksessa 
tai hotellissa
Juvalla majoitut mukavissa mökeissä, 
hotellissa, aamiais- ja maatilamajoituk-
sessa sekä camping-alueella monipuoli-
sine palveluineen. 

Osa mökeistä on käytettävissä ympä-
rivuotisesti, joten koettavissa on myös 
talvilomia hankien keskellä. 
visitjuva.fi/majoitus

Olitpa liikkeellä yksin, kaksin tai isommalla porukalla, on Juvalla 
majoittumisvaihtoehtoja jokaiseen makuun. Rakkaat lemmikit voi myös ottaa 

mukaan moniin eri kohteisiin. Oma rauha, leppoisat löylyt ja hyvät palvelut 
johdattavat latautumismatkalle kohti höyhensaaria.

Laatulomien Villa Muu ja muut korkeatasoiset 
huvilat kutsuvat viihtymään vaikka koko 
perheen voimin.

Salajärven kauniissa rantamaisemissa 
sijaitsevan, tunnelmallisen juhla- ja 
majoituskohde Kannashovin päärakennus.

Hotelli ja tilausravintola Partalan Kuninkaan-
kartanon emäntä valmiina vastaanottamaan 
vieraat Juvan Partalassa, lähellä keskustaa.

Juva Camping lähellä Juvan keskustaa.

Vuokra- 
välineet 
kätevästi 
paikan- 
päältä

• Sähköavusteisia fatbike-maas-
topyöriä talvisaikaan Hasa Juva Ski 
Resortista ja kesäaikaan Juva Cam-
pingiltä.
• Perinteisiä, lihasvoimalla liikku-
via polkupyöriä vuokraa Juva Cam-
ping ja Siikakoskella sijaitseva Kayak 
and canoe sale and rental Mikkeli.
• Kajakkeja ja kanootteja vuokraa 
Juva Camping ja Kayak and canoe 
sale and rental Mikkeli.
• Purjevenettä ja kalastusvenettä 
Saimaan Luonterille vuokraa Kayak 
and canoe sale and rental Mikkeli.

• Soutuveneitä ja SUP-lautoja 
vuokraa Juva Camping.
• Lasketteluvälineitä, lumikenkiä 
ja touring-moottorikelkkoja 
vuokraa Hasa Juva Ski Resort.
• Retkiluisteluvälineitä, potku- 
kelkkoja ja pilkkivälineitä 
vuokraa Kannashovi.
• Lumikenkiä, frisbeegolfvälineitä 
ja lento- ja koripalloja lainattavissa 
Juvan kunnankirjastosta.

Katso yhteystiedot
visitjuva.fi/vuokravalineet
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Oulu 

Kuopio Joensuu

Varkaus

Tampere

Turku
Lahti

Mikkeli

Helsinki

Savonlinna
JUVA

Nähtävää ja koettavaa
1. Juvan keskusta
2. Koikkalan kesätori
3. Puistolan laavukylä
4. Enkelinpesä
5. Karihiekka
6. Raintsaari
7. Sarkaslampi
8. Kaskiin maisema-alue
9. Rapion Myllykahvila ja Myllypuoti
10. TeaHouse of Wehmais
11. Punaisen Piipun Kievari
12. Pikkupiippu
13. Hotelli Partalan Kuninkaankartano
14. Juva Camping 

OravaPyöräily-reitit
15. Juvan kauniit kylät
16. Luonteri-pyöräilyreitti
17. Huitukan harjukierros
18. Kettulan lenkki
19. Sourun mäkireitti
20. Rautjärven lenkki 

Retkeilyreitit
21. Hiiden polut
22. Huitukanharju
23. Georeitti Ristilampi-

Sarkaslampi-
Pitkuslampi 
(Sarkaslammen 
kalliomaalaukset 
ja Ristilammen 
esihistoriallinen 
kvartsilouhos) 

Kulttuuripolut
24. Gottlundin kierros 

ja Sepittäjän kierros
25. Juvan kulttuuripolku
26. Partala-polku
27. Pattoin luontopolku ja 

perintötalo 

Vesireittien alkupisteet
28. Oravareitti
29. Luonteri-melontareitti 

Talvi-kevät-syksy
30. Hasa Juva Ski Resort
31. Salajärven 

retkiluistelureitti
32. Vesiliikuntakeskus 

Sampola
33. K&M Hevostalli Vehmaa
34. Farmila Oy
35. Rävykoski
36. Samusenlahden 

onkilammikko
37. Frisbeegolfrata
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Juva-Sulkava 
-pyöräreitin lähtö 
Juva Campingilta (14)

1. Uimaranta
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Matkailuinfo
Juvan ABC-asemalla
Tulostie 1, 51900 Juva
Puhelin 0400 761 944 

matkailu@juva.fi


