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Patikointi 

Alajoen patikkapolun merkitty osuus on noin 3 km 

yhteen suuntaan, edestakainen matka on noin 6 

km. Patikoinnin voi aloittaa joko Vainikkalasta  

Korpelantien sillan luota tai Rikkilästä Kiekan  

taukopaikalta, joihin molempiin pääsee autolla  

lähelle. Polun varrella voi tutustua alueella esiinty-

viin eläin- ja kasvilajeihin niistä kertovien infotaulu-

jen avulla. Alueella esiintyvän runsaan linnuston 

pesinnän helpottamiseksi reitille on kiinnitetty  

n. 100 kpl eri lajeille sopivia linnunpönttöjä.   

Vaihtelevat metsätyypit, rauhoitetut lahopuuta  

sisältävät metsäkuviot sekä pienet kalliojyrkänteet 

johdattavat patikoijan kylästä toiseen myös joen 

tulva-aikoina, jolloin voidaan käyttää merkittyä  

vaihtoehtoista reittiä. Retkeilijöiden levähdyspai-

kaksi on rakennettu Tuhkakankaan laavu reitin 

puoliväliin, sekä Kiekan taukopaikka ruokailukatok-

sineen. Molemmissa paikoissa on nuotiopaikat ja 

kompostikäymälät.  

Reitti on keskivaativa, sillä on jonkin verran  

korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja. Reitti on 

hyvin merkitty sinilatvaisilla tolpilla, maalauksilla 

puissa ja viitoilla. Hyvät vaelluskengät ovat riittävät 

kaikkina vuodenaikoina. 

Melonta 

Sarvijoki (Melkkolasta Kotijärvelle) ja Alajoki (Koti-

järvestä Vainikkalaan) muodostavat yhdessä koko 

Kaakkois-Suomen alueella harvinaisen mahdolli-

suuden kokea melonnan hurmaa jokiympäristössä. 

Melontareitin pituus on Melkkolan Suuri-Pyhäkala  

–järveltä Vainikkalan Telkjärvelle noin 19 km. Koko 

reitillä on korkeuseroa 21,3 m, koskia matkan  

varrella on 5. Joen varrella olevia koskia ei suositel-

la laskettavaksi kanooteilla, vaan ne on turvallisinta 

kantaa kosken ohi.  

Melontaolosuhteet ovat parhaimmillaan keväällä ja 

syksyllä runsaan veden aikaan. Melojien levähdys-

paikkoina toimivat Tuhkakankaan laavun ja Kiekan 

taukopaikan lisäksi Alakosken laavu Simolassa ja 

Melkkolan laavu. Kaikissa paikoissa on nuotiopai-

kat ja kompostikäymälät.  

Liittymällä Myötävirtaan ry:n jäseneksi voi käyttää 

yhdistyksen kanootteja reitillä jäsenmaksun hinnal-

la. Yhdistyksellä on kanootteja Simolassa (2 kpl), 

Rikkilässä (1 kpl) ja Vainikkalassa (3 kpl) kartassa 

merkityissä paikoissa.  

Jokamiehenoikeudet Suomen luonnossa 

Saat: 

• Liikkua jalan tai hiihtäen luonnossa. 

• Oleskella tilapäisesti riittävän etäällä asumuksista. 

• Poimia luonnonmarjoja ja sieniä. 

• Onkia ja pilkkiä. 

• Kulkea, uida ja peseytyä rannalla sekä kulkea jäällä. 

Et saa: 

• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa asukkaille tai toisille  
retkeilijöille. 

• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita 
eläimiä. 

• Kaataa vai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai 
kaatunutta puuta, varpuja tai sammalta. 

• Tehdä avotulta toisen maalle. 

• Roskata ympäristöä. 

• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa. 

 Lähde: Jokamiehenoikeudet, Ympäristöministeriö 

Kanootin rantautumispaikkoja voivat käyttää kaikki 

melojat, myös omalla kanootilla saapuvat. 

Talvella hiihtäjiä palvelee Simolan, Rikkilän ja Vainik-

kalan kylät yhdistävä latu. 



Alajoki 
Alajoki mutkittelee Simolan ja  

Vainikkalan kylien välillä Lappeenrannassa. 

Joki polveilee syvällä uomassaan metsän 

siimeksessä, virtaa avoimien peltomaise-

mien halki tasaisen rauhallisesti tai koski-

paikoissa iloisesti kuohuen. Joen monimuo-

toisuus ja luonnonkauneus houkuttelee  

melomaan tai patikoimaan  

jokivartta pitkin laavulta laavulle. 

Karttaselitteet 

1. Telkjärven kanoottipiste Myötävirtaan yhdistyksen jäsenille 

2. Korpelantien silta: P-paikka, kanootin rantautumispaikka,  

kanoottipiste Myötävirtaan yhdistyksen jäsenille 

3. Merkityn patikkapolun lähtö-/päätepiste (N 60 52.057 E 028 16.479) 

4. Tuhkakankaan laavu (N 60 52.505 E 028 15.537):  

nuotiopaikka, kompostikäymälä, kanootin rantautumispaikka, joen ylittävä silta, P-paikka 

5. Merkityn patikkapolun lähtö-/päätepiste (N 60 52.857 E 028 14.276), Kiekan taukopaikka: 

ruokailukatos, nuotiopaikka, kompostikäymälä, kanootin rantautumispaikka, P-paikka 

6. Rikkilän kanoottipiste Myötävirtaan yhdistyksen jäsenille 

7. Myllymäenkoski: pituus n. 125 m 

8. Tulkoski: pituus n. 10 m 

9. Alakosken laavu (N 60 54.250 E 028 08.849):  

nuotiopaikka, kompostikäymälä, kanootin rantautumis-

paikka, kanoottipiste Myötävirtaan yhdistyksen jäsenille 

10. Alakoski: pituus n. 115 m 

11. Yläkoski: pituus n. 60 m 

12. Lintutorni 

13. Melkkolan laavu (N 60 55.385 E 028 07.429):  

nuotiopaikka, kompostikäymälä, kanootin rantautumispaikka 

14. Kauniskoski: pituus n. 130 m 

Kauniskosken pato 

Nähtävää alueella 
 

Simolan vesitorni, pommitusten  

uhrien muistomerkki 

Vainikkala Sale-puisto, minigolfrata 

Vainikkala Grillikatos Pytinki,  

Hippo-Hiihtomaa, kesäteatteri 

Tuhkakankaan laavu 

WGS84 koordinaattijärjestelmä 


