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• Hotelli Mesikämmen

MOBO-suunnistus



Kierinniemen 
luontopolku

Kierinniemen luontopolku polveilee järven ympäröimällä 
niemellä, jossa luontotaulut kertovat metsän historiasta. 
Polun varrelta löytyy vanha kelomänty sekä 
sammaloituneita juoksuhautoja. Maastossa on jonkin 
verran korkeusvaihtelua. Polku on paikoin kivikkoinen ja 
juurakkoinen

VAATIVUUS:
Keskivaativa

SOVELTUVUUS:
Reitti sopii päiväretkikohteeksi sekä aloittelijoille että jo vaellukseen 
tottuneille aikuisille ja kouluikäisille lapsille.

KESTO:
1,5 h (2,7 km)

REITTIMERKINNÄT:
Opastus reitin varrella on hoidettu viitoituksin (metsäpolku, luontopolku) ja 
punaisin reittimerkein.

LÄHTÖPAIKKA:
Lähtöpiste sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä Ähtäri Zoo Campingin 
parkkipaikasta, leirintäalueen rannan puoleisessa pohjoisnurkassa. 
N62 32.493 E24 10.173 
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Nallenpolku

Helppokulkuinen Nallenpolku kauniissa järvimaisemissa 
halkoo Ähtärin matkailualuetta. Reitti on pääosin 
valaistu ja sen varrella on kolme alueen historiasta 
kertovaa tarinataulua, jotka luettuaan tietää mm. miten 
Juhana Herttua liittyy Ähtäriin, miksi Annikka Matintytär 
joutui kahdeksi sunnuntaiksi jalkapuuhun tai milloin 
venäläisiä sotilaita on liikkunut alueella. Reitin varrella on 
myös levähdyspaikkoja sekä majoitus-ja 
kesäkahvilapalveluita. 

VAATIVUUS: 
Helppo 

SOVELTUVUUS
Reitti sopii helppo kulkuisuutta ja turvallisuutta arvostaville 

KESTO:
noin 2 tuntia yhteen suuntaan 4,3 km Moksunniemen laavulta 
Roomuniemen kodalle (n.3-4 tuntia meno-paluu 8,6 km) 

REITTIMERKINNÄT
Opastus reitin varrella on hoidettu viitoituksin sekä keltaisin tassu- merkein. 

LÄHTÖPISTE 1:
Hotelli Mesikämmen
N62 32.132 E24 10.848

LÄHTÖPISTE 2:
Ähtäri Zoo Camping 
N62 32.415 E24 10.372
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Moksun
kuntorata

Kuntorata kulkee Moksunniemen loma-asuntoalueen 
männikköisessä metsässä. Kuntorata on pinnoitettu 
kivituhkalla. Talvella kuntoradalla on hiihtolatu

VAATIVUUS: 
Helppo 

SOVELTUVUUS
Reitti sopii helppokulkuisuutta ja turvallisuutta arvostaville 

KESTO:
Pikkukarhu  30 min (1,3 km). Isokarhu  2 h(5km)

REITTIMERKINNÄT
Opastus reitin varrella on hoidettu viitoituksin

LÄHTÖPISTE :
Hotelli Mesikämmenen Parkkipaikasta100m kaakkoon. 
N62 32.043 E24 11.135
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MOBO-suunnistus
Zoo Camping

Tutustu suunnistukseen tai harjoittele omatoimisesti!

MOBO on suunnistuksen ilmainen mobiilisovellus, 
jonka voit ladata älypuhelimeesi sovelluskaupasta.

VAATIVUUS: 
Keskivaativa metsämaasto. Korkeuserot alle 20m. Aluskasvillisuus 
hidastaa paikoin etenemistä

SOVELTUVUUS
Mobo sopii suunnistukseen yksin tai porukassa – lajiin tutustujille, lajin        
aloittelijoille tai omatoimisille harrastajille

KESTO:
Riippuu haettujen rastien määrästä ja pummeista ☺

LÄHTÖPISTE :
Ähtäri Zoo Camping vastaanottorakennus. 
N62 32.401  E24 10.378


