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Sisältö Tervetuloa vieraaksemme  
Möhköön ja Petkeljärvelle!
Meillä voit keskittyä huoletta 
olennaiseen! Tästä oppaasta 
löydät Möhkön alueen palvelut 
rauhoittumiseen sekä aktviteet-
tien tarpeeseen. Mikä parasta, 
meillä saatte nauttia omasta 
rauhasta ilman ruuhkaa ja  
tungosta. Löydät myös useita 
tunnelmallisia majoituskohteita.

Möhkö ja Petkeljärvi sijaitsevat 
Suomen itäisimmässä  
kunnassa Ilomantsissa. Vuonna 
2021 alueen tapahtumavuoden 
teemana on luonto ja ihminen. 
Luonto on meille elinehto,  
hyvinvoinnin lähde ja kumppani, 
josta tulee pitää hyvää huolta.

Möhkössä ja Petkeljärvellä  
pääsette luonnon helmaan. 
Meillä tutustutte rajaseudun 
elämänmenoon ja koette unoh-
tumattomia elämyksiä.  Viihdy 
ja viivy vaikka pidempäänkin, 
saavuit sitten yksin, perheesi tai  
ryhmäsi kanssa. 

Möhkö – siinä rajalla, ja ihan luonnon keskellä!
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VIIKOITTAIN TOISTUVAT
 TIISTAISIN 15.6. - 17.8. 
 Kokan kohinaa – jokiveneretki Koitajoella 
 Klo 12-14. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373.

 TIISTAISIN 22.6. - 27.7.  
 Takojan tiistai, seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16

 Möhkön lastenseikkailut 
 Ilomantsin Näyttämökerhon ja ruukkimuseon  
 toiminnallinen draamaopastus klo 12-15 
 Lisätiedot ja varaukset 050 342 8825

 KESKIVIIKKOISIN 16.6. - 18.8. 
 Jokivenevuoro Möhkö – Petkeljärvi - Möhkö 
 Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373.

 KESKIVIIKKOISIN, LAUANTAISIN JA  
 SUNNUNTAISIN  19.6. - 8.8. 
 Hippa Metsänhengen ”Totta ja tarua” -tarinatuokio  
 Lapsille ja lapsenmielisille Petkeljärvellä klo 13.

KESÄKUU

ti 15.6. Lemmenpolulta masuuneille 
 Opastettu kierros ruukin ulkoalueella klo 12. Sisältyy museon  
 pääsymaksuun.

ti 22.6. Opastus Möhkön ruukin historiaan 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

to 24.6. Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun. 

pe 25.6. Juhannusaatto 
 Manta on avoinna klo 10-18. 
 Juhannusaaton pitsaperjantai Petkeljärvellä klo 12-20. 
 Museo on suljettu.

 Kokan kohinaa – jokiveneretki Koitajoella  
 Klo 12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373.

la 26.6. Juhannuspäivä Möhkössä

 Juhannustanssit Möhkön Juhlalavalla alkaen klo 20. Kokko 
  syttyy sään salliessa klo 21.30. Manta on avoinna klo 10  
 alkaen yömyöhään saakka. Museo on avoinna klo 11-20. 

 Juhannuspäivän lounas Petkeljärvellä klo 12-16.

su 27.6. Kokan kohinaa – jokiveneretki Koitajoella 
 Klo 12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373.

ti 29.6. Opastus Möhkön ruukin historiaan 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

HEINÄKUU

pe 2.7. Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.
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Kokan kohinaa -tetket Koitajoelle tehdään tiistaisin 15.6. - 17.8. klo 12 - 14. 
Jokivenevuoro välillä Möhkö - Petkeljärvi ajetaan keskiviikkoisin 16.6. - 18.8.
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la 3.7. Akkojen Vappaa

Unohda hetkeksi arkinen aherrus, vaihda vapaalle ja tule 
mukaan ”Akkojen Vappaalle”. Ohjelmassa on mm. ohjattua 
liikuntaa, tuote-esittelyä ja – myyntiä, hemmotteluhoitoja 
ja hyvää ruokaa. Tarjolla on siis kaikki ainekset mukavaan 
vapaapäivään.

ti 6.7.  Opastus Möhkön ruukin historiaan 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

pe 9.7. Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

su 11.7. Kesäpäivä Möhkön ruukilla

 Ruukkipäivän teemana on ihmisen ja luonnon suhde. 
 Lisätiedot ohjelmasta www.mohko.net

ti 13.7. Lemmenpolulta masuuneille 
 Opastettu kierros ruukin ulkoalueella klo 12.  
 Sisältyy pääsymaksuun.

pe 16.7.  Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

la 17.7. Kirjailijatapaaminen Möhkön ruukilla klo 14

Kirjailija Eino Launonen kertoo Möhkön sotavuosista 
kertovasta teoksestaan.

ti 20.7. Opastus Möhkön ruukin historiaan 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

pe 23.7.  Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

ti 27.7. Opastus Möhkön ruukin historiaan 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

pe 30.7.  Möhkön ruukin museotuokio vaihtuvalla teemalla 
 Klo 14. Sisältyy museon pääsymaksuun.

 ELOKUU
ti 10.8. Lemmenpolulta masuuneille. 
 Opastettu kierros ruukin ulkoalueella klo 12. 

la 28.8.  Valon Yö Möhkössä

 Leppoisa syyskesän tapahtuma hyvän ruuan ja hämärtyvään  
 iltaan syttyvien tunnelmallisten valojen loisteessa.  Tapahtuma  
 on osa Pohjois-Karjalan 300-vuotisjuhlaa.  Alueelle vapaa pääsy. 

 Pogostan polkujuoksu Petkeljärvellä

Reitit ovat 10km ja 20km (sisältää 230m nousua). Reitti kulkee 
Taitajan taivalta sekä Kuikan kierrosta pitkin. 

JOULUKUU
la 4.12. Möhkön Joulutapahtuma 
 Tunnelmallinen Joulutapahtuma Möhkön ruukilla.

Lisätiedot ja tapahtumien tarkemmat ohjelmat aikatauluineen löytyvät 
osoitteesta www.mohko.net ja toimijoiden omilta sivuilta.

Kaikki oikeudet tapahtumamuutoksiin pidätetään.
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Valon Yötä vietetään elokuun viimeisenä lauantaina 28.8.
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Ruukki on Möhkön sydän
Kauniissa koskimaisemassa 
sijaitseva ruukin alue vie  
aikamatkalle menneisyyteen. 

Tunnelmallinen Möhkön ruukki 
puistoalueineen on kylän 
sydän. Ruukin näyttelyt tutus-
tuttavat vierailijan rautaruukin 
toimintaan, sotahistoriaan ja 
Möhkön metsätyön aikaan. 

Tutustu jännittäviin masuunien 
raunioihin, vieraile sepän  
pajassa, poikkea Lemmenpolulla 
ja kurkista herrasväen uima- 
huone Ryöppyyn!

Museon näyttelyt ja museo-
kauppa Ruukinpuoti sijaitsevat 

ruukinkartano Pytingissä ja 
entisessä kaupparakennuksessa 
Ambarissa. Möhkön ruukin 
toiminnasta vastaa Ilomantsin 
Museosäätiö.

Kesänäyttelyt:

Möhköstä itään. Tarinoita  
Ilomantsin luovutetuista kylistä.

Möhkönvirta nykytaidenäyttely.

Pysyvät näyttelyt:

Malavista sukunaksi, raudan tie

Möhkö sodassa

Metsien Möhkö

PYTINKI

PAJA

UIMAHUONE

Avoinna 3.6. – 31.8.

kesä- ja elokuussa  
päivittäin 11–17
25.6. suljettu, 26.6. 11–20
heinäkuussa päivittäin 10–18
Muulloin avoinna tilauksesta.

Liput

8 € / 6 €
Alle 7-v. ilmaiseksi
Perhelippu 17 €
Opastus/ ryhmä 70 €
Aukioloajan ulkopuolinen 
avausmaksu 40 €

Saatavilla myös Möhkön  
ruukin ja Parppeinvaaran  
runokylän yhteislippu!
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Möhkönvirran kuvataiteilijat ovat Reijo Kärkkäinen Kuopiosta, 
Reetta Gröhn-Soininen Joensuusta, Marjaana Rotko Joensuusta, 
Juha Hanki Vilppulasta, Lebohang  Tlali Joensuusta ja Denise  
Wyllie Lontoosta, Englannista. Kansainvälisen Biblio Nordica 
-projektin näyttelyn kautta Möhkönvirran taiteilijoiksi tulevat Artem 
Strodubtsev, Petroskoi, Venäjä, Alison McCreesh, Yellowknife, 
Kanada, Aleksander Haeseker, Calgary, Kanada, Anu Torikka, 
Joensuu, Arja Valkonen-Goldblatt, Heinävaara, Derek Michael 
Besant, Calgary, Kanada, Ivan Lisichkin, Petroskoi, Magali  
Baribeau-Marchand Chicoutimi Kanada, Natasha van Netten, 
Victoria, Kanada, Natalia Loginova, Petroskoi, Natalia Egorova, 
Petroskoi, Sandra Burek, Kongsberg, Norja ja Sergei Terentiev, 
Petroskoi.

Kesän 2021 Möhkönvirta  
-nykytaidenäyttely tarjoaa  
haastavaa ja hauskaa,  
älynystyröitä kutkuttavaa ja 
silmiä hivelevää, käsitteellistä  
ja käsintehtyä taidetta 19:ltä 
taiteilijalta viidestä eri maasta.

 

Ruukin opastukset  
pääsymaksun hinnalla
Tiistaisin 22.6.–27.7. klo 14

Opastus Möhkön ruukin historiaan. 

Perjantaisin 2.7.–30.7. klo 14

Möhkön ruukin museotuokio. 
Opastustuokio viikoittain vaihtu-
valla teemalla.

Tiistaina 15.6, 13.7, 10.8. klo 12 
Lemmenpolulta masuuneille. 
Opastettu kierros ruukin  
ulkoalueella.

Muina aikoina ennakkovarauksella, 
opastusmaksu 70 €  
sekä sisäänpääsymaksut.

Möhkönvirta -nykytaidenäyttely   9.6.–31.8.2021

 
Möhköntie 209 
82890 Möhkö

050 342 8825 
mohko@ilomantsinmuseot.fi

www.mohkonruukki.fi

Näyttely esittelee korkeatasoista nykytaidetta poikkeuksellisessa 
museoympäristössä. Möhkönvirran tapa esitellä taidetta on ainut-
laatuista koko Suomessa. Se tarjoaa yleisölle ajatuksia herättävää 
tämän hetken taidetta koti- ja ulkomaisilta nykytaiteilijoilta.  
Taideteokset sijoittuvat Möhkön Ruukkimuseon rakennuksiin ja 
pihapiiriin, museoesineiden rinnalle ja lomaan. Parppeinvaaralla 
teoksia on esille muun muassa museoaitoissa.

Nykytaidenäyttely on avoinna museoiden aukioloaikoina.

facebook.com/ 
mohkonvirta

Reetta Gröhn-Soininen:  Teossarjasta       Oi kuusipuu (15 kuoropoikaa)
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Myynnissä on lahjatavaroita ja paikallisten käsityöläisten 
tuotteita, sekä kalastusluvat Möhkönkoskien virkistyskalastus-
alueelle ja Koitajoelle.

Yhteystiedot
Savottakahvila Möhkön Manta Mantan Majatalo
Möhköntie 210,    Koulurannantie 3 a
82980 Möhkö   82980 Möhkö
040 8616 373   
mohkonmanta@luukku.com  www.mohkonmanta.net

Tervetuloa herkuttelemaan 
Mantan keittiön omilla makeilla 
ja suolaisilla kahvileivillä.  
Järjestämme tilauksesta  
ryhmien kahvitukset,  
ruokailut ja pitopalvelut.  

Möhkön Manta

Kodikasta huoneistomajoitusta 
Möhkössä ympäri vuoden.  
Majoitu yksilöllisissä, hyvin  
varustelluissa huoneistoissamme 
ja voimaannu luonnon rauhasta. 

Vieraanamme nautit perinteisen 
pihasaunan leppoisista löylyistä 
ja pihakodan suojassa on mukava 
viettää iltaa tunnelmallisesti 
nuotiotulen äärellä. 

Sijaitsemme keskellä Möhkön  
kylää, Koitajoen varrella. 
Tiloissamme voit vaivattomasti 
järjestää juhlia, kokouksia, leirejä, 
kursseja ja muita tilaisuuksia. 

Ruokailut ja pitopalvelut  
tilauksesta.

Mantan Majatalo
Manta on avoinna
1.-31.5. pe - su klo 12 - 18 
1.6.-31.7. päivittäin klo 10 - 18
1.-31.8. päivittäin klo 12 – 18

Muuna aikana tilauksesta.

1 hlö 55 €/ hlö/ vrk,
2-3 hlö 45 €/ hlö/ vrk
4-5 hlö 40 €/ hlö/ vrk.

Liinavaatteet ja pyyhkeet 
sisältyvät majoituksen hintaan. 
Viipyessäsi kauemmin saat 
toisesta majoitusvuorokaudesta 
alkaen 10 % alennuksen.

Savottakahvilan makuja ja tunnelmaa
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Lähde retkelle ja irtaudu arjesta

Mantan Luontopalvelut Kokan kohinaa  
jokiveneretki

Tiistaisin 15.6.-17.8. klo 12.

Lähtö ja paluu Möhköstä, Mantan  
rannasta. Hinta 25 € / hlö. Sisältää tunnin 
mittaisen jokiveneretken Koitajoella ja 
kahvit / teet kahvileivän keralla  
Savottakahvila Möhkön Mantalla.

Jokivenevuoro  
Möhkö - Petkeljärvi - Möhkö

Keskiviikkoisin 16.6.-18.8.

Lähtö Möhköstä klo 10. Saapuminen 
Petkeljärvelle klo 11.30.

Lähtö Petkeljärveltä klo 13.30.  
Saapuminen Möhköön klo 15.00.

Hinta 20 €/ hlö/ suunta,  
35 €/ hlö meno-paluu.

Ilmoittautuminen retkille puhelimitse tai 
sähköpostilla viimeistään 48 tuntia ennen 
retken alkua. Retkiemme tarkemmat sisältö-
kuvaukset löytyvät kotisivuiltamme. Tutustu 
sivuillamme myös muuhun kauden 2021 
retkitarjontaan.

Retkiä toteutetaan muina aikoina 
myös tilauksesta.

Välinevuokraus
Luonto kutsuu kulkijaa, 
ota kutsu vastaan!

Intiaanikanootit alk. 15 €/ h
Kajakit alk. 15 €/ h
Maastopyörät alk. 30 €/ 2 - 4 h
Fatbiket alk. 30 €/ 2 - 4 h
Lumikengät alk. 15 €/ 2 h
Kickspark-potkurit alk. 15 €/ 2 h

Vuokraamme välineemme aina 
tarkastettuna ja huollettuna.  
Vuokraaja saa ohjeistuksen  
välineistön käyttöön. Vuokraamme 
välineitä ainoastaan täysi-ikäisille 
henkilöille. Vuokrauksesta tehdään 
kirjallinen sopimus. Tutustu  
tarkemmin vuokravälineistöömme ja 
hintatietoihin kotisivuillamme.

Lisätiedot ja  varaukset
Mantan Luontopalvelut
040 8616 373
Koulurannantie 3 a
82980 Möhkö
mohkonmanta@luukku.com

www.mohkonmanta.net

• Luontolomat ja -leirit
• Melonta-, vaellus- ja kalastusretket
• Jokiveneretket ja maisemaristeilyt
• Täydenpalvelun kurssi- ja leirijärjestelyt
• Virkistyspäivät ja tiimiseikkailut
• Metsämieli -retket
• Maastoruokailut ja ohjelmapalvelut

  Retkikesä 2021
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• Caravan- ja campingalue palveluineen avoinna 1.5.-31.10.

• Retkeilykeskuksen majoitustilojen, Puistonvartijan majan, 
kahvila-ravintolan ja luontotuvan aukioloajat ks.  
www.petkeljarvi.com tai facebook.com/petkeljarvicenter.

• LOUNAS tarjolla 01.05. ja 09.05. sekä 25.06.-08.08.2021

Majoitu ja ruokaile keskellä kansallispuistoa

Petkeljärvi Center

Varaukset, tiedustelut  
ja asiakaspalvelu 

Petkeljärventie 61, 82900 Ilomantsi 
041 436 1790 
www.petkeljarvi.com 
facebook.com/petkeljarvicenter 
petkeljarvicenter@gmail.com

Petkeljärven 
palvelut
Päärakennuksessa sijaitsee  
50-paikkainen kahvila-ravintola, 
johon takkahuoneen yhdistämällä 
saa 20 lisäpaikkaa. Takkahuoneessa 
on AV-välineet kokouskäyttöön. 

Päärakennuksen majoitussiivestä 
vuokrattavissa 11 majoitushuonetta, 
yht. 48 vuodepaikkaa, huoltosiivestä 
löytyvät wc- suihku- ja saunatilat  
caravan- ja camping majoittujille 
sekä leirikeittiö telttailualueelta. 

Vuokrattavissa myös tulistelutupa 
sekä rantasauna. 

Puistonvartijan majassa on 2 kamaria, 
keittiö, iso tupa ja 6 vuodepaikkaa. 
Kuva majasta alimpana.

Kuikkalammen rannalla oma sauna 
käytettävissä.

Soutuvene-, kanootti- ja kajakki- sekä 
fatbikevuokraus.

Juhlat, 
kokoukset   
ja muut tilaisuudet

Toiveiden mukaan  
tilauksesta ympäri vuoden. 
(min. 18 hlö)
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Kauniiden harju- ja järvimaisemien Petkeljärven kansallispuisto 
on rauhaa rakastavan melojan ja patikoijan unelmakohde.  
Petkeljärven metsissä humisevat 150-vuotiaat ikihongat. 

Kesäisin kuikan huuto havahduttaa retkeilijän hiljaisesta  
mietiskelystä. Puiston erikoisuuksiin kuuluvat sodanaikaiset  
taisteluvarustukset, joista osa on entisöity.

Retkeilykeskuksen pihalta lähtevät eripituiset luontopolut,  
joista suosituin on 6,5 km pitkä Kuikan kierros.

Kohdetiedot

luontoon.fi/petkeljarvi 
facebook.com/petkeljarvenkansallispuisto

Vuokravälineet Petkeljärvellä
Soutuveneet, kanootit ja kajakit sekä fatbiket

• Soutuveneitä 2
• Yksikkökajakkeja 3 
• Kaksikkokajakkeja 4 
• Yuma-kanootteja 2
• Mad river -kanootteja 2
• Fatbike -pyöriä 4

Hinnat alkaen 15€,
minimi vuokra-aika 1h

petkeljarvi.com/valinevuokraus

Petkeljärven kansallispuisto
Rajakarjalaista historiaa hiljaisilla harjulammilla
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Teatteri Möhkö on tunnettu 
omaleimaisesta tuotannostaan
Ilomantsin Näyttämökerho ry, tutummin Teatteri Möhkö, on  
ilomantsilainen harrastajateatteri. Se on perustettu vuonna 1986 
ja sen toiminta painottuu kesäteatteriesitysten tuottamiseen. 

Teatteri Möhkö on tunnettu omaleimaisesta tuotannostaan ja 
vuosien varrella Möhkössä on nähty monia kantaesityksiä. 

Näyttämökerhon riveissä nähdään niin lapsia, nuoria kuin  
aikuisiakin. Harrastustoiminta on kaikille avointa ja mukaan  
pääsee matalalla kynnyksellä.

Kesäteatteri  
pitää taukoa
Kesällä 2021 Ilomantsin  
Näyttämökerho ei 
koronatilanteen vuoksi   
tuota kesäteatteriesitystä.

Suunnitelmissa on erilaisia 
aktiviteetteja sekä tapahtumia, 
joita pyritään tilanteen salliessa 
toteuttamaan. 

Kaikesta toiminnastamme 
tiedotamme sosiaalisen median 
kanavissamme.

Facebook: Teatteri Möhkö

Instagram: @teatterimohko

Möhkön 
lastenseikkailut
Tiistaisin 22.6.-27.7.  klo12-15

Ilomantsin Näyttämökerhon ja 
ruukkimuseon toiminnallinen 
draamaopastus ”Möhkön  
lastenseikkailu” . Se on saatavilla 
myös tilauksesta perheille ja 
ryhmille. Varaukset etukäteen, 
mieluiten viikkoa ennen toivottua 
ajankohtaa museolta  
050 342 8825

Hinnat: 30 € /perhe, sis. kaksi 
aikuista ja kaksi lasta (3-15-v.),  
+aikuinen 5€, +lapsi (3-15-v.) 3 €. 
Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. 
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Ravintola Parppeinpirtti  
sijaitsee Ilomantsin  
keskustaajaman kupeessa  
Parppeinvaaran runokylässä. 

Karjalaistyylisessä ravintolassa 
on tilaa alasalissa 100 ja 
yläsalissa 60 vieraalle. 

Ravintola Parppeinpirtti
Avoinna
• Kesä- ja elokuussa päivittäin klo 9-18
• Heinäkuussa päivittäin klo 9-20
• Touko- ja syyskuussa klo 10-15
• Talviaikaan ravintola on avoinna klo 10-15  

Nykykarjalainen pitoateria on katettuna

• Kesä- ja elokuussa päivittäin klo 11-17
• Heinäkuussa päivittäin klo 11-19
• Touko- ja syyskuussa la-su klo 11-15
• Talviaikaan su klo 11-15
• Tammikuussa pitoateria on saatavilla tilauksesta. Muuna aikana 

tarjolla on kotiruokalounas arkisin klo 11-14, hinta 11 €/ hlö.

Nykykarjalainen pitoateria
on koottu karjalaista perinnettä 
kunnioittaen, unohtamatta 
nykyajan matkailijan  
ruokatottumuksia. 

Aterian ehdottomia  
hittituotteita ovat talon 
piirooleipomossa valmistetut 
uunituoreet piiroot ja  
ilomantsilaiset vatruskat.

Karjalaisen tapaan kala- ja  
kasvisvoittoisessa pöydässä  
on runsaasti salaatteja ja  
alkupaloja joka makuun. 

Aterian pääruokana on 
uunikermalohta ja  
karjalanpaistia lisukkeineen. 

Jälkiruoaksi nautitaan  
metsänantimia marjakiisselin 
muodossa, sekä kahvia ja  
haudutettua teetä.

25€/hlö, 12,50€/lapset 5-12 v  
alle 5-v veloituksetta

Ravintola Parppeinpirtti 
palvelee  ympäri vuoden.Yhteystiedot

Ravintola Parppeinpirtti
Parppeintie 4 C,  
82900 ILOMANTSI
010 239 9950
myynti@parppeinpirtti.fi
www.parppeinpirtti.fi

Karjalaisen ruokakulttuurin helmi
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Kuuksenkaaren
huoneistot

Alakerran sali 
on noin 120 neliömetrin kokonaisuus, jossa on tilavan makuu-
huoneen lisäksi keittiö, aula, wc ja suihkuhuone. Lisävuotein 
saliin voi majoittua viisikin henkilöä.

Opettajan asunto 

on yläkerrassa sijaitseva 50 neliön yksiö, jossa on olohuone, 
makuualkovi, keittiö, wc ja suihku. Huoneistoon sopii kolme 
vierasta. 

Koitadesign tuotteiden  
koti ja Koita shop -myymälä 
ovat  Kuuksenkaaressa. Talon 
emännän suunnittelema  
mallisto on saanut  
inspiraationsa Ilomantsin  
kulttuurista ja luonnosta.

Koita shop
Avoinna sopimuksen 
mukaan. Soita ennakkoon
050 560 2844 / Eija 

Verkkokauppa
koitadesign.fi

  Kuuksenkaari on Koita -malliston koti

Kuuksenkaaressa majoitut 
täysin varustelluissa,  
korkeatasoissa huoneistoissa, 
joiden ilmapiiri henkii  
rakennuksen satavuotista 
historiaa. Yhteiskäytössä on 
perinteinen pihasauna ja 
kaasugrilli.

Koitadesign pellavavaatteet

Yhteystiedot

Eija Irene Hiltunen
050 560 2844
eija@kuuksenkaari.fi

www.kuuksenkaari.fi

Löydät meidät  
Kuuksenvaarasta,  
7 km Ilomantsista  
Möhkön suuntaan.

Kuuksenvaarantie 20 C
82900 Ilomantsi



- 28 - - 29 -www.mohko.net möhkö 2021

Möhkönkoskien  
virkistyskalastusalue
Möhkönkoskien virkistyskalastusalueelle istutetaan järvitaimenta 
ja jokikutuista harjusta sekä kirjolohia. Vapakalastajan saaliiksi 
koskista saattaa taimenen ja kirjolohen lisäksi tarttua luonnon- 
kaloista siika, hauki tai ahven. Koski on helposti saavutettavissa.

Kalastus on sallittua vain virkistyskalastusluvalla sen määräämin 
ehdoin. Sallittuja pyydyksiä ovat viehekalastusvälineet eli perho 
ja uistin. Kalastus on sallittua lupa-alueella sekä rannalta että 
veneestä. Vetouistelu moottorilla on kielletty.

Lisätietoja kalastuksesta Ilomantsissa
Koitajoen kalatalousalue 040 357 6001
pj. Arto Laatikainen 044 020 3635

Kaikenlainen kalastus Möhkönkoskissa on kielletty 1.9.-30.11. 
Onginta ja pilkintä on kokonaan kielletty. Rasvaevällinen taimen on 
rauhoitettu ympäri vuoden ja rasvaevättömän järvitaimenen alamitta 
on 50 cm.

Luvat Möhkönkoskille 2021
3 h lupa 10 €, 1 lohikalan kiintiö
12 h lupa 12 €, 2 lohikalan kiintiö
24 h lupa 15 €, 2 lohikalan kiintiö
4 vrk lupa 30 €, 2 lohikalan kiintiö/vrk
7 vrk lupa 35 €, 2 lohikalan kiintiö/vrk
30 vrk lupa 75 €, 2 lohikalan kiintiö/vrk
Kausilupa 100 €, 2 lohikalan kiintiö/vrk
Yhteisölupa (10 hlö) 600 €/v, 3 kalan kiintiö/vrk

Lupia myyvät
Kalastuluvat.net, kalakortti.com
Möhkön Manta, 040 861 6373
Möhkön Rajakartano, 0500 649 150
Kesport Kortelainen, 0400 264 100
Pogostan Rauta, 010 229 1510
Neste Ilotuuli, 0400 892 877 

Maksu myös suoraan pankkiin
Koitajoen kalatalousalue
Ilomantsin OP FI10 5072 0540 0285 96
Viestikenttään nimi ja lupa-aika. Alle  
18 -vuotiaat -50 %, alle 12 -vuotiaat  
maksutta vanhemman henkilön kiintiöstä.

Lupamyynti: Savottakahvila Möhkön Manta          Möhkön Rajakartano

Lupa-
alue  
alkaa

Tulipaikka ja laavu

Rajavyöhyke
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Vaeltaen vesille
Rajakarjalainen luonto on kokemisen arvoinen. Vesistöt, metsät, 
suot ja jääkauden muovaamat erämaiset harjumaisemat  
vuorottelevat maisemassa. Ilomantsi tarjoaa kulkijalle hienot 
puitteet retkeilyyn ja moniin luontoharrastuksiin. Reitit on merkitty 
maastoon oranssein maalimerkein.

Susitaival 90 km
Hiljaisuudesta pitäville lähes sadan kilometrin pituinen harjujen, 
suomaiden ja jokilauttojen taival Ilomantsin Möhköstä Patvinsuon 
kansallispuistoon. Luonteeltaan reitti on vaihteleva ja melko vaativa. 
Reitti kulkee metsä- ja harjupoluilla, teillä ja suoalueilla. Reitin  
varrella on useita tauko- ja tulipaikkoja. 

Pogostan kierros 91 km
Rengasreitti kiertää Ilomantsin pogostaa, eli kirkonkylää, Susitai-
valta, Taitajan taivalta, Rajan polkua ja Kulkijan polkua pitkin. Osa 
reitistä soveltuu hyvin myös maastopyöräilyyn. Reitille pääsee myös 
Ilomantsin Parppeinvaaralta lähtevää 7,5 km pituista yhdyspolkua 
pitkin.

Taitajan taival 35 km
Kauniiden vesistö- ja harjumaisemien  
reitti Mekrijärveltä Petkeljärven  
kansallispuistoon. Reitti kulkee pääosin 
helppokulkuisia metsä- ja harjupolkuja sekä 
pieniä teitä pitkin. Reitille on yhdyspolku 
Parppeinvaaran Runokylästä. 

Rajan polku 14 km
Rajanpolku on Susitaipaleen ja Taitajan 
taipaleen yhdistävä merkattu reitti  
Petkeljärveltä Möhköön. Reitti on helppo 
ja kulkee pitkin metsäpolkuja ja pieniä 
hiekkateitä.

Veneily ja melonta
Koitajoki järvialueineen muodostaa alueen 
päävesistön. Alueella on useita merkittyjä 
veneilyreittejä pienveneille. Reittejä pääsee 
kulkemaan Petkeljärveltä Möhköön ja 
aina Koitereelle saakka. Alueen vesistöt 
soveltuvat hyvin myös melontaan. Alueen 
veneenlaskupaikat sijaitsevat Möhkön  
venesatamassa ja Oinassalmella.

Lisätietoja reiteistä ja palveluista saat  
alueen yrityksistä.

Möhkössä voit jättää auton ruukkimuseon 
tai Möhkön Mantan parkkipaikalle.  
Ilmoitathan tällöin lähtö- ja paluuaikasi  
henkilökunnalle tai jätä viesti tuulilasiin.

Retkeilyä,
melontaa
ja veneilyä



- 32 - - 33 -www.mohko.net möhkö 2021

Möhkön kyläyhdistys ry
Möhkössä on ympärivuotisia asukkaita noin 90. Kesäaikaan kylän 
väkimäärä moninkertaistuu mökkiläisten ja kesävieraiden myötä.

Kyläyhdistyksen toiminnan päätavoite on asukasviihtyvyyden 
parantaminen ja Möhkön säilyttäminen toimivana, viihtyisänä sekä 
Ilomantsin matkailua palvelevana kylänä.

Ruajetupa on Möhkön kylätalo, joka on vuokrattavissa erilaisten 
juhla- ja kokoustilaisuuksien pitopaikaksi ympäri vuoden. Ruajetu-
vassa on tilat ja kahvituksiin ja ruokailuihin tarvittava kalusto n. 30 
henkilölle. Huom! Ruajetuvalla ei ole vesijohtoa vaan vesi on tuotava 
muualta. Käytössä on ulko-wc.

Möhkön kylätalon tila- ja kalustovuokrat

55 €/ tilaisuus, ulkopaikkakuntalaiset yhteisöt ja yksityishenkilöt
35 €/ tilaisuus, Möhkön alueen yritykset ja yhteisöt
20 €/ tilaisuus,  Möhkön alueen yksityishenkilöt

Ruajetuvan vuokra sisältää talon ja kaluston käyttöoikeuden ja  
sähkön. Vuokraajan tulee huolehtia itse tilojen loppusiivouksesta.

Ruajetuvan vuokraus
Kirsti Malvela 
040 539 5873,
Martta Jeskanen 
050 326 7285

Kyläyhdistys
Rahastonhoitaja
Raili Rissanen,
0400 564 395
raili.rissanen@luukku.com

Laadukkaat ja rauhalliset huoneistot joki- ja 
metsämaisemassa, myös lemmikeille. 

Lähiruokaravintola. Useita tiloja pienten 
ryhmien yhdessäoloon. 

Puulämmitteinen rantasauna ja savusauna 
sekä kaksi sähkölämmitteistä saunaa 

Luontopolku Koitajoen rannassa.  

Leivät, karjalanpiirakat ja makeat herkut 
leivomme juuri jauhetusta luomuviljasta, 
speltistä ja rukiista.

Tervetuloa itäisen rajaseudun tarinaan ja 
elämään siinä mukana!

Yhteystiedot
Hotelli Möhkön Rajakartano
Mustakorventie 11, 82980 Möhkö
0500 649 150
elvi@rajakartano.fi
www.rajakartano.fi

Hotelli Möhkön Rajakartano
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Majoitu, lomaile, kalasta, pelaa biljardia, 
sauno, retkeile luonnossa.

Rakennus on entisestä raja-asemasta 
kunnostettu iso talo, missä petipaikkoja 
on runsaasti useassa huoneessa. Monessa 
huoneistossa on myös oma keittiö.  
Nietakartano on oiva paikka isommallekin 
porukalle, vaikka kokous- tai neuvottelu- 
päivien tapahtumapaikkana.

Kartano sijaitsee luonnonkauniin vesireitin 
varrella aivan Venäjän rajan tuntumassa.

Yhteystiedot

Nietakartanon Loma Oy
Haapovaarantie 89, 82980 MÖHKÖ
040 548 8455
seppo.tarvainen@kolumbus.fi
www.nietakartano.fi

Nietakartanon Loma
Laadukasta, yksilöllistä ja kuntouttavaa hoitoa neurologisia  
sairauksia sairastaville kuntoutujille viihtyisässä ja kodinomaisessa 
ympäristössä Ilomantsin Möhkössä ja Kontiolahden kirkonkylällä.

Lisätietoja

Elina Koskela
Hoitokodin johtaja, erikoissairaanhoitaja
0400 799 878
www.hoitokotimesikammen.fi

Hoitokoti Mesikämmen
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Öykkösenvaaran 
sotahistoriallinen alue
Maaselän kannakselta alkanut Neuvostoliiton suurhyökkäys pysähtyi 
Ilomantsin Öykkösenvaaraan heinäkuun lopulla 1944. Suomalaisten 
voittoon päättyneen jatkosodan viimeisen suurtaistelun jälkeen 
rintamalinja oli aselevon alkaessa useita kilometrejä nykyisen rajan 
itäpuolella.

Veteraanien aloitteesta Ilomantsin kunnan ja kymmenien yhteisöjen 
pääasiassa vapaaehtoistyönä esittelykuntoon rakentama 21.Prikaatin 
taistelupaikka on kaikille avoin ja vapaasti tutustuttavissa.

Sijainti Ilomantsin kirkonkylältä 21 kilometriä Möhköön ja edelleen  
6 km Öykkösenvaaraan. Leminahontie 56. N 62 41.171’ E 31 20.096’

Mobiiliopastus:  www.citynomadi.com  hakusana: Ilomantsi

Lisätiedot:
Ilomantsin Sotahistoriallinen Työryhmä ry,  050 352 8567
21.Prikaatin Perinneyhdistys ry, 0400 908 314
www.mpkl.fi/jasenyhdistys/21-prikaatin-perinneyhdistys-ry/

Puulajipuisto  
Möhkön Arboretum 
Möhkön Arboretum on vuonna 2004 perustettu koti- ja ulkomaisten 
puu- ja pensaslajien kokeilupuisto. Arboretumia hoidetaan  
talkootyönä. Kaikki kasveista kiinnostuneet ovat tervetulleita  
mukaan toimintaan. 

Puistoon on mahdollista saada oma nimikkopuu pientä  
korvausta vastaan.

Tiedustelut

050 595 5924 / Sauvo Henttonen
sauvo.henttonen@gmail.com
050 535 1257 / Jorma kärkkäinen

Lemmenpolku -niminen reitti  
puistoon lähtee ruukkimuseon  
edestä. Joki ylitetään Lotinankosken  
kävelysillan kautta.
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MOBO -suunnistusta Möhkössä
MOBO on nykyaikainen tapa tutustua ja kokeilla suunnistusta.  
Älypuhelin toimii karttana, kompassina ja leimauslaitteena. 

Tarvitset puhelimeesi ilmaiseksi ladattavissa olevan MOBO  
-sovelluksen, QR-koodin lukijan ja suunnistus voi alkaa. Möhkön 
MOBO-rata on toteutettu Vaara-Karjalan Leaderin Hulppeimmat 
Härvelit -teemahankkeessa 2020. QR-koodista saat lisäinfoa lajista.

Kuntorastit  
Ilomantsissa ja  
Tuupovaarassa
Ilomantsin Urheilijoiden  
suunnistusjaosto ja Tuupovaaran 
Sepot järjestää kaikille avoimia 
kuntorasteja touko-syyskuussa. 
Lisätietoja osoitteesta: 

ilusuunnistus.net/kuntorastit/
Tervetuloa kokemaan liikunnan ja 
rastien löytämisen ilo!

Möhkö - siinä rajalla
Möhkön kylä sijaitsee Suomen itäisimmässä kunnassa Ilomantsissa, 
Venäjän rajan lähellä.

Ilomantsin tieltä kääntyy Möhköntie, joka vie suoran Möhkön  
kylään ja Möhkön ruukin alueelle. Matkaa Ilomantsin kirkonkylältä 
Möhköön on 21 kilometriä.

Petkeljärven kansallispuisto ja Petkeljärvi Center sijaitsevat  
Petkeljärventien päässä. Petkeljärventie kääntyy Möhköntieltä, 
Ilomantsin suunnasta tultaessa oikealle, 6 kilometriä ennen Möhköä. 
Opastuskeskukseen risteyksestä on matkaa 6 kilometriä.

Etäisyyksiä
 Ilomantsin kirkonkylältä 21 km 
 Joensuusta 90 km 
 Savonlinnasta 194 km 
 Kuopiosta 227 
 Helsingistä 500 km



Möhkön Matkailuyhdistys ry

045 340 3920 
mohko.info@luukku.com 

www.mohko.net


