Toivonpolun voi kiertää joko myötä- tai
vastapäivään. Vasemmalta alkava polku
on vaativa. Sillä olevat kiviaskelmat,
”Paavon portaat”, ja kallioisessa kohdassa köysikaide helpottavat nousemista. Rinteessä voi välillä levähtää
”Helvin hengähdyspenkillä”. Matkaa
tornille on 400 m ja nousua tällä matkalla 80 m. Nousu edellyttää kohtalaista kuntoa. Tornilta polku jatkuu Kohtavaaran tilan raunioille ja sieltä ”Elinan
suotaipaleelle” ja takaisin Kohtavaaran
tilalle sekä ”Lammaspaimenen leposuojaan”, ”Hiljaisuuden ristin” kohtaan
ja ”Viiden polun risteykseen”, johon
Nurmeksen kaupunki on pystyttänyt
kuntoilutelineen. Jatketaan loivaa reittiä alas Haikolaan sekä Tuulansuojaan
kahville ja makkaranpaistoon. Paluuta
tornilta suositellaan nimenomaan tätä
kautta.
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Polku johtaa Nurmeksen Lipinlahdessa
sijaitsevan Haikolan talon parkkipaikalta näköalatornille, jolta avautuva
näkymä on kolinkaltaista kansallismaisemaa. Sieltä polku jatkuu Sarkkisen
suvun 1700- ja 1800-luvulla asuttaman
Kohtavaaran tilan perustuksille ja edelleen korkean jyrkänteen sammaleista
vierusta pitkin vaaran laella aikoinaan
sijainneen, mutta nyt soistuneen
lammen ympäri. Matkalla noustaan
portaita näköalapaikalle.
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Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry kunnosti kesinä 2016–2018 VaaraKarjalan Leader ry:n hankerahoin ja talkootyöllä Kohtavaaraa kiertävän noin 1,7
km mittaisen Toivonpolun ja pystytti huipulle näköalatornin, ”Toivontornin”. Polkua
jatkettiin Kohtavaaran tilan sammaloituneille luonnonkiviperustuksille. Sieltä raivattiin reitin jatkoksi kokonaan uusi polku, 650 m mittainen ”Elinan suotaival”. Lisäyksen jälkeen polun kokonaispituus parkkipaikalta on noin 2,5 km.
TAVOITTEENA ON, että polun kulkijat tutustuisivat alueen luontoon ja historiaan.
Se edellyttää, että jokainen lukee kaikki kymmenen opastaulua!
Etsi siis taulut polun varrelta ja pysähdy lukemaan! Joka taulussa on myös QRkoodit, joista älypuhelimella saa esiin lisätietoja.

Tornille kulkee myös loiva reitti, jolle
johtaa jyrkän polun vierestä alkava
hiekkatie. Toivonpolku erkanee hiekkatiestä 300 m jälkeen. Loivalta reitiltä
voi ”Metsäniityn” kohdalla poiketa
Kohtavaaran tilalle ja suotaipaleelle
joko tornille mennessä tai sieltä palatessa.
Toivonpolkuun kuuluu ”Hiljainen
taival”, jolla voi kuunnella vain luonnon ääniä sekä omia askeleita neulasten pehmentämällä polulla ja pysähdytään ”Hiljentymisristin” ja ”Lammaspaimenen leposuojan” luona. Loivaa
polkua tuleville hiljainen taival alkaa
Viiden polun risteyksestä.
Polku on merkitty puihin samalla kartanonkeltaisella maalilla kuin Haikolan seinät ja lisäksi sinisellä raidalla.
Huom! Jokainen liikkuu polulla ja sen
jyrkissä kohdissa omalla vastuullaan.

Avotulen teko vaaralla on kielletty. Polulla ei ole
jätehuoltoa. Siisteydestä vastaa jokainen kulkija itse.
Makkaranpaistoon ja nuotiokahvitteluun on
tilaisuus lenkin jälkeen Haikolan pihapiirin Tuulansuojassa. Siitä samoin kuin Haikolasta mahdollisesti tilattavasta tarjoilusta sovitaan etukäteen puh. 013 430120 tai 045 1381648.
Haikolasta voi vuokrata myös lumikenkiä ja
kaukoputken.

Haikolan talo

Hätänumero on 112, Haikolan osoite on
Opistontie 7, 75970 KOHTAVAARA.
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