HUOVISENNIEMEN KRUUNUNTILA

Huovisenniemen saaressa eletään menneessä ajassa, omassa rauhallisessa maailmassa. Sähkötön elämä
mahdollistaa pääsyn perusasioiden juurille metsään, niityille ja ulapalle.. pysähtymään ja havainnoimaan
luontoa kaikin aistein.
2019 paimenviikot sijoittuvat viikoille 23 – 36. Kesän ensimmäiset ja viimeiset paimenet pääsevät
seuraamaan lampaiden kuljetusta veneellä. Viikon hinta on 500 €/mökkiporukka ja varausmaksu on 150 €.
Saaren vierasmökkiin mahtuu majoittumaan 4-5 henkilöä. Kuvia majoituspaikasta löytyy facebookista,
Huovisenniemen paimenviikot. Paimenet saapuvat maanantaina klo 14.00, jolloin otamme paimenet
vastaan satamassa ja kuljetamme moottoriveneellä saareen, noin 400m. Paimenviikko päättyy seuraavana
maanantaina klo 12.00.
Paimenet opastetaan viikon seikkailuun, Maatiaiskanojen ja Suomenlampaiden päivittäiseen hyvinvoinnista
huolehtimiseen ja seuranpitoon. Huovisenniemen lutuiset lampaat voi paikantaa niityltä kellon kilinää
kuunnellen. Kutsusta lauma kirmaa luokse…alkuperäisrotuisia Suomenlampaita, joilla on mukana imevät
karitsat. Hyvin ihmisrakkaat lampaat seuraavat paimenta laumana perässä, minne meneekin. Halittavia ja
rapsutettavia riittää. Lampaille voi tuoda mukanaan kuivia leipäpalasia!
Kanoilla on ruokinta-automaatti, joka täytetään kerran viikossa. Myös kanat tulevat luokse kerjäämään
herkkuja. Näin paimenten ruuanrippeet päätyvät hyötykäyttöön ja kanat palkitsevat ruokkijansa munilla.
Toivottavasti kanojen haudonnat onnistuvat tänä keväänä ja saadaan myös poikasia mukaan
Huovisenniemeen.
Paimenviikon hintaan kuuluu vene / retkikanootti + turvaliivit, auton voi jättää omaan, lukitulla puomilla
suljettuun satamaan. Puusauna, jossa pefletit, shampoot ja saippuat. Vihdan saa tehdä koivikosta. Mökissä
ei ole sähköä, varusteluna kaasuhella ja -jääkaappi. Ruuanlaittoon löytyy kattavasti astiat +ruokailuvälineet.
Lisäksi kuivaruokatarvikkeita on mökissä valmiina: suola, sokeri, riisi, makaronit, hiutaleet, jauhot, yrttitee,
kaakao, lehtikaalirouhe, voikukkasiirappi ym. Astianpesu- ja grillauspaikka on rannassa. Juomavesi tuodaan

saareen valmiiksi 2 x 10 l pöniköissä, lisävettä voi hakea tarvittaessa Kuhmon torilta. Ulko puucee jossa
vessapaperit valmiina. Peitot ja tyynyt löytyy 5 majoittujalle, omat lakanat mukaan. Tarvittaessa mökkiä voi
lämmittää kamiinalla, kuivat polttopuut liiterissä.
Aktiviteetteja kalastusta harrastaville Ontojärven ja Pajakkakosken vesistön alueella on antoisat apajat,
mm. kuhaa, istutettua lohta ja taimenta. Melomiseen löytyy mukavia reittejä, esim. 80 ha kokoisen
Huovisenniemen kiertäminen osin vanhaa uittomöljää pitkin on ihmeellisen upea kokemus. Lisäksi lähellä
oleville metsähallituksen hiekkarantaisille saarille voi meloa päiväretkille, vaikkapa uimaan ja keittelemään
nokipannukahvia nuotiopaikalle.
Halutessaan paimenet pääsevät kokemaan elävää maataloushistoriaa; viikatteella niittoa, heinäseipäiden
pystytystä, heinän seivästystä hangolla. Paimenille esitellään kruununtilan vanhanaikaiset hevostyökoneet
ja aitan ikivanhat tavarat.
Heinäkuun lopulta alkaen Huovisenniemessä kypsyvät vadelmat, mesimarjat, mustikat, lakat, puolukat ja
sienet ovat vapaasti paimenien poimittavissa.
Historiaa: Huovisenniemen Kruununtila on Kuhmon vanhimpia asuinpaikkoja. Rannasta löytyneen
kuparisormuksen alkuperä johti Museoviraston tutkimuksissa 900-luvulle. Siinä oli kuvioita karjalaisesta
kulttuurista ja samoja kuvioita kuin kreikkalaisissa pylväissä. Sormusta säilytetään Suomen kansallismuseon
kokoelmissa. Alueella on myös muinaishautoja ja muinaisia asuinpaikkoja. Vanha maatilan pihapiiri
harmaine hirsirakennuksineen on Museoviraston suojeluksessa. Päärakennuksen vanha osa, aitta ja navetta
on rakennettu Kruunun hallitessa, 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Rakennuksia remontoidaan
hiljalleen paimenviikoista saatavilla tuloilla.
Huovisenniemen Kruununtila on yksityinen suojelukohde, jossa on 5 ha perinnebiotooppialuetta.
Kruununtila on kokonaisuudessaan 23,5 hehtaaria. Perinnebiotoopin hoito laiduntamalla palauttaa
arvokkaan maiseman, kasvillisuuden, hyönteislajit, perhoset ja linnuston ennalleen. 2018 kesällä paimenet
pääsivät seuraamaan elävää näytelmää Isokoskelosta poikasineen Huovisenniemessä, jossa olemme
kieltäneet irrallaan olevat koirat ja linnunmetsästyksen. Peurojen vaellusreitti talvehtimispaikoille ja takaisin
kulkee Huovisenniemen kautta. Yksittäisiä peuroja saattaa jäädä vasomaan saareen.

Huovisenniemi, satamasta on venematkaa noin 400m.

Maatiaiskanojen touhukasta elämää pääsee seuraamaan paimenviikon aikana.
Paimenviikon varaukset ja lisätiedot: Ritva Ollinmäki, puh. 0400-838064 tai s-postilla
ritva.ollinmakimail.com
Katso lisää kuvia Facebookista, Huovisenniemen paimenviikot
Tervetuloa elämykselliselle paimenlomalle!

