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Eino Leino –polku tutustuttaa kulkijansa Kajaanin
Paltaniemen kylän poikkeuksellisen arvokkaaseen
kulttuurihistoriaan, josta muistuttamassa ovat mm.
kuvakirkko hautausmaineen sekä Keisarintalli ja nälkävuosilta peräisin oleva lainamakasiini.
Reitin sijainti
Eino Leino -polku lähtee ja päättyy Eino Leino -talolle, joka sijaitsee Oulujärven rannalla Paltaniemellä, n. 10 km päässä Kajaanin keskustasta.
Reitin käyttöaika ja käyttötavat
Reittiä voi kulkea niin kesällä kuin talvellakin. Reitin varrella olevat kohteet ovat talviaikaan yleensä
suljettu. Reitti soveltuu myös liikuntaesteisille sekä
ikäihmisille. Reittiä ei ole merkitty maastoon, joten
karttaa kannattaa pitää mukana.
Reitin luonto ja ympäristö
Reitin varrella ovat seuraavat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat paikat. Ne on numeroitu karttaan.
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1. Eino Leino -talo
Eino Leino -talo valmistui Paltaniemelle v. 1978. Talo on rakennettu tarkasti Eino Leinon syntymäkodista, Hövelöstä,
otettujen mittojen ja kuvien perusteella. Hövelössä on v.
1834-1835 asunut myös Elias Lönnrot, joka kirjoitti Vanhaa
Kalevalaa Hövelön torpassa.
2. Keisarintalli
Keisarin talli on Paltaniemelle Vuolijoen Haapalankankaalta
siirretty hevostalli, jossa Venäjän keisari Aleksanteri I nautti
aterian Suomen matkallaan v. 1819.
3. Lainamakasiini
Keisarintallin takana sijaitseva lainamakasiini oli kipeään
tarpeeseen suurina nälkävuosina v. 1867-1868. Lainamakasiinista jaettiin velaksi syömä- ja siemenviljaa kihlakunnan
asukkaille.
4. Elias Lönnrotin ja Vanhan Kalevalan
syntymisen muistomerkki
Kuvakirkon portin pielessä lepää Karjalasta tuotu kivipaasi, joka pystytettiin v. 1985, kun Elias Lönnrotin kirjoittaman
Vanhan Kalevalan syntymästä oli kulunut 150 vuotta.
5. Kuvakirkko
Kuvakirkko on Paltaniemen merkittävin matkailukohde. Nykyistä kirkkoa alettiin rakentaa v. 1726 ja sen sisustus on
valmistunut v. 1734. Kuvakirkko on kuuluisa Raamatun kertomuksiin liittyvistä upeista seinämaalauksistaan.
6. Lönnbohmien sukuhauta
Paltaniemen ns. vanhalla hautausmaalla sijaitsee mm.
Lönnbohmien sukuhauta, jonne on haudattu Eino Leinon
vanhemmat sekä kolme sisarta.
7. Lanterin puoti
Flanderin talon pihapiirissä on tunnelmallinen pieni aittapuoti, joka on auki kesäisin.
8. Paltaniemen kyläkoulu
Vuonna 1883 valmistunut Paltaniemen kyläkoulu on Kainuun ensimmäinen maalaiskansakoulu. Koulu oli toiminnassa aina vuoteen 2010. Nykyisin rakennus toimii Paltaniemen kylätalona.

Palvelut reitin varrella Keäsaikana reitin varrella on kahvilapalveluita sekä Eino Leino -talolla
että Paltaniemen kyläkoululla, jonka takana on suosittu uimaranta.

