
Laukeelan lenkki 7.8.2017 

Pekka Leppänen johdatti urjalalaisia sekä liikuntaohjaaja Heidi Jallin yleiselle aamulenkkireitilleen. 

Metsäosuudella tuli useita kohtia, joissa polut ristenivät, mutta kun maastoon tutustuu tarkemmin, voi 

metsästä löytää hyvinkin itselle sopivimman reitin. Pekan reitti suosi mäkiä. Matkalta löytyi Pekan 

kokoamia taideteoksia, joihin joku oli käynyt tekemässä maalilla ehostuksia. Lisäksi matkalta löytyi paljon 

jäkälän valtaamaa kaunista maisemaa ja niin puhdasta ilmaa, että naavakin näkyi puissa viihtyvän. 

Tässä selostusta kuljetusta reitistä (katso kartasta lisätietoja): 

- Lenkki alkoi pururadan alusta lentopallokentän vierestä ja kulki ensin pururataa pitkin siten, että 

käännyimme kerran oikealle (Pururadan vieressä olevien talojen jälkeen) ennen kuin saavuimme 

ison mäen päälle 

- Ison mäen alta jatkoimme suoraan sillan yli metsäpolulle ja melkein heti käännös oikealle jyrkkään 

nousuun 

- Harjun päältä käännyttiin polulta vasemmalle, jossa vielä lievää nousua 

- Sitten mentiin pitkään suoraan ja mm. puolukkaa näytti hyvin olevan kypsymässä, polulta ei 

käännytä mm. hakkuualueelle 

- Kun vastaan tulee Y-risteys, valitaan oikealle menevä polku. Tämä kohta oli noin 1,4 km 

lähtöpisteeltä (pururadan alku) mitattuna. Tämän risteyksen jälkeen näkyi Pekan taideteokset ja 

matka jatkui taideteosten vierestä suoraan eteenpäin 

- Seuraavasta Y-risteyksestä (vasemmalla oli sininen nauha puussa) käännyimme vasemmalle kohti 

kalliota, joka noustiin ylös. Tämä oli hiukan haastava kohta, mutta ei ollenkaan mahdoton. Heti 

nousun jälkeen jatkoimme kohti osuuspankin nauhaa, joka roikkui puussa. 

- Sitten ohitimme upeat isot kivet sekä puun (ehkä haapa), joka oli rungoltaan musta valkoisine 

laikkuineen. Puu on kuulemma hämärässä erityisen hieno. 

- Noin 2,2 km lähtöpisteeltä mitattuna saavuimme kohtaan, josta polku haarautui. Mikäli tästä 

jatkaisi vasemmalle, voisi lenkkiin lisätä 1 km matkaa. Tällöin polku johtaisi maantielle (melkein 

näkyi jo tähän kohtaan), jolta löytäisi takaisin reitille. Me jatkoimme kuitenkin oikealle ja melkein 

heti saavuimme postilaatikolle, josta löytyy vihko, johon lenkkeilijät voivat kirjoittaa päivämäärän, 

nimen sekä silloisen lämpötilan. 

- Postilaatikolta jatkoimme oikealle, noin 100 m päästä käännyimme oikealle (aukealta) ja pian taas 

oikealle 

- Edellisestä risteyksestä noin 400 m päästä vasemmalle (puussa kengänpohja kiinni) 

- ja noin 200 m päästä taas oikealle ja kuljettiin pienen matkaa hakkuuaukean reunaa (seuraten 

oransseja nauhoja) Pian edessä oli hiukan vaikea lasku. 

- Hetken päästä edessä näkyivät taas Pekan taideteokset, mutta emme jatkaneet ihan niiden luo 

vaan jatkoimme vasemmalle päin.  

- Sitten suuntasimme kohti hakkuualuetta (ei käännöstä vasempaan) ja pian oikealle isolle polulle 

- Polku vei takaisin pururadalle toiselle sillalle, josta jatkoimme suoraan taianomaiselle kuusipolulle. 

Tämä polku vie terveyskeskuksen kupeeseen (kaksi polkua, kumpikin tulee tielle), josta oli enää 200 

m lähtöpisteelle 

 

 

 

 



Nuutajärven lenkki 14.8.2017 

Marja-Leena Salo näytti yli 50 lenkkeilijälle 5 km lenkin, jonka polkuosuudet ovat aikoinaan muodostuneet 

lasinpuhaltajien työmatkoista. Reitti oli selkeä ja helposti löydettävissä kartan ja selostuksen avulla. 

Matkalta löytyi mustikoita ja kaunista maisemaa mm. Rutajärven rannan tuntumasta sekä juuri kunnostetut 

pitkospuut. 

Tässä selostusta kuljetusta reitistä (katso kartasta lisätietoja): 

- Lähdimme matkaan Lasikylän ytimestä, juuri kunnostetun Kahvila+Keittiö Sylvin edestä 

- Ensin suuntasimme kohti urheilukenttää ja pian käännyimme Ylipytingintieltä vasemmalle 

- 1,2 km päästä lähtöpisteeltä käännyimme oikealle polulle. Tässä kohtaa hyvänä maamerkkinä 

toimii suuri pihlaja 

- 1.8 km päässä saavuimme polulta isommalle tielle, jolta jatkoimme jatkoimme ”suoraan” eli ei 

käännöstä vasemmalle tai oikealle. Mikäli tästä kääntyisi oikealle, niin olisi noin 1 km matka takaisin 

Lasikylään. 

- 2,7 km kohdalla saavuimme T-risteykseen (Vanhakajoontie), josta jatkoimme oikealle. Mikäli tästä 

kääntyisi vasemmalle, olisi noin 1,5 km matkaa Taikayön Campingin leirintäalueelle 

- Vanhakajoontie vei Rutajärven maisemiin. Tieltä haarautui mm. mökeille teitä, mutta reittimme 

jatkoi suoraan, kunnes 3,6 km kohdalta jatkoimme polulle pysyen lähellä rantaa. 

- Pian alkoi jyrkkä nousu, jonka päältä löytyi penkki lepotaukoa kaipaaville 

- Seuraava risteävä kohta tuli 4,1 km kohdalla, josta jatkoimme oikealle. Tästä kohdasta löytyy myös 

kyltti Taikayön Campingille osoittaen tulosuuntaamme. 

- Melkein heti eteen tuli risteys isommalle tielle ja siitä jatkoimme oikealle. 

- Kauppatietä jatkoimme vasemmalle (edessä harmaa rakennus)ja pian saavuimme takaisin 

lähtöpaikalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aseman lenkki 21.8.2017 

Jukka Mattsson vei suuren määrän reippailijoita tutustumaan Asemalta löytyviin reitteihin. Kiersimme kaksi 

eri lenkkiä, joista ensimmäinen oli noin 5 km pituinen ja sen jälkeen teimme vielä Paskolammen selkeillä 

polkuosuuksilla noin 2 km kierroksen. Reitti on varmasti helpompi hahmottaa kartan kuin selostuksen 

avulla. Lenkkiä kiertäessä tuli vaikutelma, että Asemalta löytyy paljon tutustumisenarvoisia 

reittivaihtoehtoja. 

Tässä selostusta kuljetusta reitistä (katso kartasta lisätietoja): 

- Lähdimme Lammiharjun laavulta kohti Kangastietä. Vaihtoehtona oli nousta mäki ylös tietä tai 

portaita pitkin. Mäen päältä ylitimme Kangastien ja jatkoimme polkua pitkin seuraavaan 

risteykseen, jolta jatkoimme isompaa tietä vasemmalle. 

- Kuljimme Sudenpolun ja Rajakujan välissä menevää polkua , kunnes käännyimme vasemmalle 

Mikkolankankaantielle ja pian oikealle Salakantielle  

- Salakantieltä jatkoimme oikealle punaisten rakennusten kohdalta (keltainen talo jää vasemmalle) 

- Tie jatkui metsään ja pian käännyimme oikealle kuusikon keskelle vievälle polulle. Tämä risteys oli 

noin 1,5 km päässä lähtöpisteeltä. Polulta käännyimme oikealle metsäautotielle ja 1,7 km 

(lähtöpisteeltä) kohdalta vasemmalle polulle. 

- 300 m polkua ja vastaan tuli Y-risteys, jolta jatkoimme oikealle ja tästä 100 m päästä Y-risteyksestä 

vasemmalle 

- Seuraavilta polkuristeyksiltä käännyimme ensin oikealle, sitten vasemmalle ja saavuimme samalle 

tielle, jolta olimme viimeksi poikenneet polulle. Jatkoimme tietä oikealle ja melkein heti 

käännyimme vasemmalle polulle. 

- Pian ison kiven edestä polku ristesi ja jatkoimme oikealle. Tämä osuus oli hiukan epäselvä, emmekä 

olleet hetkeen selkeällä polulla. Kun jatkoimme kohti oikealla näkyvän pellon vasenta reunaa, pian 

vastaan tuli polku, jota jatkoimme vasemmalle (emme menneet pellolle asti). 

- 2,9 km päässä lähtöpisteeltä jatkoimme heinikkoista polkua vasemmalle. Tällä kohdalla näkyi 

kasvavan vadelmapensaita. 

- 3,4 km lähtöpisteeltä näkyi sininen nuoli (merkki hiihtäjille) ja jatkoimme nuolen osoittamaan 

suuntaan oikealle. 400 metrin etenemisen jälkeen saavuimme upealle pölkkysillalle, joka vei meidät 

Lammasojan yli ja jatkoimme T-risteyksestä tietä  vasemmalle 

- Lehtimäentien risteyksestä käännyimme vasemmalle ja heti tien toiselta puolelta jatkoimme 

oikealla näkyvälle metsäpolulle. 

- Patterinmäellä tuli vastaan paljon polkuristeymiä, joista jatkoimme ensin vasempaan (Y-risteys), 

pian taas vasempaan (Y-risteys), sitten suoraan (+-risteys) ja taas suoraan (+-risteys) ja lopulta 

saavuimme takaisin Lammiharjun montun reunalle. Jatkoimme oikealle ison mäen päälle 

(pulkkamäki talvisin) ja korkeimmalta kohdalta lähdimme kiertämään toista lenkkiä Paskolammen 

ja Pitkälammen väliin. Sieltä löytyi selkeitä polkuosuuksia, jyrkkiä mäkiä sekä kauniita maisemia ja 

eksyminen olisi aikalailla mahdotonta. 

Me kiersimme noin 2 km lenkin seuraavasti: 

- Lähdimme jyrkänteen päältä kiertämään Paskolammia oikealta puolelta. 

- Vastaan tuli neljä Y-polkuristeystä joista etenimme ensin vasemmalle, heti oikealle, seuraavasta 

oikealle ja sitten vasemmalle. Pian vasemmalla näkyi harmaa vanha rakennus ja Pitkälampi jäi 

oikealle puolelle.  

- Ylitimme Paskolammen ja Pitkälammen välisen joen ja jatkoimme polkua oikealle.  



- Jatkoimme Pitkälammen viereistä polkua noin 400 m ja sitten käännyimme vasemmalle kohti 

jyrkkää nousua ja kipusimme harjun huippua kohti. Kun edessä näkyi autotie, käännyimme polulle 

vasemmalle ja mäki jatkui edelleen ylöspäin. 

- Sitten jatkoimme pitkään harjun päällä polkua pitkin maisemia ihastellen.  

- Seuraavasta vastaan tulevasta Y-risteyksestä jatkoimme vasemmalle ja mäen alta taas vasemmalle.  

- Hetken päästä näkyi sama silta, jonka olimme jo ylittäneet aiemmin ja sillan jälkeen jatkoimme 

suoraan. 

- Vielä yksi Y-risteys tuli vastaan ja tästä jatkoimme vasemmalle ja pian saavuimme takaisin 

Lammiharjun montun reunalle. Kiersimme vielä harjulla montun ympäri ennen kuin laskeuduimme 

alas takaisin laavulle. 

 

Urjalankylän lenkki 28.8.2017 

Elokuun viimeinen lenkki tehtiin Urjalankylässä Tuula Yntälän johdattamana. Reitti oli selkeä ja 

vaihtoehtoina oli noin 6,5 km ja 3,5 km reitti. Alkumatka näytti olevan hyvää mustikkamaastoa ja noin 

puolessa välissä ohitimme Lonkanvuoren, jonka huippu olisi kuulemani mukaan käymisen arvoinen paikka. 

Tässä selostusta kuljetusta reitistä (katso kartasta lisätietoja): 

- Lähtöpaikkamme oli Urjalankylän Kivisakasti, jolta lähdimme kävelemään Yntäläntielle 

- ensimmäisestä risteyksestä käännyimme vasemmalle vanhalle Yntäläntielle, jolta jatkoimme noin 

150 metrin päästä suoraan pienemmälle tielle (vasemmalle jatkoi vielä pihatie) 

- Jatkoimme pitkään suoraan polkua pitkin.  

- 1,7 km lähtöpisteeltä saavuimme risteykseen, jossa oli vaihtoehtona pidempi tai lyhyempi lenkki. 

Mikäli olisimme kääntyneet oikealle, olisi ollut alle 100 m matkaa Yntäläntielle, jota oikealle 

jatkamalla olisi vienyt takaisin lähtöpaikkaamme ja matkaa olisi kertynyt yhteensä noin 3,5 km. Me 

jatkoimme risteyksestä vasemmalle ja pian oikealle ennen punaisia rakennuksia. 

- Pian vastaan tuli T-risteys, josta jatkoimme oikealle, seuraavasta Y-risteyksestä vasemmalle ja heti 

+-risteyksestä suoraan 

- Noin 2,5 km kohdalla lähtöpisteeltä oli vasemmalla puolella Lonkanvuori (yksityinen 

luonnonsuojelualue). Huipulta on kuulemma upeat maisemat ja maasto on hyvin vaikuttavan 

näköistä. 

- 3,4 km lähtöpisteeltä käännyimme oikealle Lonkantielle ja noin 400 m päästä oikealle Yntäläntielle, 

joka vei meidät takaisin lähtöpisteelle. 


