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10 VANDRINGSLEDER I FINLAND,
ett ;friluftsentusiasternas eldorado.
Den bästa bilden av Finland, de tusen sjöarnas
land, får man genom att i sommartid kasta ränseln på ryggen och draga ut i bygden, ut till markerna och fåglarna. Sommaren är blommornas
och vandrarnas tid. Då prålar växtvärlden i all
sin färgprakt, då smeker vinden vågen på fjärdarna och då fylla fåglarna skogarna med sin
glada sång.
En vandring längs någon av här nedan beskrivna leder är ägnad att giva eder en närbild
av Finland, en bild full av livfulla detaljer
och mjuka stämningsbilder.
Och var ni
än vandrar, skall den ljusa sommarnatten, de
glittrande sjöarna och den vänliga allmogen hälsa
er välkommen »ut till landet, ut till fåglarne».
|En fotvandring i södra Finland kan påbörjas
redan i slutet av maj, om ock juni, ävensom slutet av augusti och september, måhända äro de
angenämaste tiderna. I högsommartid inverkar
den starka hettan menligt på vandrarnas energi.
I norra Finland äro däremot slutet av juni och
början av juli, ävensom slutet av augusti, de
lämpligaste tiderna för en vandring.
Logi kan erhållas invid samtliga nedannämnda

■

—
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rutter i gårdarna och i resandehem i bosättningscentra.

Obs.! Dessa rutter
med undantag av den
lämpa sig i stort sett även för cyklister.
sista
—

—

Närmare uppgifter betr. de olika vandringslederna erhållas å Turistföreningens i Finland byrå,
Helsingfors, Alexanders g. 7a. Byrån anskaffar
även kartor och står vandrare och turister bi med
råd och dåd.
1. Ekenäs (Tammisaari) -Helsingfors,

125 km, 6—7 dagar.

Karta: Finlands ekonomiska karta 1: 100.000, blad II 4
och II 5.
Lätt vandringsled genom gammal kulturbygd.
Från den idylliska kuststaden Ekenäs börjas vandringen
längs vägen till Pojo (18 km), väster om den natursköna
Pojoviken. Från Pojo via Fiskars bruk och Antskog gruvor till det sjörika Karislojo (20 km), samt vidare till Sammatti kyrka (12 km), varifrån man kan göra en avstickare
till Paikkari torp, Kalevala-skaparen Elias Lönnrots hemgård
(längs Suomusjärvivägen ca 5 km). Från Sammatti längs norra
stranden av Lojo sjö till Lojo köping (22 km), och därifrån
antingen via Sjundeå (45 km), Nummela (45 km) eller längs
den nya Åbovägen (37 km) till Esbo och vidare till Helsingfors (20 km).
—

2. Helsingfors

-

Tavastehus (Hämeenlinna), ca

160

km,

B—9 dagar.

Karta: Finlands ekonomiska karta 1: 100.000, blad II 6,
En omväxlande vandringsled genom bebodda
II 5 och 111 5.
—

trakter.

Helsingfors —Esbo med tåg eller buss (20 km).

Från
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Ksbo antingen via Sjundeå eller Nummela eller längs den nya
Åbovägen (se rutt nr 1) till Lojo köping (37 km). Från Lojo
till Sammatti kyrka (22 km) och därifrån längs Suomusjärvivägen till Paikkari torp, Elias Lönnrots hemgård (5 km).
Härifrån fortsattes vandringen till Nummi kyrka (direkt ca
7 km), Pusula kyrka (14 km) och Karkkila köping (20 km).
Från Karkkila via Voutiainen till Liesjärvi (27 km), Porras by
(11 km) och Hevonniemi vägskäl, antingen öster om Kuivajärvi (11 km) eller via Tammela kyrka och en omväg genom
Forssa köping och Mustiala (31 km); vidare till Teuro by
(9 km) och via Ojajärvi till Kanajärvi (10 km), Renkojärvi
(4 km) samt vidare längs sjöns södra strand och via Miekolampi
(8 k/a) till Katinala (7 km) och Tavastehus stad (9 km)»
där] Birger Jarls stolta Kronoborg ännu reser sig över omgivningen.
3.

Tavastehus (Hämeenlinna)— Tammerfors (Tampere), ca

110 km, 4—5 dagar.

Karta: Finlands ekonomiska karta 1:100.000, blad IV 6
och IV 5.
En vacker rutt genom ett för sin naturskönhet
berömt åslandskap.
—

Från Tavastehus via Slottet och Stadsparken till Hattula medeltida (7 km) och nya kyrka (3 km) och därifrån
öster om Hattula sjö tillbaka till Aulanko-Karlbergs herrgård (numera turistcentrum, 7 km). Från Aulanko-Karlberg
fortsattes vandringen via Metsäkylä till södra delen av Hauhonselkä (17 km) och därifrån via Hyvikkälä och Skyttälä till Hauho kyrka (6 km). Från Hauho via Ilmoila ås
och' väster om Pintele till Pälkäne (30 km) och därifrån via
Vehoniemi vana åsar (8 km) till Kangasala kyrka (11 km).
Från Kangasala kyrka direkt (19 km) eller via skogsmarkerna
kring Hervannonjärvi (25 km) till Tammerfors, »Finlands
Manchester».
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4. Lahti-Heinola, ca 90 km, 4—5 dagar.
Karta: Finlands ekonomiska karta 1: 100.000, blad IV 7.
Från Lahti längs den vackra Vääksyvägen genom Paimela
tättbebyggda by till Vääksy kanal (34 km). Därifrån via Asikkala kyrka till Pulkkila (11 km) och över sundet till Pulkkila
ås och vidare via Riihilahti till Kalkkinen (16 km) och därifrån
via Marjoniemi till Heinola kyrka (23 km) och Heinola, en typisk
finsk småstad i idyllisk omgivning (6 km).
5. Lahti Kouvola, ca 110 km, B—lo dagar.
Karta: Finlands ekonomiska karta 1: 100.000, blad 111 7,
IV 7 och 111 8.
Trevlig rutt i den omväxlande Salpausselkä—

—

terrängen.
Från Lahti längs Heinolavägen till Seesta herrgård (14 km)
och därifrån via Pyhäntaka by till Urajärvi historiska herrgård
(12 km). Från Urajärvi antingen via Härkälä by eller tvärs
över markerna via Palpasjärvi till Finlands Idrottsinstitut vid
södra ändan av det nordost om Härkälä belägna Suurjärvi
(14 km), samt vidare
antingen längs vägen eller genom att
—

till Koskenniska i Vuolenkoski (14 km). Härifrån
följer man den mäktiga strömmens östra strand och fortsätter
över Kettujärvi till Mankala (12 km). Från Mankala går man
längs strömmen ända till Kaurakoski (9 km) och fortsätter
norr om Kirkko järvi och via Virta färja till litti kyrka (11 km).
Från litti fortsattes vandringen via Lyöttilä till Voikka (14 km),
samt vidare via Kuusankoski bruk (4 km) till Kouvola köping
orientera

—

(6 km).

6. Heinola-Kouvola, 80 km, 5—6 dagar.
Karta: Finlands ekonomiska karta 1:100.000, blad IV 7,
111 7 och 111 8. Lik föregående rutt, men kortare.
Från Heinola söderut via Salijärvi över åsarna till Finlands
Idrottsinstitut vid södra ändan av Suurjärvi (12 km), samt
härifrån vidare längs ovan (nr 5) beskrivna rutt.
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7. Imatra—Nyslott (Savonlinna), ca 130 km, 7—B dagar.
Karta: Finlands ekonomiska karta 1:100.000, blad IV 10
och V 10.
Rutten går genom Finlands märkligaste industrinejd och över landets vackraste ås.
Från Imatra världsbekanta fors till Vuoksenniska (9 km)
och vidare via Kaukopää till Ruokolahti kyrka (9 km). Från
Ruokolahti kyrka går man norr om Kärinkijärvi till Kärinkiniemi vägskäl (7 km), därifrån norrut via Kaiturinpää, Sutela
och Kaljula till nordvästra stranden av Torsajärvi (23 km),
varpå man fortsätter norrut via Kalajärvi till Särkilahti (11
km). Från Särkilahti via Vuoriniemi till Putikko (28 km)
och Punkaharju ås (13 km). Därifrån till Kulennoinen station
(7 km) och vidare västerut via Simpala till Pitkälä (8 km) och
därifrån via Kaartilanranta till Nyslott (14 km). På en ö invid staden höjer sig det medeltida fästet Olofsborg.
—

8. Harlu-Ägläjärvi, ca 130 km, B—9 dagar.
Karta: Generalkarta över Finland i skala 1:400.000, blad
En ödemarksvandring genom Granskarelens
20, 28 och 29.
och Kalevalas runobygder.
Från Harlu via Hämekoski fabriksanläggningar till Alattu
(11 km) och vidare till Suistamo (8 km). Härifrån tillKoitonselkä (10 km) och längs en stig till Jalovaara (11 km), samt
vidare via Terovaara till Muuanto (21 km). Från Muuanto
leder en stig till Schemeikka (20 km) och vidare till Ristisalmi
gästgiveri (10 km). Därifrån längs vägen till Tolvajärvi åsar
»Granskarelens Punkaharju». Från åsarna fortsätter man till
Haukivaara (13 km) och Yläjärvi (11 km) och därifrån till
Ägläjärvi (14 km). Från Ägläjärvi med buss till Suojärvi eller
Värtsilä. Vandringen giver en god bild av livet i Karelens
—

gränsbyar.
9. Koli—Siilinjärvi,
ca 150 km, 9—ll dagar.
Karta: Generalkarta över Finland i skala 1:400.000, blad
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Rutten går genom norra Karelens och Savolax
vackraste landskap.
Från Koli-höjderna, 347 m ö. h. (från Vuonislahti järnvägsstation med motorbåt till Koli) till Ahmovaara (13 km), vidare
mot sydväst via Sierasvaara till Martonvaara (16 km), varifrån
man antingen går längs vägen via Polvijärvi (35 km) eller genom skogen längs stigar till Halivaara (25 km). Från Halivaara via Kajoo och Raholanvaara till Säynäinen kyrka
(35 km) och vidare till Likosaari by (12 km), varifrån man kan
göra en avstickare till det kända Pisanmäki. Från Likosaari
till Nilsiä, pietistledaren Paavo Ruotsalainens hemort, (16 km)
och vidare antingen via Sydänmaa (34 km) eller via Kon+ i:
mäki och Sänkimäki till Siilinjärvi (38 km).
10. Kemijärvi-Sodankylä, 80 km, 5—6 dagar.
Karta: Generalkarta över Finland i skala 1:400.000, blad
49 och 48.
En ödemarksvandring för vana exkurrenter.
34 och 33.

—

—

Kemijärvi (något norr om polcirkeln) är en av Lapplands
vackraste byar. Efter tågets ankomst kan kvällen användas
till promenader i byn och dess närmaste omgivning, varefter
man övernattar i någon av byns många härbärgen. Följande
morgon med Pelkosenniemibussen till Vuostimo (34 km),
varifrån en märkt och spångad stig leder till Korkala gård
vid Vuostimojärvi (8 km). Möjligheter till fiske och bastubad.
Från Korkala till Pyhätunturi stuga, längs märkt stig (8 km).
I stugan kan övernattas och kan man därifrån göra exkursioner
till fjället (540 m ö. h.). Från fjällstugan över fjället till Huttujärvi gård (logimöjligheter) på västra sidan av fjället (ca 13 km).
Från Huttujärvi över Huttu-, Kapusta- och Latvavaara till
Latvajärvi fiskarstuga (ca 15 km), där man kan övernatta.
Från Latvajärvi över Luostotunturi (510 m ö. h.) till Kaunisvaara (ca 20 km). I Kaunisvaara logimöjligheter. Från Kaunisvaara till Sodankylä-landsväg, antingen längs vägen (ca 10
km) eller längs stranden av Kitinen älv (ca 10 km).
N:o 407

