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VAELTAJIEN LOPPUVUODEN 2022 TAPAHTUMAT                    

4.10. alkaa  Jumppa Lietohallin  

Tanssisalilla klo 19.00-20.00 

 

10.11.  Hämärähommat 

19.11.  Kynttilävaellus 

24.11.  Härkätien Vaeltajien syyskokous 

7.12.  Kuutamokävely ja glögi 

 

KOKO VUODEN OHJELMIIN VOI TUTUSTA KOTISIVUILLAMME! 

 

RAUHAISAA JOULUA JA TOIMINNALLISTA 

UUTTA VUOTTA 2023!  
 
 
 

 

  
 

  

 
 

Toivottaa Härkätien Vaeltajien hallitus 
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HÄMÄRÄHOMMAT TULEE TAAS! 
Koko perheen retki iltapimeällä. 

Heijastinpolku Parmaharjulla. 

Torstaina 10.11.2022 alkaen klo 17.30  

 

Paikka: Parmaharju Bränikkäläntie 66, Lieto 

Autojen pysäköintiin alueella on hyvät tilat. 

Tärkeimpinä varusteina ovat taskulamppu tai otsalamppu ja säänmukainen 

vaatetus, myös istuinalusta on hyvä olla mukana. 

Saappaat jalkaan, varpaat kiittävät! 

Syksyisessä metsässä on aina märkää.  

 

Lähtöpaikka on paikoitusalueelta. 

Menomatkalla heijastimet johdattavat metsäpoluille ja kotiinpäin lähdetään 

suoraan leveää pururataa pitkin. Pururata on kunnostettu loppu kesällä, niin 

päästään kulkemaan ilman kuraa. Reitti kokonaisuudessaan on alle 2 km. 

  

Lähdetään pimeälle polulle perheittäin tai pieninä ryhminä, jotta 

jokaisella on mahdollisuus itse löytää polku ja kokea pimeä metsä, katsella 

ja kuunnella. Polulla voi tehdä löytöjä, ehkä ratkaista tehtäviä tai ihan 

jotain muuta. Liikutaan perheet yhdessä ja turvallisesti. Lapset vanhempien 

vastuulla. Rattailla ei pääse kulkemaan poluilla. 

 

Määränpää on Hamppumajan ympäristö, jossa useampi tuli odottelee 

retkeilijöitä. Levittäydytään ja nautitaan valoista ja syksyisestä pimeästä 

metsästä. Ennen kotiin lähtöä kannattaa varata hetki iltasadun 

kuuntelemiseen.  

 

Liedon MLL paikallisyhdistys on mukana tapahtumassa vastaten 

tarjoiluista yhdessä Vaeltajien kanssa. 

Tervetuloa mukaan iloisella seikkailumielellä  

Tiedustelut , Marjo Mäkinen marjomh.makinen@gmail.com 

  

mailto:marjomh.makinen@gmail.com
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KYNTTILÄVAELLUS 

 
PAIMION HIEKKAHELMEEN 

 

Lauantaina 19.11.2022 

 

Kävelemään lähdemme klo 10 

 

Hiekkahelmen maasto on pääosin tasaista helppokulkuista kangasmaastoa. 

Alueella on paljon polkuja ja hiekkateitä. 

Kuljemme n. 5 – 6 km matkan, voi valita myös lyhemmän matkan. 

Lopuksi tehdään tuli Hiekkahelmen nuotiopaikalle. 

 

Lähdetään kaupungintalolta klo 9.20, mahdollisuus kimppakyytiin. 

 

Hiekkahelmeen voi mennä myös suoraan, mutta tule ajoissa paikalle. 

Helsingin moottoritien Valtatie 1:n liittymästä 10 ramppi Kemiö, Sauvo  

Kemiöntien ja tie 110 kiertoliittymästä Helsingin suuntaan noin 1 km, josta 

oikealle opaste Hiekkahelmi. 

 

Osallistujien kesken arvotaan kynttilöitä. 

 

Tiedustelut 

Tuire Reunanen 

puh. 040 708 2470, sähköposti: ari.ja.tuire@gmail.com 

 

mailto:ari.ja.tuire@gmail.com


       VAELTAJAVIESTI 5/2022 

                   HÄRKÄTIEN VAELTAJAT RY 

  

          

 Sivu 5 
 

 

 

SYYSKOKOUS 

TORSTAINA 24.11.2022 KLO 18:00  

PAIKKA: Neste Lieto Loukinainen, Haimiontie 25, 21410 Lieto 

Kokouksessa päätetään mm. vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta. 

Kokous valitsee:  

• hallituksen jäsenet vuosiksi 2023-2024 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Markku Kaskinen, Marjo 

Mäkinen, Hilkka Palomäki, Tuire Reunanen, Arja Uotila 

 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa ! 

PS: Ennen kokousta arvotaan Kävelykilometrikisaan osallistuneiden 
kesken kolme 20€ Kakku Annen lahjakorttia  
 
 
 
SUOMEN LATU RY:N  JA SEN JÄSENYHDISTYSTEN 

TAPATURMAVAKUUTUS 

Suomen Latu on vakuuttanut tapaturman varalta kaikki Suomen Ladun ja 

sen jäsenyhdistysten toimintaan osallistujat (osallistujat, toimitsijat ja 

talkoolaiset) 

 

Toiminnan pitää olla yhdistyksen toimintasuunnitelmassa tai hallituksen 

vahvistamaa virallista yhdistystoimintaa, ei jäsenten henkilökohtaista 

harrastustoimintaa 
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KUUTAMOKÄVELY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auran kuntoradalla keskiviikkona 7.12.2022 klo 19.00 

 

Lähtöpaikka kävelyyn: Ulkoilulahdon paikoitusalue, Maijantie 20 Aura

 

Kuntorata on tasainen alusta kävellä, jonkin verran korkeuseroa. 

Kävellään rauhallisesti n. 4 km reitti kuntorataa pitkin pilkkopimeässä 

metsässä, 

toivottavasti saadaan kävellä kuutamon loisteessa.  

 

Mukaan tarvitaan taskulamppu (tai otsalamppu) ja 

sään mukainen lämmin vaatetus.    

      

Reitin puolivälissä vietetään Vaeltajien jouluhetki 

      

Lähdetään kimppakyydein kunnantalolta klo 18.15 

Auraan Ulkoilulahdon paikoitusalueelle voit mennä myös suoraan, ajat 

vain Maijantien päähän. 

  

Tiedustelut 

Marjo Mäkinen, puh. 040 541 6865 
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6.8.2022 TIISTAI-ILTAINEN PYÖRÄILY SUUNNATTIIN 

NAAPURIKAUPUNKI KAARINAAN 
 

Viiden hengen ryhmä lähti matkaan, edettiin Littoisten rautatien ali 

Kaarinan kaupungin itäosiin, aivan vieraita ainakin minulle. 

Sieltä puikkelehdittiin välillä metsässä ja välillä asutusalueilla, kunnes 

vastaan tuli Varissuon kaupunginosa, jonka Puolimatka aikoinaan rakensi. 

Sieltä tultiin kohti Littoisten järveä.  

Sitten olikin aika palata kohti Liedon uutta kaupunkia. Ilta meni mukavasti, 

kiitos Hilkan, joka oli laatinut monipuolisen kierroksen. 

 

ps. Littoisten asema on siitä kuuluisa, että siellä jäi aikoinaan itse Lenin 

junasta kävellen Turkuun, kun ei uskaltanut Turkuun saakka mennä 

junalla, pelkäsi kiinniottajia. Sama mies antoi Suomelle itsenäisyyden. 

 

13.9.2022 PÄIVÄPYÖRÄILY PAIMIOON 
 

7 henkilöä oli kokoontunut lähteäkseen tutustumaan Paimion parantolaan.  

Pyöräilijät ovat nykyään kuin kahden kerroksen väkeä, meistäkin oli 3 

tavallisella pyörällä ja 4 sähkön avustamana. Kun toinen puskee hampaat 

irvessa mäkeä ylös, niin osa lähinnä huilailee ja painaa nappia, niin menee 

kuin tyhjää vaan. 

Kun ehdittiin Paimioon, niin ensin oli lounas ravintola Toivossa, jonka 

jälkeen oli rakennuksen esittely. Siinä oikein näki, miten suuri kompleksi 

on kyseessä. Kyllä jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, ettei tällaisella mahtavalla 

rakennuksella ole muuta käyttöä kuin olla tyhjän panttina.  

Esittelyn jälkeen olikin pois lähdön aika ja eikös sadekin tullut kuvioihin. 

Onneksi kuitenkin sade jäi vähiin ja takatuuli tuli avuksi. Matka joutui 

nopeasti ja pian olikin syksyn viimeinen pyöräretki ohi. Kiitos Marjon, 

joka piti meidät ajan tasalla reissun ajan.   

yks.huru-ukko 
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NUKU YÖ ULKONA  

Suomen Latu haastoi nukkumaan yön ulkona luonnon päivänä 27.8. ja 

mehän tartuimme haasteeseen. Yhteislähdöllä kaupungintalon 

parkkipaikalta klo 18 lähdimme kohti Marttilan korven eräreitistön 

Palaisen uimarantaa. Marja oli varannut meille kolmen tunnin saunavuoron 

ja luvan yöpyä rannalla telttoinemme.  

 

 

 

 

 

 

 

Sauna päälle ja illan ratoksi Kimmo pisti petanque-harjoitukset pystyyn, on 

itse hurahtanut oikein lisenssipelaajaksi! Kaikki eivät ehtineet peliin 

mukaan, joten aamulla jatkettaisiin. Osa yöpyjistä saunoi ja ui. Illan 

juhlistamiseksi leiriimme sytytettiin runsaasti ulkotulia. Sitten tapahtuikin 

jotain aivan odottamatonta. Istuimme penkillä ihaillen iltaa ja kuunnellen 

hiljaisuutta, kun taivaalta alkoi kuulua veret seisauttavaa ääntä, todella 

alhaalla aivan ylitsemme lensi hävittäjälentokone - tässä 

maailmantilanteessa se tuntui todella pelottavalta. 

Tästä yllättävästä tilanteesta selvittyämme ja saunojien saatua tarpeeksi 

löylyistä sekä uinneista, siirryimme iltanuotiolle, jossa jo tulet paloivat. 

Paikalla oli nimittäin nuorisoa, asiallisia nuoria, yksi nuorimies ja hänellä 

kolme tyttöä, mutta me pistimme paremmaksi, meitä yksi vanhempi mies 

ja kuusi kypsempää naista!  

 

Perille saavuttuamme alkoi perintöteltan 

pystytys vanhalla rutiinilla. Sivusta 

seuranneena nykyaikaisten telttojen pystytys 

ei ollutkaan yhtä helppoa. Liekö modernien 

telttojen suuaukkokin liian pieni, kun patja ei 

tahtonut mahtua sisään. 
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Nuotioillan jälkeen teltoille ja nukkumaan. Nukkuminen olikin sitten 

hieman vähemmän nautittavaa, makuupussit ok, mutta makuualustat 

olisivat saaneet olla hieman (lue paljon) paksumpia. Yöstä jotenkin 

selvittiin, aamulla herättiin ja juotiin Marjan keittämät aamukahvit. Osalle 

vielä petanque-harjoitusta. Ettei retki olisi mennyt nappiin, saapui paikalle 

moottoripyörällään paikallinen ”bandidos” ja ilkeillen ohi mennessään 

ihmetteli ”Koska tästä on tullut leirintäalue?” Marja ilmoitti hänelle, että 

meillä on lupa leiriytymiseen ja hän tyytyi tähän, kävi uimassa ja poistui 

prätkällään.  

Leirin purun jälkeen lähdimme kotia kohti hyvillä mielin. Kiitos Marja 

leirin järjestämisestä, paikka oli mitä parhain ja kaiken lisäksi sää suosi 

meitä Seuraavan yön tapahtumat nostivatkin Marttilan TS:n otsikoihin 

”Marttilassa salamoi eniten maakunnassa”, mutta me nukuimme silloin jo 

turvassa omissa sängyissämme kunnon patjoilla. 

Kiitoksin Terttu ja Kimmo 
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SIENIRETKI lauantaina 3.9.2022 

Osallistuimme tähän valtakunnalliseen tapahtumaan omalla sieniretkellä, 

oppaana oli Lea Kuusisto. Sovittuun lähtöpaikkaan ilmestyi 10 henkilöä 

sienikori mukana, aikuisia ja lapsia. Lähdettiin innokkaina metsään, joskin 

jo ennen aloitusta todettiin, että täällä suunnalla Suomea metsissä on ollut 

hyvin vähän sieniä ja metsät ovat kovasti kuivia. 

Tämä osoittautui edelleen pitävän paikkansa, muutama iso kanttarelli oli 

yhä hyväkuntoisina odottamassa poimijaa tutustumiskäynnillä tehdyn 

”piilotuksen” ansiosta. 

Metsässä oli kuitenkin mukava tehdä kävelylenkki. Poimittiin mallikappale 

lähes kaikista löytyneistä sienistä ja ennen kotiinlähtöä ne tutkittiin tarkasti 

Lean johdolla. 

Löydettiin mm. haperoita, yleisin lajiryhmä, yksi voitatti, samettijalka, 

kultarousku, valkoinen kärpässieni, känsätuhkelo ja ne muutamat 

kanttarellit. 

Retken lopuksi jokainen osallistuja sai opaskirjasen Suupaloja seitsemästä 

sienestä.  

Suomen Ladun, Marttaliiton ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen 

julkaisu. 

Ilmoittaessaan tapahtuman Suomen Ladun tapahtumakalenteriin, 

yhdistyksellä oli mahdollisuus tilata materiaalipaketti, jossa oli mm. 

sieniveitsi, osallistujille jaettavat kirjaset ja sieniretken ohjaajan opas. Se 

on hyvä opas sieniretken suunnitteluun jatkossakin.   

Marjo 
 

 

  

 



       VAELTAJAVIESTI 5/2022 

                   HÄRKÄTIEN VAELTAJAT RY 

  

          

 Sivu 11 
 

 

 

PATIKKARETKI LAUHAVUOREN JA KAUHANEVA- 

POHJANKANKAAN KANSALLISPUISTOIHIN 30.9. – 

3.10. 

Matkapäivä, kulttuuripäivä 

Anne Mattilan Taidekahvila, Karviassa. 

Hän hankki maa-alueen, jossa oli punainen tupa, nyt paikalla on useita 

rakennuksia, joiden hirsikehikot on tuotu eripuolilta Suomea. 

Kahvilan tuotteet ovat paikan päällä valmistettuja. Me saimme kahvin 

kanssa munkkirinkilän, joka oli iso kuin reikäleipä …ja herkullinen. 

 

Anne: Sanat vain tulvivat mieleeni ja kirjoitan niistä tarinan, jonka jälkeen 

otan siveltimen käteen ja maalaan niistä ajatuksista taulun.  

 

Anne Mattilan taidekahviossa käynnin kruunasi se, että Anne itse oli 

paikalla vastaanottamassa meitä ja esitteli paikkaa. Yhteiskuvakin saatiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammi-kylä Nummijärvellä. 

 

Matkalaisten mietteitä: 

-Yhdestä ihmisestä voi löytyä paljon taiteellisuutta, 

energisyyttä sekä sydämellisyyttä. 

-Ihailtavan energinen ihminen tämä Anne. 

-Joillekin kasaantuu taiteellista lahjakkuutta 

kasapäin – toisille taas ei. 

-Tosi kiva juttu, että hän itse oli paikalla. Hänen 

kertomanaan paikan tarina sai aivan omanlaisensa 

vireen ja voiman. 

-Myös se puhutteli, miten paljon hän itse on 

mukana kaikessa toiminnassa, siivouksesta 

maalaamiseen. 

-VALO eri muodoissaan oli Annen maalauksissa 

voimakkaasti läsnä. 
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Erkki Kalliomäki: Minä olen tämän rakentanut omasta päästäni. Ja vähän 

vielä jäikin. 

…Sin ei ole mikään paikka suoras eikä oieti, eikä vatupassis eikä 

suorakulmas, vaan vähän sinne päin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. patikkapäivä 

 
1. patikkapäivä  

Oppaamme Aki Lappeteläinen saapui myös perjantaina päivälliselle ja hän 

kertoili suunnitelmistaan reiteiksi. Lauantaina kierrettäisiin Lauhanvuoren 

kansallispuistossa. 

Aamulla ajeltiin vain muutamia kilometrejä Lauhansarven 

majoituspaikasta. 

-Lähdettiin Kivijatan parkkipaikalta Pirunkierrokselle. Heti ilmestyi 

näkyviin laaja pirunpelto, 800 metrin pituinen Kivijata. Kivipelto oli 

mahtava näky. 

-Yön kylmyyden jälkeen pitkospuut olivat liukkaat, joten oli edettävä 

varovasti. Luonto oli kaunis, puolukoita, karpaloita, variksenmarjoja oli 

runsaasti polun varrella.  

-Joutsenperhe katseli ihmetellen meitä pieneltä suolammelta. Suomaisema 

oli kaunis värikkäine kasveineen ja heinineen. 

-Pulppuavat lähteet olivat monelle uusi ihme ja elämys. 

 

-Idearikas ja hyvällä mielikuvituksella varustettu 

Kammi-kylän isäntä Erkki Kalliomäki oli 

mielenkiintoinen tuttavuus. 

-Ilman tätä retkeä Kammi-kylässä ei ehkä koskaan 

tulisi käytyä. Hyvä kun nyt – oli hauska ja erikoinen 

paikka. 

-Kammi-kylä ja Kalliomäen Erkki. Tuo Julumetun 

hyvä maamerkki. 

Julumetun tupa, sinne jokaiselle lupa, käsi tai hali. 

Sisällä odottaa Julumetun Sali. Tervetuloa sinäkin 

Kauhajoelle Nummijärven Ruuhinnevalle. 

 

 

https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_1400,h_360,c_fit/v1530098218/39-4723225aaf9b0b6a73e.jpg
https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_1400,h_360,c_fit/v1530098218/39-4723225aaf9b0b6a73e.jpg
https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_1400,h_360,c_fit/v1530098218/39-4723225aaf9b0b6a73e.jpg
https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_1400,h_360,c_fit/v1530098218/39-4723225aaf9b0b6a73e.jpg
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-Päivän lopuksi vierailimme Aumakivellä, joka oli julmetun suuri. 

Samalla alueella oli paljon muitakin tooreja, jotka ovat kymmeniä 

miljoonia vuosia sitten graniittikalliosta rapautuneita pyöreitä 

kivimuodostelmia. 

-Päivän aikana kierrettiin kaunista mäntykangasmetsää, jossa myös 

maaruska hehkui. Erilaisia jäkäliä, sammaleita, kirkkaanpunaisia mustikan 

varpuja, aniliininpunaisia juolukan lehtiä ja eri keltaisen värisiä heiniä.  

-Maasto oli helppokulkuista, niinpä kilometrejä kertyi 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Pulppuava lähde 
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2. patikkapäivä 

Toisena päivänä siirryttiin ensin Kauhaneva-Pohjankankaan 

kansallispuistoon, jossa kierrettiin Katikankierros eli Katikan kanjoni ja 

Suokierros. 

Katikankierros.  

Tämä reitti oli kaikkein vaikuttavin. Virtaava vesi tuo aina lisäelementin 

vakaaseen maisemaan. Polku mutkitteli jyrkillä rinteillä ja 

huippukohdassaan aivan kapean kannaksen laella, molemmin puolin 

virtaava vesi. Kanjonista nousevat portaat pistivät reisilihakset töihin. 

Suokierros. 

Oli kaikkein helpoin kulkea. Alussa oli leveä, tasainen esteetön osuus ja 

loppumatkan tasaiset pitkospuut, parilla katselu- ja taukopaikalla. Ihanan 

järven ja suoluonnon ihailua. Ihmeellistä, mitä pelkkä sadevesi on saanut 

aikaan. 

 

Palattiin takaisin Lauhanvuoreen, jossa kierrettiin Terassikierrosta. 

Terassikierros oli viimeinen ja fyysisesti vaativin. Reitti oli 

helppokulkuinen ja maisema oli melko samanlainen koko ajan. Vaelluksen 

odotetuin hetki oli tauko savuttavan nuotion ääressä makkaroita grillaten 

teleskooppitikun nokassa. Kierroksen jälkeen oli mahdollista kiivetä 

Lauhavuoren näkötorniin, mistä oli huikeat näköalat. 

 

Noustiin välillä Lauhavuoren laelle, joka aikoinaan on ollut saari keskellä 

merta, heti keksittiin, tästähän lähdetään Vikingillä eteenpäin! 

Kaikkien päivän reittien jälkeen oli kävelty 13 km. 

 

Lyhytkin matka voi olla mieleinen. Varmasti monen mielestä paras. 

Kämpältä Lauhansarveen vain muutama sata metriä. Ravintola eli ruokala 

tarjosi ryhmällemme loistavat vatsan täytteet. 

Oman mökin keittiötä ei tarvittu. 

 

  
Kirjoitus on koko ryhmän yhteistuotos. Kukin 

mökkijoukko sai pienen tehtävän ja itse kokosin tarinan 

lisäillen vähän omia ajatuksia tai liitoksia tarinaan. 

Marjo 
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LUONTOPOLUN KUNNOSTUSTALKOOT 5.10.2022 

Sadepilvisenä lokakuun päivänä joukko talkoolaisia kokoontui 

Talviniitynpolulle. 

Luontopolulla sade sopivasti loppui juuri ennen aloitusta. Kuorma 

kuorihaketta, joka levitettiin luontopolulle, pulkat ja kottikärryt saivat 

kyytiä ja toinen joukko antoi kyytiä haravalla tasoittaen, niin eipä 

aikaakaan, kun kasa oli levitetty. 

Työn jälkeen edettiin Liesan majan uudehkolle laavulle reippaiden 

emäntien valmistavaa hernekeittoa syömään, joka maistui erinomaiselta 

luonnon helmassa nautittuna. 

Kiitos järjestäjien, saatiin viettää mukava aamupäivä luontopolulla.  

t yks huru-ukko 

 

Sihteerin jälkikommenttina 

Ankka – Nautela luontopolun Talviniityn liittymäpolulle oli kaupungin 

liikuntapalveluista Kai Lageström oli toimittanut haketta. 

Hakkeen levitys oli ensisijainen työ, mutta mikä onni, talkoolaisia oli 

runsaasti. 

Niinpä talkoolaisia riitti polun raivaustyöhön. Yksi joukko kulki ja siisti 

polun Nautelankoskelta Kaurinkoskentielle ja toinen joukko Posontieltä 

Väljäntieltä. 

Isolla joukolla saatiin paljon aikaiseksi. 

 

Kiitos talkoolaisille 

KUVAOTOKSIA TALKOISTA 
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Maksun 

saaja________________________________________________________ 

 

Maksetaan tilille:______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
Pvm Matkan 

tarkoitus 

Matkakohde Matkustajien 

lkm 

Km €/km 

0,22 € 

Yht. 

Pvm Matkan 

tarkoitus 

Matkakohde Matkustajien 

lkm 

Km €/km 

0,22 € 

Yht. 

Pvm Matkan 

tarkoitus 

Matkakohde Matkustajien 

lkm 

Km €/km 

0,22 € 

Yht. 

Pvm Matkan 

tarkoitus 

Matkakohde Matkustajien 

lkm 

Km €/km 

0,22 € 

Yht. 

  

Pvm   Allekirjoitus 

 

________________________                 ________________________ 

Palautus viimeistään 5.12.2022 

  

MATKALASKU 2022 

Kimppakyydit 2022 

 
Härkätien Vaeltajien hallitus on päättänyt, että tänä vuonna yhdistys 
maksaa kulukorvauksen kimppakyydeistä, mikäli autossa on muita 
kuin oman perheen jäseniä. 
 
Kulukorvaus on 22 snt / km. 
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HÄRKÄTIEN VAELTAJAT RY HALLITUS 2022 
PUHEENJOHTAJA  EIJA HASSINEN puh. 050 511 0512 

  Pyhän Katariinantie 10 C 50 20780 Kaarina 

eihassinen@gmail.com  

 

VARAPUHEENJOHT. KAARINA VIRTA puh. 050 522 2029 

VAELTAJAVIESTI kaarina.virta@rjvirta.fi 

   

SIHTEERI  MARJO MÄKINEN puh. 040 541 6865 

  marjomh.makinen@gmail.com  

 

VARASIHTEERI HILKKA PALOMÄKI puh. 040 367 3365  

pirkka.palomaki@elisanet.fi  

 

RAHASTONHOITAJA ARJA UOTILA puh. 050 575 2823 

  arja.k.uotila@gmail.com  

 

JÄSENASIAINHOITAJA, TERTTU HÄKKINEN puh. 050 572 8953 

TIEDOTTAJA terhakki@gmail.com  

 

VAELTAJAVIESTI, MARKKU KASKINEN puh. 050 351 2932 

  markku.t.kaskinen@gmail.com   

 

MARJA MUSTAMÄKI puh. 050 594 0677 

marja.mustamaki@kolumbus.fi 
 

TERHI NÄPPÄRI-KOKKOLA 

puh. 050 337 8408  

  terhi.nappari-kokkola@outlook.com 

 

TUIRE REUNANEN puh. 040 708 2470 

  ari.ja.tuire@gmail.com  
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