
 

      

Ajantasaista tietoa Sammattiseurasta ja tapahtumistamme löydät kotisivuiltamme:  

www.sammattiseura.fi. Tykkää meistä Facebook:ssa hakusanalla Sammattiseura ry. 
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Sammattiin eloa, iloa ja yhteisöllisyyttä! 
 

Luolaseikkailu  
lauantaina 29.6.2019 

 
Terveluoa jännittävään luolaseikkailuun! Oppaanamme toimii erä- ja luonto-opas, bloggaaja ja Suo-

men Luolaseuran jäsen Mikko Aslak Lemmetti Konnevedeltä. Mikko on innokas luolaharrastaja ja luon-

nonystävä, joka pitää myös kaikenlaisista luoliin liittyvistä tarinoista. 

Sammatin ja Lohjan alueelta löytyy useita kiinnostavia luonnon muovaamia luolia.  Asiantunti-

joiden arvion mukaan: ”Jos yksi suomalainen luola pitäisi nostaa ylitse muiden, on se Torholan 

luola Lohjan Karkalinniemessä.” (https://retkipaikka.fi)  ”Löytyypä luolien kansanperinteestä 

vahvistus myös uussanalle man cave eli miesluola. Urtmäen luola Sammatissa oli tarinan mu-

kaan myös vaimojaan piileskelevän miesväen salapaikka.” (Länsiväylä) 

Ohjelma siirtymisineen kestää noin 2 tuntia ja  sisältää alkuopastuksen ja  ohjatun seikkailun. Kunkin 

ryhmän kanssa lähdemme luolille Sammatin torilta ja palaamme sinne seikkailun jälkeen. Lähdöt ovat 

klo 9-16 välillä. Siirtymiset tapahtuvat Sammattiseuran aktiivien kimppakyydeillä. Osallistujat voivat 

toki käyttää myös omia kulkuneuvoja, mutta silloinkin lähtö tapahtuu Sammatin torilta.  

Toivotamme kaikki yli 12-vuotiaat seikkailemaan ja tutustumaan luonnon ihmeisiin. Osa reiteistä on 

melko haastavia ja ahtaita, siksi osallistujan tulee ottaa huomioon oma terveys, liikuntakyky ja kunto. 

Seikkailu tapahtuu osallistujan omalla vastuulla. Suosittelemme vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. 

Luolaseikkailuun osallistuville jaetaan kypärät, suojakäsineet ja lamput. Pukeudu joustaviin vaattei-

siin ja karkeapohjaisiin, liikuntaan soveltuviin kenkiin. Huomioi, että voit tarvita varavaattet, koska 

vaatteet ja kengät saattavat likaantua ja kastua.  

Mukaan mahtuu vain rajallinen osallistujamäärä, joten ilmoittaudu heti Sammatiseuran sivuilla 

www.sammattiseura.fi olevalla yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info@sam-

mattiseura.fi, viestikenttään: puhelinnumero, osallistujien nimet (jos ilmoitat itsesi lisäksi myös 

muita) ja mahdollisten 12-16-vuotiaiden ikä - sekä mahdollinen lähtöaikatoiveesi tai -rajoite (aamu, 

aamupäivä, iltapäivä). Otamme toiveet ja rajoitteet huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 10.6.2019. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ryhmien täytyttyä loput ilmoittautujat jäävät jonoon odottamaan vapautuvia paikkoja.  

Vahvistamme osallistumiset ryhmien täytyttyä, kuitenkin viimeistään 15.6. Samalla annamme luola-

seikkailun lähtöajan Sammatin torilta, tarkemmat tiedot seikkailusta ja osallistumis- ja maksuohjeet.  

Luolaseikkailu maksaa Sammattiseuran jäsenille 10€ ja muille 25 €. Kun olet saanut vahvistuksen 

osallistumisesta, maksa osallistumismaksu viikon (7 päivän) sisällä. Käyttämättä jäänyttä osallistumis-

maksua emme palauta. 

 

Toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi seikkailuun! 

Sammattiseura ry:n hallitus 
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