
Kesäkisa 2018

Masku-Seura järjestää yhteistyössä Vakka-Suomen Sanomien ja Saunaparoni Oy:n 
kanssa Kesäkisan 2018

Kannustamme lähtemään kivi- ja muistomerkkikierrokselle Masku-Seuran julkaiseman 
Muistomerkkejä ja Merkillisiä kiviä Maskussa –kirjan reiteille. Käytä karttaa ja 
koordinaatteja apuna ja käy bongaamassa kymmenen kohdetta 31.8.2018 mennessä ja 
ratkaise niihin liittyvä tehtävä. Kaikkien osanottajien kesken järjestetään arvonta, jossa 
pääpalkintona Saunaparoni Oy:n lahjoittama kymmenen hengen saunailta 
Saunaparonissa Maskussa. Lisäksi Masku-Seuralta ja Vakka-Suomen Sanomilta kuusi 
muuta palkintoa.

Kesäkisan ohjeet

Eri puolilta Maskua on valittu etsittäväksi 10 kivi-/muistomerkkikohdetta. Jokaiseen 
kohteeseen on viety tiili, jonka alapuolelle on kirjoitettu ”kirjain”.
Tiili on laitettu kohteen välittömään läheisyyteen (peitelty mahdollisesti vähän ja kohteisiin 
on piilotettu myös ”muoviputkilo”, josta löytyy tuo sama kirjain).

Kymmenestä kirjaimesta muodostuu tuttu sana (vähän muunneltuna). Kun olet kerännyt 
kaikki kirjaimet, muodosta niistä sana ja lähetä se meille sähköpostilla 
postia.seuralle@masku-seura.fi ja liitä mukaan yhteystietosi.

Kohteet on numeroitu 1 - 10  ja myös em. ”Kivikirjan” kohdenumero on mainittu.
Sarakkeessa 4 on GPS-laitteelle tarkoitetut koordinaatit => näillä pääsee suoraan 
kohteeseen
Sarakkeessa 5 on samat koordinaatit Google Maps ja Karttaselain -yhteensopivassa 
muodossa.

Google Maps ja Karttaselain ovat ilmaisia Play-kaupasta yms. ladattavia älypuhelin 
sovelluksia.

Huomioitavaa: Google Maps opastaa ja ohjaa perille maanteitse ja toimii hienosti
maantiekohteissa. Jos kohde on syvällä metsässä voi Maps ohjata 
lähimmän talon pihalle(!), joten ole tarkkana.

Karttaselain on hyvä sovellus metsäkohteissa.

Sekä Google Maps että Karttaselain sovellusta käytettäessä koordinaatit kirjoitetaan 
suoraan hakuriville.
Tärkeää on kirjoittaa luku tarkalleen oikein ja siinä muodossa kuin se on sarakkeessa 5 
(pisteet ja pilkku pitää olla numeroiden välissä ja oikeissa paikoissa!)

Kohteita etsittäessä ota huomioon kohteiden lähellä asuvat ihmiset. Kenenkään pihalle ei 
pidä ajaa tai tukkia kulkureittejä autolla. 
Kannattaa liikkua polkupyörällä tai kävellen ja koko perhe mukaan! Kaikki kohteita ei 
tarvitse hakea kerralla.
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Nro
Kivi / 
Muistomerkki

Kirjan
kohde

WGS84 koordinaatit 
(gps-laite) 

"Google Maps" ja 
"Karttaselain" 
ohjelmaan 
yhteensopivat 
(älypuhelin)

Nro

1.
F. Sukkisen 
muistomerkki 2

N60º33.379 
E022º06.846 60.5563,22.1141 Maantiekohde

2.
8-tie 
kilometripylväs 7

N60º32.235 
E022º08.025 60.5373,22.1338 Maantiekohde

3.
Kivipylväs 2. 
Vähä-Äähälä 4

N60º32.689 
E022º07.093 60.5448,22.1182 Maantiekohde

4. Nunnalähde 12
N60º35.120 
E022º10.541 60.5853,22.1757 Maantiekohde

5. Herranpiltinpaltta 13
N60º34.750 
E022º09.931 60.5792,22.1655 Metsä

6.
Kajamon 
linnavuori 14

N60º33.103 
E022º10.128 60.5517,22.1688 Maantiekohde

7. Rajapyykki 15
N60º34.292 
E022º04.831 60.5715,22.0805 Metsä

8.
F. Aminoffin 
kuolinpaikka 16

N60º32.197 
E022º04.465 60.5366,22.0744 Metsä

9.

Varjosen 
veljesten 
muistokivi 18 N60º30.553E022º02.920 60.5092,22.0487 Maantiekohde

10.
A. Wahlstenin 
muistokivi 22

N60º30.618 
E022º00.243 60.5103,22.0041 Maantiekohde


