kaasuputken toiselta puolen – joka etelän suuntaan laski.
Kovin oli penger jyrkkä siinä, mutta ilokseen lankuista
kyhätyn sillan löysi. Juomaan kumartui Hiisi ja siitä piilossa
lodjun löysi. Vihje/Penger
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.285’ E/lon 25° 09.613’
Vaativuus: Tarkkana, rinne jyrkkä... alamäkeä.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Lodju 7
Lähtikö Hiisiltä jano? Paikasta, josta Hiisi
suunnistaa, suuntana 227 astetta, jyrkkää rinnettä nousten
sen kupeessa, sivuuttaen viitan ”Hakunila 5 km” siitä
ota suunta. Kun kapuat rinteen suuntaan, näet rinteen
puolivälissä kasvavan koivun – ja näet lodjun. Varo
rikkomasta sammalia! Vihje/Kallion reuna
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.193’ E/lon 25° 09.377’
Vaativuus: Helppo kulkuinen, älä riko sammalta.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Lodju 8
Miten Hiisin kävi, selvisikö rinteestä? Paikalla,
johon Hiisi suunnisti samalla astesuunnalla, risteävän polun
yli, kupeen yli suon reunaan. Kun kävelet suuntaan 227
astetta, tulet suon reunassa kasvavan koivun luo – ja näet
ison kannon. Varo upottavaa suon reunaa! Vihje/Suo kanto
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.160’ E/lon 25° 09.114’
Vaativuus: Upottava suon reuna, siitä majalle takaisin.
Lodjun tunnus tai leima ____________

Nyt on lodjut bongattu.
Tarkista, että tunnukset on kerätty ja lause
rakentunut.

Lodjaus - historiaa
Lodjaus on arvoitusten ratkaisua, aarteenetsintää, suunnistusta, taidetta - ja varsinkin uusien, mielenkiintoisten
paikkojen löytämistä.
Idea on tämä: joku piilottaa lodjun eli laatikon johonkin
hienoon, kaukaiseen tai muuten vain kiinnostavaan paikkaan. Lodjun paikan hän ilmoittaa johtolankana, joka voi olla
kinkkinen arvoitus tai vaikka vain ytimekkäästi koordinaatit.
Lodjussa on vieraskirja ja käsintehty leimasin, ehkä
muutakin sälää. Toiset voivat sitten koettaa löytää lodjun.
Etsijällä on mukanaan oma henkilökohtainen leimasin,
mustetyyny ja muistikirja. Kun lodju löytyy, hän leimaa omalla
leimasimellaan lodjun vieraskirjaan ja lodjun leimasimella
omaan kirjaansa. Voi lodjun kirjaan tietysti kirjoittaakin
terveisiä. Näin lodjuun jää muisto sen löytäneistä ja löytäjälle
merkintä löydetyistä lodjuista.
Lodjaus alkoi 1850-luvulla, kun muuan viktoriaaninen
herrasmies piilotti ensimmäisen lodjun dartmoorelaiseen
rantapenkkaan. Nykyisessä Dartmooren kansallispuistossa
on piilossa yli kaksikymmentä tuhatta lodjua, ja niiden
johtolankoja saa kirjasena.
Amerikkaan lodjaus levisi 1998. Satojen sikäläisten lodjujen johtolangat on koottu www-sivulle
www.letterboxing.org. Tästä voikin päätellä, että englanniksi
lodjaus on letterboxing.
Suomeen lodjaus tuli tiettävästi vuonna 2001. Silloin
perustettiin Suomen Partiolaisten lodjaussivut, ja Partiolehdessä oli juttu lodjauksesta. Lodjujen johtolankoja rupesi
pikkuhiljaa kertymään sivuille. Kesällä 2001 Nuuksion
kansallispuiston johtaja Hannu Ormio innostui aiheesta, ja
Nuuksioon rakennettiin kymmenen lodjun sarja. Loppu on
historiaa, kuten sanotaan...

Vantaan Latu
www.vantaanlatu.com

Lodjaus- ja
GPS-kätköt

Bisan Hiisi
Huom. Lodjut ja gps-kätköt ovat piilossa katseilta.
Ne tulee etsiä oman naamionsa takaa esille.
Muistathan naamioida ne uudelleen omaan nättiin
piiloonsa!

Suuntana Bisan majan, siellä ne muutkin ovat!
Vihje Vantaan Ladun Bisan maja
GPS koordinaatti: N/60° 18.232, E/025° 09.131

Vantaan Latu

Johtolangat
Lodjaus, lodju eli laatikko on piilotettu johonkin maastollisesti
kiinnostavaan paikkaan, ja lodjua etsitään piilottajan
antamien määritteiden, arvoituksien, runojen tai tarinoiden
antamien johtolankojen perusteella. Näiden mukaan etsijä
(lodjaaja) päättelee kartalta tai gps-koordinaatein lodjun
sijainnin, muista gps:n asetus WGS84.

Bisan hiisi
Lodju on nyt myös gps-koordinaatteina, niitä voi etsiä kuten
geokätköä. Ne eivät ole näkyvällä paikalla, vaan ne on
piilottuna. Vihkossa on sekä Vantaan Ladun logolla merkattu
lodju, että tunnus ne on helposti tunnistettavissa. Nämä
kahdeksan lodjua ovat Bisan majan ympäristössä ja vaativat
suunnistus- ja kartanlukutaitoa sekä gps-paikantimen käytön
osaamista. Bisan hiisi – lodjausrastit on laadittu kaikkia
liikkujia ajatellen. Ne ovat paikallaan ympärivuotisesti, vaikka
ne on vaikeasti löydettävissä talvella. Sulje lodjujen kannet
huolellisesti. lodjuun voi jättää pikku esineen seuraavalle.

Varustus
Lodjauksen rasteilla tarvitset alueen kartan sekä kompassin
ja muistivihkon sekä sitä varten opittu tai opeteltava
suunnistustaito, jos etsit niitä gps-paikantimella ota
koordinaatit valmiiksi netistä www.vantaanlatu.com/lodjaus.
Jos omistat sinua varten ajatellun tai suunnitellun omanlaisen
leimasimen, käytä sitä vieraskirjaan kirjautumisessa.

Vaativuus
Nämä lodjut vaativuudeltaan helppoja.

Vuodenajat
Löydettävissä kaikkina vuodenaikoina.

Tehtävä
Nämä lodjut ei sisällä tehtäviä, vain tarkan kartan- tai gpspaikantimen osaamisen luvun.

… ja siitä matkaan
1. Ilmoittaudu lodjaukseen mukaan. Sinulla tulee olla
alueen kartta ja kompassi sekä vihjeet lodjujen jemmoista.
Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta,
Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä
www.vantaanlatu.com/lodjaus.
2.

Määritä oma sijaintisi kartalta.

3. Johtolanka kertoo lodjun paikan maastossa, samoin
seuraavien lodjujen sijainnin.

4. Kerää jokaiselta lodjulta tunnus, se voi olla kirjain tai
kirjainyhdistelmä, tunnus on merkitty lodjun vieraskirjaan.
Kaikkien lodjujen kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä syntyy
sanoja ja lopuksi lause, huomaa että lodjujen tunnus,
kirjain tai kirjainyhdistelmä voi olla myös epäjärjestyksessä,
lodjaajan tulee asettaa kirjaimet ja syntyvät sanat oikeaan
järjestykseen josta lause syntyy.
5. Merkitse vihkoosi lodjujen tunnukset ja kirjoita
päivämäärä, paikkakunta ja nimesi lodjussa olevaan
vieraskirjaan.
6. Lodjuja ei tarvitse löytää tai paikallistaa järjestyksessä.
Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta,
Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä
www.vantaanlatu.com/lodjaus. Lodjujen johtolangat ovat
myös netissä ja niitä päivitetään sitä mukaa kun Hiisi
tehtävissään onnistuu. Johtolangat ovat netissä pdfmuodossa, josta ne ovat tallennettavissa ja tulostettavissa
käyttöösi, silloin voit lähteä maastoon koska haluat ja siltä
tuntuu. Oiva mahdollisuus oppia suunnistustaito ja oppia
tuntemaan Bisajärven maasto sekä myöhemmin Sipoon
korpialue, tarvitset vain oman kompassin ja alueen kartan.
Anna palautetta
Jos et löytänyt lodjua tai on huomautettavaa, voit antaa
palautetta Vantaan Latu ry, anna palaute sähköpostilla
info@vantaanlatu.com.

Johtolangat Bisan hiisi lodjuille
Lodju 1
Hiisi tepasteli Bisajärven suuntaan ja tarkkaili
puuta kolkuttavaa käpytikkaa. Mennessään hiisi hoksasi
oikealle kääntyvän polun ”menempä tosta” tuumi hiisi.
Hiisi kompuroi ja tuuksahti turvalleen, ja siinä rähmällään
maatessaan hoksasi lodjun kivasti jemmassa mädäntyneen
kannon vieressä. Vihje/Kanto
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.374’ E/lon 25° 09.150’
Vaativuus: Kiva pikku kävelyretki majalta.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Lodju 2
Lodju löytyy kartan korkealla olevasta paikasta,
paikallista se kartalta jossa hiisin kaverit yöpyvät parhaat
päivät nähneen laavussa, kun pimeys ja väsymys yllättää.
Sieltä hiisi tarkkailee järven suuntaan pitkospuilta ja polulla
kulkijoita. Vihje/Kallio
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.450’ E/lon 25° 08.912’
Vaativuus: Osittain vaikeakulkuinen, rinne märkänä liukas.
Lodjun tunnus tai leima ____________

Lodju 3
Kulki hiisi metsäpolkuja, tuli ojan reunaan jonka
vesi juoksee, kulkien aina Bisan majan vieressä olevalle
pienelle suolle ja siitä pienenä purona vierien. Matkallaan
huomasi edessä häämöttävän sen saman polun kulman
ja mädäntyneen kannon jossa hämähäkit asustivat, ja
yhden lodjun sijaitsevan ”jos tonne asti kuljen olen mennyt
ohi tämän lodjun” tuumi hiisi mielessään.
Virtaavan keväällä ojan notkean mutkan jossa iso kivi, sen
takaa hiisi lodjun löysi. Vihje/Rumpu
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.361’ E/lon 25° 09.035’
Vaativuus: Helppo löytää polun varresta.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Paikallista kivi kartalta.

Lodju 4
Tämän lodjun löydät suunnistamalla kohti
majaa johon pitkokset johtavat. Suunnistamalla voit haistella
nuotiosavun tuoksua, jonka hiisi jo pitkän matkan päästä
haistoi. Hiisi saapui pienen suon reunaan, josta ajatteli
oikaista majalle. On vetinen suo, saattaa upottaa, älä
mene siitä kierrä pitkoksen päähän kuten hiisi teki ja kysele
paikalliselta hyttyseltä neuvoa missä lodju on. Hyttynen
neuvoo, että lodju on pitkoksen päässä, ”älä kulje ohi” huusi
hyttynen. Vihje/Pitkos
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.231’ E/lon 25° 09.208’
Vaativuus: Pitkospuut märkänä liukkat.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Lodju 5
Hiisi omin koivin koilliseen nyt kulki. Ei auttanut
kuin jatkaa matkaa, pitkoksien päästä risteävän polun yli.
Vaan varsin kosteaksi polku osoittautui, ei siinä katsomatta
kulkea voinut. Kalliota oikealla seuraillen - ja kappas! Vain
puolentoistasataa metriä kun kulki, tuli näkyviin vasemmalla
kunnon järkäle, ja mahtava kuusi kasvoi vieressä.. Siihen
kävi Hiisi, kuusen juureen, heti nukahti – ja unta näki: jos
kallion seinämän suuntaan järkäleeltä kolkytkuusi askelta
kulkisi, niin sieltä lodjun löytäisi! Vihje/Kallion kolo
GPS koordinaatti: N/lat 60°18.321’ E/lon 25° 09.388’
Vaativuus: Ole varovainen, liukasta, muuten helppo.
Lodjun tunnus tai leima ____________
Lodju 6
Juomapaikkaa teki kulkijamme mieli, no
idän suunnasta rauhallinen pikkupuro löytyi, rakennetun

