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Lemin retkeilyreitit
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Lemi
Lemi on tunnettu omaperäisestä ruumiin ja hengen kulttuuristaan.
Lemin särä ja Lemin punanen (peruna) hivelevät makuhermoja, neliääninen virsilaulu ja Lemi&Lappeenranta Musiikkijuhlat sielua. Mutta
ihminen tarvitsee myös virkistävää liikuntaa ja siihenkin Lemillä tarjoutuu monia mahdollisuuksia!

Lahnajärven reitti (8km) I B
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Lahnajärven reitti kiertää Kirkonkylän äärellä sijaitsevan Lahnajärven,
joka on yhteydessä Kivijärveen. Reitti lähtee kirkonkylällä sijaitsevalta
0-tolpalta ja seurailee erilaisia teitä. Lahnajärvi ja Kivijärvi näyttäytyvät
reitin kulkijalle paikka paikoin ja nimenkirjoituspaikalla Papinojalla järvet
yhtyvät. Reitti on kuljettavissa ympäri vuoden. Useille kohteille pääsee
myös autolla. Reittiin liittyy Lemin Itsenäisyyden polku, joka on päiväkävely Lemin historiaan. Itsenäisyyden polun kohteiden esittely löytyy
Lemin kunnan kotisivuilta internet-osoitteesta www.lemi.fi Opastetun
kierroksen joko kirkonkylään tai laajemmalle alueelle voi tilata Lemin
4H-yhdistyksestä, p. 050-520 6166. Itsenäisyydenpolusta on saatavilla
myös painettu esittely, joka on ostettavissa Lemin kunnantoimistosta,
Toukkalantie 2.
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Repovuoren luontopolku (5 km) III B
Repovuoren luontopolku on Lappeenranta-Mikkelin-tien läheisyyteen rakennettu luontopolku, jonka kapeus ja jyrkät mäet sekä nousu
Repovuorelle vaativat retkeilijältä kuntoa ja ketteryyttä. Kiipeäminen
kannattaa laelta avautuvien upeiden näkymien vuoksi. Polku lähtee
Huttulan kylän liikunta-alueelta, jossa on laavu ja nuotiopaikka. Lisätietoja
ja laavun varaukset: http://yhdistykset.etela-karjala.fi/huttula/
.
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Tuohtjärven reitti (8 km) I C

kotalahde n lei rikeskus 8.

Tuohtjärven reitillä on pitkät perinteet, sillä vuosittainen patikkatapahtuma
on järjestetty pian 60 ker taa. Reitti lähtee Uimin Niittykulmalta
(kyläkauppa-baari) ja kiertää Tuohtjärveä erilaisia teitä pitkin. Viitoitus,
ei muita rakenteita.
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Väliväylän melontareitti

Jokamiehenoikeudet Suomen luonnossa

Lemin kirkonkylän rannasta on vesiyhteys Kivijärvelle, missä kulkee
Väliväylän melontareitti Lappeenrannasta Luumäen kautta Valkealaan.
Melojille suositellaan Etelä-Karjalan vesiretkeilykarttaa, joka on ostettavissa mm. Lemin kunnantoimistosta, Toukkalantie 2
.

Saat:
• Liikkua jalan tai hiihtäen luonnossa.
• Oleskella tilapäisesti riittävän etäällä asumuksista.
• Poimia luonnonmarjoja ja sieniä.
• Onkia ja pilkkiä.
• Kulkea, uida ja peseytyä rannalla sekä kulkea jäällä.

Lemin lenkki - laturetki
On vuosittainen pitkä perinne sekin Lemillä. Yli 40 vuotta on helmi/maaliskuun taitteessa hiihdätetty ihmisiä vaihtelevassa maastossa.
Reitille voi lähteä matkan varrelta, mutta helpoin lähtöpaikka on
Tapiolan Nuorisotila Lemin kirkolla. Lenkin erikoisuutena on reitin
varrella olevat opasteet kertoen reitin nähtävyyksistä ja alueen historiasta. Pituudet vaihtelevat 10-30 km. Lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta, puh. 05-6141 221

Et saa:
• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa asukkaille tai toisille retkeilijöille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita eläimiä.
• Kaataa vai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta
puuta, varpuja tai sammalta.
• Tehdä avotulta toisen maalle.
• Roskata ympäristöä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa.
Lähde: Jokamiehenoikeudet, Ympäristöministeriö.

Kivijärven rannalla sijaitsee Lemin kunnan omistama Kotalahden
leirikeskus, joka on saunoineen ja päärakennuksineen vuokrattavissa
ympärivuotisesti erilaisia tilaisuuksia varten. Alueen läheisyydessä
myös Kotalahden ampumahiihtostadion latuineen ja polkuineen.
Tiedustelut vapaa-aikatoimistosta, puh. 05-6141 221
.

1.

KYTÖLÄN KESTIKIEVARI
Tilauksesta avoinna oleva idyllinen kyläkoulu.
Majoitusta, ruokailua, juhlia, kokouksia, leirikouluja ym.
Sairalantie 301, 54710 LEMI, pia.peuhkuri@kestikievari.com,
www.kestikievari.com p. 050-570 5393, soita!
Me odotamme Sinua!

2.

SÄRÄPIRTTI KIPPURASARVI
Ruoka ja elämys yhdessä!
Rantatie 1, 54710 LEMI, p. (05) 4146 470
fax. (05) 4146 475, www.sarapirtti.fi
Ennakkovaraus välttämätön! Säräravintola - Juhlapalvelu - Lahjapakkaukset
Lemin Särä yksi Suomen seitsemästä ihmeestä.

3.

SÄRÄTUPA KOTISEUTUMUSEO
Vainikkalantie 6, 54710 LEMI
p. (05) 4146 370, www.lemi.fi/yhdistys/ksy
Tilauksesta särää museomiljöössä. I-piste ja pirtamyymälä kesäisin.
Museon ja savusaunan tilat vuokrattavissa myös yksityistilaisuuksia varten.

Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojekti 2003
Lisätietoja Etelä-Karjalan matkailupalveluista
• Etelä-Karjalan maakuntaportaali, www.ekarjala.fi
• Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy, Puh. (05) 667 788
• Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Puh. (05) 681 2500
• Lemin kunta, Puh. (05) 614 111

KUVIOPAJA OY / ESA PRINT OY, TEKSTIT JA KUVAT: HANNA OLLIKAINEN, PIIRROKSET JA KARTTA: HELI PUKKI

Kotalahden leirikeskus

