
1

LATUVIESTI
TURUN

Turun Latu ry:n jäsentiedote
1/2021 



2 3

  SISÄLLYS

2  Syysvaellus Paistuntureille 
3  Pääkirjoitus 
4  MTB Uudet kujeet 
7  Pyöräilyn kuulumisia 
10 Frisbeegolf 
11  Liikuntaviikko 
12  Kävelykipinä 
14  Retket Ritäjärvelle ja  
 Repovedelle 
16  Tapahtumia ja ilmoituksia 
18  Järjestö- ja jäseninfo 
20  Kaamoshiihtoa Kiilopäällä

Latuviesti 1/2021

Puheenjohtajalta

Kuluvan vuoden toimintaa on Tu-
run Ladussa suunniteltu eri ta-
hoilla koronan aiheuttamasta 
uhasta huolimatta. Toivon, 
että viikottaiset toiminnat 
olisi saatu alkuun tämän 
lehden ilmestymiseen 
mennessä. Huhti-toukokuun 
aikana pitäisi kesäisiä olo-
suhteita vaativat tapahtumat 
saada toimimaan. 

Positiiivisinta alkuvuodessa on ollut se, 
että saimme ladun tehtyä Pomponrahkalta 
latumajalle vuoden tauon jälkeen. Ladulla 
oli parhaina päivinä satoja hiihtäjiä.

Keväälle on suunniteltu viikottaisten tapah-
tumien lisäksi useita muita tapahtumia.

Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura 
haastavat kaikki suomalaiset kävelemään 
toukokuussa. Tänä vuonna tulee kuluneek-
si 80 vuotta Maaottelumarssista, johon 1,5 
miljoonaa suomalaista osallistui.  
Turussa kävelytapahtuma on 8.5. Ruissa-
lossa.  Samassa yhteydessä vietetään Unel-
mien liikuntapäivää. Raision Rinkan kanssa 
tehdään yhteinen retki 22.5 Sastamalaan 
Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Seuraa-
vana on vuorossa Hyvinvointia luonnosta 
tapahtuma 24.5.

Yhdessä Lounais-Suomen Latuyhdistysten 
kanssa tehdään 17. -20.6 Retki Repoveden 
kansallispuistoon. Pidetään peukkua, jotta 
kaikki nämä saadaan toteutettua.

Turun Ladun toiminnan kipukohta on 
sellaisten henkilöiden puute, jotka ovat 
valmiita vapaaehtoisesti käyttämään 
aikaansa muiden ihmisten liikuttamiseen. 
Jos sinua kiinnostaa jonkin Turun Ladun 

lajin tai jonkin aivan uuden 
lajin vetäminen, niin ota 

yhteyttä yhdistyksen 
hallitukseen. Se käy 
kätevästi s-postilla 
hallitus@turunlatu.fi

Turun Ladun vies-
tintää uudistetaan. 

Latuviesti ilmestyy tänä 
vuonna vain kahtena 

printtilehtenä. 
Sähköiseen tiedottamiseen 

panostetaan mm. verkkosivujen ja face-
bookin kautta. Muutosta voidaan pitää 
radikaalina, mutta sen avulla tehostamme 
viestintää. Tapahtumista viestimme myös 
Suomen Ladun tapahtumakalenterin 
kautta.

Erkki Tuominen, puheenjohtaja

syysvaellus  
paistuntureille
20 .8.-29.8.2021

Erämaalle tyypillisintä maisemaa 
ovat tunturikankaat ja tunturikoivikot. 
Alueen keski- ja pohjoisosalle on omi-
naista loivapiirteinen tunturiylänkö, jota 
syvään uurtuneet jokilaaksot rikkovat. 
Jokilaaksojen jylhän kauniit ja vehmaat 
tunturikoivikot luovat jyrkän vastakoh-
dan paljakan puuttomalle karuudelle. 
Matka taittuu tunturikankailla joutui-
sasti, mutta lukuisten jokien ylittäminen 
hidastaa vaeltajaa - etenkin sadekau-
sina. Paistuntureilla on tyypillinen ja 
monipuolinen tunturilajisto. Lajistoon 
kuuluu joitain harvinaisuuksiakin. 
Tunturialueilla eläinkantojen vuotui-
set vaihtelut ovat suuria. Paistunturin 
alue, kuten muukin Utsjoki, on vanhaa 
naalien asuinaluetta. Täysin toivoton 
naalitilanne ei ole nykyäänkään, sillä 
Paistunturin aluella on tehty muutamia 
näköhavaintoja naaleista.  Koska ylänkö 
on lähestulkoon puutonta, on eräretkei-
lijän varustauduttava vaikeisiin olo-
suhteisiin. Leiriytyminen puuttomalla 
ylängöllä kesäisen lumimyrskyn yllättä-
essä saattaa olla ongelmallista.

Teemme syysvaelluksen Paistunturi-
en erämaahan viikolla 34. Paistun-
turit on laaja ja yhtenäinen erämaa 
Pohjois-Lapissa.  Tällä kertaa läh-
demme Utsjoelta. Syysvaellus on 
jatkoa aikaisemmalle Kevon vaelluk-
selle, jolloin tutustuttiin alueen ete-
läisiin osiin. 
Osanottajat jakautuvat 7 - 10 hengen opas-
ryhmiin. Opasryhmistä muodostetaan 2 – 3 
hengen teltta- ja ruokakunnat. Vaelluksella 
yövytään teltoissa ja tehdään ruoka retki-
keittimillä. Vaellukselle osallistuminen vaa-
tii säännöllisen liikunnan tuomaa kuntoa, 
sekä omatoimisuutta niin itsensä kuin sekä 
teltta- ja ruokaryhmänsä huollossa.

Vaelluksen hinta on 255 €. Hintaan kuuluu 
matkat tilausbussilla, aamupala mennessä, 
hotellimajoitus vaelluksen päätyttyä (sis. 
sauna ja aamiainen), paluumatkalla buffet-
ruokailu sekä opastus.

Lähtö perjantaina 20.8.2021 illalla ja paluu 
Turkuun sunnuntaina 29.8 aamuyöstä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.6 
mennessä:

Janne Rinne, 0400 964 132 
janne.rinne@live.fi
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Maastopyöräily

Uusi vuosi
Meillä oli ennätyksellisen kattava MTB-kalenteri laadittuna jo vuo-
den vaihtuessa. Valitettavasti korona sotki kevään suunnitelmat, 
joten tapahtumia on paljolti peruuntunut ja osin myös muuttanut 
muotoaan. Kaikesta huolimatta meillä on odotettavissa mahtava 
kausi, koska ohjaajia on lisää, tapahtumia on lisää, lähtöpaikkoja 
on lisää ja muutamia muitakin uudistuksia on tarjolla. Yhden asian 
nostan erityisellä ilolla muiden yläpuolelle, sillä tänä vuonna meillä 
on historiallisesti tarjolla myös muutamia naisten vetämiä MTB-
lenkkejä. Kannattaa siis osallistua aktiivisesti, että osut myös muille 
kuin miesten vetämille lenkeille.

Uudet kujeet
Ohjelmassa ovat perinteiset viikottaiset noin kahden tunnin mit-
taiset keskiviikkolenkkimme kello 18:00. Lisäksi pyöräilyä on joka 
lauantai kello 12:00, jolloin vuorottelevat asvalttipainotteiset retket, 
hiekkatiepyöräilyt sekä maastopyöräilyt. Kaikki lenkit ovat vaihtu-
valla lähtöpaikalla. Kuun 1. ja 3. sekä mahdollinen 5. lauantai ovat 
perinteistä maastopyöräilyä ja kesto saattaa olla pidempi kuin arke-
na. Kuun 2. lauantai vietetään retkipyöräillen asvalttipainotteisesti. 
Kuun 4. lauantai on varattu vahvassa nousussa olevalle hiekkatie- eli 
gravelpyöräilylle. Hiekkatielenkit asettuvat maasto- ja retkipyöräily-
jemme välimaastoon ja näihin voi osallistua kaikenlaisilla sorapääl-
lystettä pelkäämättömillä pyörillä.

Pyöräilytapahtumien uuden rytmityksen lisäksi pyrimme tarjoa-
maan myös pari ”uutta” tapahtumaa. MTB-Turku järjesti vuosia 
sitten useampaankin kertaan Vaihtoehtoisen vappupiknikin sekä 
Makkara-ajelun. Molemmat tapahtumat ovat uinuneet ruususen 
unta jo vuosia, joten kysyimme luvan taannoisilta järjestäjiltä ottaa 
nämä tapahtumat Turun Ladun ohjelmaan. Molemmat piti ajaa 
toukokuussa, mutta koronan takia toinen muuttui omatoimitapah-
tumaksi ja toinen toivottavasti saadaan järjestettyä myöhemmin.

Huhti- ja toukokuun lenkit on jo valitettavasti jouduttu perumaan. 
Tätä kirjoitettaessa vaikuttaa siltä, että viranomaisohjeistukset 
sallisivat kauden aloituksen kesäkuussa. Kevään perumisten takia 
olemme päättäneet perua myös heinäkuulle suunnitellun kesätau-
on. Ja hetkinen – tämähän on vuoden ensimmäinen positiivinen 
perumisilmoitus! 

Kauden alkuun liittyy huomattava epävarmuus koronan takia, 
joten seuraa ilmoitteluamme verkossa. Kattavin, ajantasaisin ja 
vuorovaikutteisin tieto löytyy aina facebookista ja sivusto näkyy 
myös niille jotka eivät ole rekisteröityneitä: www.facebook.com/
TurunLadunPyorailijat

Kevätterveisin Aki
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MTB Kalenteri 
Kesäkuun alusta syyskuun loppuun pyrimme pyöräilemään säännöllisesti. Joka keski-
viikko ajetaan klo 18 MTB:tä. Joka lauantai pyöräillään klo 12 joko MTB:tä, hiekkatietä 
tai retkipyöräilyä jutussa aiemmin kuvatun rytmityksen mukaisesti. 

Pyöräily

Pyöräilykelit alkavat olla Varsinais-Suomes-
sa kohdillaan, kun hiekoitushiekoistakin 
ollaan päästy isoilta osin jo eroon. Kilomet-
rikisa starttaa vappuna 1.5. ja pyöräilyki-
lometrejä voi kerryttää aina 22.9. saakka. 
Turun Ladun joukkueen löydät nimellä Tu-
run Latu ja joukkueeseen pääset liittymään 
osallistumiskoodilla TuLaPy2021 osoittees-
sa www.kilometrikisa.fi  Syksyllä voidaan 
sitten kertoilla tarinoita kertyneiden kilo-
metrien takana ja juoda pullakahvit.

Toivottavasti pääsemme aloittamaan 
yhteiset pyöräilylenkit kesäkuussa. Nouda-
tamme hallituksen ja AVI:n suosituksia ja 
kun aikuisten ryhmäliikunta saa taas luvan 
startata, niin mekin olemme heti satulassa. 
Kesän aikana on tarkoitus pyöräillä tiis-

taisin klo 18 ja kerran kuussa lauantaisin 
klo 12 hieman pidempi lenkki. Aloitetaan 
rauhassa ja jos menohaluja riittää, niin 
loppukesää kohden voidaan kilometrejä 
kasvattaa. Maastopyöräilyn puolella ve-
detään kerran kuussa lauantaisin myös 
hiekkatiepyöräilyjä, joihin kannattaa myös 
osallistua. Aikataulun varmistuttua len-
keistä ilmoitetaan facebookissa ja Turun 
ladun nettisivuilla. Samalla kerrotaan 
lenkin tavoitevauhti ja kilometrit. Lenkeille 
kaivataan myös lisää vetäjiä, joten ilmianna 
itsesi tai kaverisi osoitteeseen pyoraily@
turunlatu.fi. Lenkin ohjaaja saa itse valita 
lähtöpaikan ja reitin.

Kesälle suunniteltu Päijänteen kierros kerä-
si valitettavan vähän kiinnostuneita, joten 

Vaihtoehtoinen vappupiknik tarjoaa syrjäi-
semmän vaihtoehdon keskustan puistojen 
piknikeille. Valitettavasti emme voi eväi-
tämme tällä kertaa yhdessä nauttia, joten 
muutimme tämän omatoimitapahtumaksi. 
Alkuperäinen nimi osuu myös tähän uu-
teen tilanteeseen kuin nenä päähän.

Valitse mieleisesi retkipaikka. Ota mu-
kaan evääksi energiapatukkaa, makkaraa 
tai jotain tyylikkäämpää vapputarjoilua. 
Huomioi kuitenkin, että kuohari voi päättää 
poistua pullosta jo matkan aikana. Kukaan 

MaasTOPyöRäiLy 
lajivastaava aki Korhonen 

040 552 9266  mtb@turunlatu.fi

ei estä ottamasta mukaan myös punaruu-
tuliinaa, serpentiiniä tai vappupalloja.

Erityisesti - muista ottaa retkeltäsi kuva 
tai video. Lähetä terveiset meidän face-
bookiin avattavaan vappupiknik-keskus-
teluun tai viestittele mtb@turunlatu.fi tai 
040-5529266.

  

Vaihtoehtoinen vappupiknik 1.5.
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reissu jää tällä kertaa välistä. Kertokaahan 
ensi kertaa varten, millaiselle reissulle ja 
minne haluaisitte suunnata: pyoraily@
turunlatu.fi

Mikäli korona suo, niin toukokuun lopussa 
poljetaan perinteinen LoLa-viesti, jossa 
viestikapula kiertää kaikkien Lounais-Suo-
men latuyhdistysten kautta. Raision Rinkka 
luovuttaa meille viestikapulan latumajalla 
perjantaina 28.5. Jatkamme viestiä lau-
antaina 29.5. Paraisille, jossa Saariston 
Polkulaiset ottavat viestin vastaan kaivok-
sen avolouhoksen näköalapaikalla. Vies-
tin luovutuksen jälkeen polkulaiset ovat 
luvanneet kaupungin keskustan esittelyn 
polkupyörillä! Tarkemmat ohjeet tulevat 
Turun Ladun verkkosivuille ja facebookiin, 
kun tapahtuman järjestyminen varmistuu. 
Voit myös laittaa jo ennakkoon viestiä  
(pyoraily@turunlatu.fi), mikäli olet kiinnos-
tunut osallistumaan. Saat silloin sähköpos-
tiisi suoraan päivityksen tapahtumasta.

Kevätterveisin Ida

Tuomiokirkkotorin terassilta on hyvä lähteä 
polkemaan, kun tankkauksen voi hoitaa 
samalla. 

Keväinen pyöräilyvinkki 
Jokirannan kirsikankukat kukkivat 
yleensä huhti- ja toukokuun taitteessa.

Keväinen  
pyöräilyvinkki nro 2
Hirvensalon kierroksella näkee ke-
vään tulon. Eväät mukaan ja pitstop 
Friskalanlahden lintutornilla.

PyöRäiLy  
lajivastaava Ida Erling 

050 372 3080  
pyoraily@turunlatu.fi

Lounais-Suomen latu-
alue haluaa kiinnittää 
huomiota pyöräilyn 
terveydellisiin vaiku-
tuksiin ja edistää pyö-
räilyä kaikille sopivana 
kuntoilumuotona.
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Utsjoen kunnan kolmesta kyläkeskuksesta löytyvät kaikki elämisen peruspalvelut ja 
lisäksi paljon muuta. Utsjoen kirkonkylällä voi kesäisin tutustua Luontotuvan näytte-
lyyn alueen luonnosta ja perinteisistä elinkeinoista. Nuorgam on Suomen pohjoisin 
kylä ja sieltä löytyy myös Euroopan Unionin pohjoisin kohta. Jäämeren läheisyyden 
voi jo aistia kylässä ja matka arktisen meren rantaan on jylhine kallioineen mieleen-
painuva elämys.

 Utsjoen kunnan kaksi erämaa-aluetta, Paistunturi ja Kaldoaivi tarjoavat kävijälle 
karun kaunista tunturimaisemaa ja äärettömyyden tunnetta, jolle Tenojokilaakson 
vehmaus luo hätkähdyttävän vastakohdan. 

Turun Ladun 2021 liikuntaviikko on Utsjoella. Majoitumme Lomatärpin neljän hen-
gen mökeissä, joista löytyy mm. 2 kahden hengen makuuhuonetta, tupa-keittiö, oma 
takka, jääkaappi, mikroaaltouuni, televisio, sauna ja WC.

Liikuntaviikon  hinta on 442 €. Hintaan kuuluu matkat tilausbussilla, aamupala men-
nessä, paluumatkalla buffet-ruokailu sekä opastus. Oppaina toimivat Seppo Aarnio ja 
Marja-Liisa Tuominen

Lähtö Pe 20.8.2021 illalla ja  
paluu Turkuun Su 29.8 aamulla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Seppo Aarnio  0400-299144   
seppok.aarnio@gmail.com

LiiKunTaViiKKO uTsJOeLLa  
20.- 29.8.2021

Maanantaisetit
17.30 harjoitellaan ensin. Pelikierrokset alkaen 
18.00 sopivan kokoisissa porukoissa (3-6) hlöä. 
Jaetaan ryhmiä tarvittaessa tason mukaan. 

3.5. Maunulan koulu (harj.+kierros)
10.5. Norssin frisbeegolfrata (h+k)
17.5. Pansion DiscGolfPark (h+k)
24.5. Paimio DiscGolfPark (h+k) 
31.5. Urheilupuiston frisbeegolfrata
7.6. Päällistömäen frisbeegolfrata
14.6. Tarvasjoki DiscGolfPark
21.6. Auran frisbeegolfrata
28.6. Pansion DiscGolfPark
5.7. Paimio DiscGolfPark (h+k) 
12.7. Urheilupuiston frisbeegolfrata
19.7. Kaarinan Keskusliikuntapuisto
26.7. Päällistömäen frisbeegolfrata
2.8. Kaarinan Keskusliikuntapuisto
9.8. Paimio DiscGolfPark (h+k) 
16.8. Urheilupuiston frisbeegolfrata
23.8. Päällistömäen frisbeegolfrata
30.8. Kaarina Keskusliikuntapuisto
6.9. Pansion DiscGolfPark 
13.9. Urheilupuiston frisbeegolfrata

Keskiviikon ½pvän fribailut
Kokoontuminen 12.30. Kierrokset sopivan ko-
koisissa porukoissa (3-6) hlöä. Jaetaan ryhmiä 
tarvittaessa tason mukaan. 

5.5. Kaarinan Keskusliikuntapuisto
12.5. Suopelto DiscGolfPark
19.5. Haunisten frisbeegolfrata 
26.5. Nunnan frisbeegolfrata 
2.6. Liedon frisbeegolfrata 
9.6. Haijainen DiscGolfPark
16.6. Lausteen Frisbeegolfpuisto
23.6. Vahdon frisbeegolfrata 
30.6. Mikko Rantasen Frisbeegolfrata
7.7. Aninkainen Frisbeegolfpuisto
14.7. Finby DiscGolfPark
21.7. Masku frisbeegolfrata
28.7. Toivonlinnan DiscGolfPark
4.8. Mikko Rantasen Frisbeegolfrata
11.8. Nunnan frisbeegolfrata 
18.8. Liedon frisbeegolfrata 
25.8. Lausteen Frisbeegolfpuisto
1.9. Suopelto DiscGolfPark 
8.9. Haunisten frisbeegolfrata 
15.9. Aninkainen Frisbeegolfpuisto
20.9. Lausteen Frisbeegolfpuisto
22.9. Haijainen DiscGolfPark 
27.9. Mikko Rantasen Frisbeegolfrata
29.9. Vahdon frisbeegolfrata 

Fribaretket lauantaisin 
Frisbeegolf-retkiä lähiseudun radoille. Liikku-
miset yhteiskyydeillä. Yhteislähdöt Turusta 
alustavasti klo 12.00. Retkien kesto n. 2-4 h + 
ajomatkat. Omat eväät ja jaetut autokulut.  
Ensimmäinen retki 5.6. Pöytyän Haukkavuorel-
le. Tarkemmat tiedot Turun Ladun nettisivuilta.

FRISBEEGOLF lajivastaava  
Ari Tähkäpää 0400 825 303  
ari.tahkapaa@turunlatu.fi

Kaipaatko frisbeegolf-seu-
raa, opastusta frisbeegolfissa tai 
kiinnostako mukava ulkoiluseura? 
Turun Ladun fribatoiminta on matalan kyn-
nyksen pelaamista. Lasketaan tuloksia, jos 
porukassa siltä tuntuu. Kierretään ulkoilu-
hengessä tuttuja ja uusia ratoja, evästel-
lään välillä ja pidetään hauskaa.

Toimintaa toteutetaan vallitsevien turvaoh-
jeistusten mukaisesti. Muutokset suunni-
telmiin ovat siten mahdollisia.   
uusia ohjaajia koulutetaan toukokuussa 
n. 5 tunnin koulutuksessa. Tule mukaan 
ohjaajaksi. Lisätietoja nettisivuilta ja laji-
vastaavalta. 

Frisbeegolf
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Hyvinvointia luonnosta
Miten sinä voit tänään? Koska viimeksi pysähdyit aistimaan ja ihmettelemään luon-
toa? Lähde kaikki aistit avoinna luontoon, voit löytää jotain uutta ja yllättävää. Luon-
non merkitys hyvinvoinnin lähteenä on suuri, sen vaikutus mielen hyvinvoinnille ja 
stressin sekä kehon kuormittumisen purkamiseen on yhä tärkeämpi. Myös uusimmat 
tutkimustulokset tukevat tätä väitettä.

Pysähdy hetkeksi, hengitä ja anna luonnon voimauttaa sinut. Nauti vuodenaikojen 
rikkaudesta, luonnonantimien runsaudesta, eläimistön moninaisuudesta ja raikkaasta 
ilmasta. Kuule luonnon kutsu ja ole valmis ottamaan sen ihmeellisyys vastaan kaikessa 
väriloistossaan.

TURUSSA HYVINVOINTIA LUONNOSTA KIERTUE 24.5.21.

Tapahtumasta tulee www.turunlatu.fi ja www.facebook.com/turunlatu sivuille kevään 
aikana lisätietoja.

Kävellään koko kesä! Kävelykipinä tapahtu-
maan osallistumiseen ohella kannustetaan 
kävelemään paitsi koko toukokuu, myös koko 
kevät ja syksy. Jokainen voi kirjata kävelemänsä 
matkan Kävelykilometrikisaan ja kerätä omalle 
yhdistykselleen tai joukkueelleen mahdollisim-
man monta kilometriä koko kevään ja kesän 
ajan.

Turun Latu tulee perustamaan oman joukku-
een Kävelykilometrikisaan.

Joukkueen nimi on Kävelykipinä, Turun Latu. 
Joukkueeseen liittymiseen tarvittava koodi 
julkaistaan tällä sivulla

15.4.21. Linkki ilmoittautumissivulle julkais-
taan samaan aikaan.

Suomen Latu ja Tahko Pihkala-seura 
haastavat kaikki suomalaiset käve-
lemään toukokuussa. Tänä vuonna 
tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaot-
telumarssista, johon 1,5 miljoonaa 
suomalaista osallistui. Montako 
kävelijää tänä vuonna saadaan?
Latuyhdistykset, urheiluseurat, kunnat, 
järjestöt ja liikeyritykset haastetaan järjes-
tämään kävelytapahtumia ja keräämään 
kilometrejä 4.-25. toukokuuta kaikkialla 
Suomessa. Mukaan kutsutaan niin nuoret 
kuin vanhatkin, niin kuntoilijat kuin ”sohva-
perunatkin”. Kävely on helppoa ja ilmaista. 
Sytytetään yhdessä into ja kipinä kävellä!

Turun kävelytapahtuma järjestetään 
8.5.21 Ruissalon luontopoluilla. Lähtöpaik-
ka on Ruissalo iso parkkipaikka Kansanpuis-
tontien päässä ja lähtöaika on klo 11.00. 
Reitit ovat noin  5 ja 10 kilometriä.

Pitemmän 15 km:n kävelijät kävelevät 
ensin  10 km reitin ja sitten 5 km reitin tai 
päinvastoin.

Reitit on merkitty nauhoin. Kävellä voi 
sauvoin tai ilman.

Kävelytapahtumaan ei tarvitse etukäteen 
ilmoittautua. Lähtöpaikalla on ilmoittautu-
misten vastaanotto.

Valtakunnallisesti osallistujien kesken arvo-
taan 10 esinepalkintoa sekä yksi Kiilopään 
lomaviikko lomaosakkeessa.

HUOM! Seuraamme luonnollisesti korona-
tautitilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten 
kehittymistä. Tällä hetkellä on vielä täysin 
auki, minkä kokoisia tapahtumia touko-
kuussa voidaan järjestää. Turun Latu huo-
mioi omalla alueellaan keväällä voimassa 
olevat rajoitukset ja suositukset. Onneksi 
kävely on ulkoliikuntaa, joka onnistuu hyvin 
pienissä porukoissa. Olemme siis toiveik-
kaita sen suhteen, että jonkinasteista edes 
pientä yhteistä ulkoilua päästään ensi tou-
kokuussa toteuttamaan. On kuitenkin myös 
mahdollista, että joukkotapahtumia ei 
pystytä järjestämään. Tällöin kannustetaan 
kävelemään vain itsekseen ja kirjaamaan 
kilometrit Kävelykilometrikisaan. 

KÄVELYKILOMETRIKISA 
1.5.-31.10.2021
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Ritajärven luonnonsuoje-
lualue (127 ha) sijaitsee 
Sastamalassa,Vammalan, Häijään 
ja Kiikoisten taajamien ytimessä.

Suuntaamme alueelle, jossa luonto-
polut kulkevat Valkeajärven, Alinen 
Ritajärven ja Ylinen Ritajärven ran-
noilla ja tuntumassa. Reitti on luoki-
teltu keskivaikeaksi.

Varaa koko päivän retkeä varten 
riittävästi juomaa ja evästä. Rep-
puun myös istuinalusta, kamera, kii-
karit ja jos haluatpulahtaa järveen, 
uima-asu ja pyyhe. Bussi ajaa reittiä 
Turku-Raisio-Huittinen-Sastamala. 
Huittisissa jaloittelu/wc-tauko.

Retken hinta:  
Jäsenet 25 €, muut 30 € ja alle 15-v. mak-
sutta. 
Hintaan sisältyy kuljetus ja opastus.

Lähtö:  
Turku Länsikeskuksen p-paikka klo 8.00 – 
Raisio kaupungintalon bussipysäkki 8.15. 
Paluu noin klo 18.00.

ilmoittaudu 12.5. mennessä 
rinkka@raisionrinkka.fi tai  
044 080 2430 Kaija Virtanen.

Turun Ladun ilmoittautumiset: 
pj@turunlatu.fi tai  
tekstiviesti 050 337 11.39

Lisätietoa retkestä:  
Tarja Aittala, tarja.aittala@gmail.com

Retken järjestävät  
Raision Rinkka ja Turun Latu.

KEVÄTRETKI
Ritajärven luonnonsuojelualueelle la 22.5.2021

MATKAOHJELMA 
Tämä matkaohjelma on suuntaa-antava. Tarkempi matkaohjel-
ma kellonaikoineen ja retkiohjelmineen päivitetään  myöhem-
min. Osallistujille lähetetään myös ”Hyvä tietää” -ohjeet matkaa 
varten. 

Torstai: Lähtö myöhemmin sovittavaan kellonaikaan bussireitti-
en mukaan. Saapuminen Repovedelle, Saarijärven  paikoitusalu-
eelle hyvissä ajoin alkuillasta. Paikoitusalueelta on n. 2km kävely 
leirialueelle. 

Huoltoauto kuljettaa teltat ja mahdollisuuksien mukaan myös 
jotain muuta tavaraa. 

Leirialueella telttojen pystytys ja yhteistä oleskelua. 

Perjantai: Ensimmäinen retkipäivä. Valittavana on kaksi eri 
mittaista opastettua retkeä. Mahdollisuus kulkea myös  omatoi-
misesti. Myöhemmin lämmitämme telttasaunan ja paistamme 
lättyjä. 

Lauantai: Toinen retkipäivä ja valittavana on jälleen kaksi eri mit-
taista opastettua retkeä. Telttasauna lämpiää ja illalla  vietämme 
yhteistä aikaa lättyjä paistaen. 

sunnuntai: Teltat kasaan, paikan siivous ja klo 11 lähdemme 
kävelemään paikoitusalueelle, jossa linja-auto odottaa. Kotimat-
kalla pidämme lounastauon. 

www.repovedenkansallispuisto.fi 

HUOM! Seuraamme korona –tilannetta ja noudatamme viran-
omaisten ohjeistuksia. Lopullinen päätös matkan toteutumisesta 
tehdään toukokuun alkuun mennessä.

Repovedelle 17.-20.6.2021

LOunais-suOMen LaTuaLue

AIKA   
17.—20.6.2021 (to-su) 

MATKAT   
Linja-autokuljetus 
Bussi 1: Raisio-Turku-Forssa -> 
Repovesi 
Bussi 2: Pori-Huittinen-Forssa  
Tarvittaessa jatkamme kahdella 
bussilla. 

MAJOITUS   
Valkjärven leirialue  
telttamajoitus, oma teltta 

RuOKaiLu   
Omat eväät 

HinTa  
50,- /hlö (edellyttää n. 40 hlöä)  
Sisältää:   
- Linja-autokuljetus Repovedelle  
- Valkjärven varausleirialueen 
käyttö  
- Opastetut päiväretket   
- Telttasauna   
- Lätynpaistoilta x 2 

ilmoittautuminen 

Viim 10.5. ilpo.vuori@gmail.com 
tai tahvanainenmarjo@gmail.com 

Lounais-suomen latualueen kesäretki 
Repoveden kansallispuistoon

Repoveden kansallispuisto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdolli-
suuksia niin vasta-alkajille kuin harrastajille.  Lähde Lounais-Suomen 
latualueen järjestämälle kesäretkelle. Nautitaan yhdessä ulkoilusta, 
retkeilystä ja  telttasaunan löylyistä. Retki on tarkoitettu kaikille Lou-
nais-Suomen latualueen latuyhdistysten jäsenille. 
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LATUVIESTI 1/2021
Turun Ladun jäsenlehti 
ISSN 0780-7910

Latuviesti ilmestyy vuonna 2021 kaksi kertaa.  

Vastaava toimittaja Ilpo Lahdenkauppi 
Kuvat   Turun Ladun kuva-arkisto 
Taitto    Ilpo Lahdenkauppi

Kustantaja  Turun Latu ry 
Painos   1500  kpl 
Painopaikka   Newprint Oy

LaTuViesTiT vuonna 2021

Turun Ladun jäsenlehti Latuviesti ilmestyy vuonna 2021 kaksi kertaa edellisten vuosi-
en neljän numeron sijaan. Seuraavan Latuviestin 2/21 ilmestyy syyskuussa. Aineisto 
lehteen tulee toimittaa 31.8.2021 mennessä osoitteeseen tiedotus@turunlatu.fi.

KUTSU  
TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN
Turun Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviik-
kona 27.5.2021 klo 19.00. Paikka on Raittiusseura Taimi II:n koko-
ustila Puutarhakatu 21, Turku 
 
Kokouksessa käsitellään tilikautta 2021 koskeva tilinpäätös, toi-
mintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään 
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille. Kokoukselle on esitetty Ritva Lehdon kutsumista yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi.

Tervetuloa!      

Hallitus

Metsämörri- 
toiminta
Metsämörri on satuhahmo, joka innos-
taa lapset luontoon leikkimään, ihmet-
telemään, liikkumaan ja tutkimaan. 
Metsämörritoiminta on suunnattu 
1-7-vuotiaille lapsille perheineen.

Metsämörritoiminta on koronatilanteen 
vuoksi tauolla. Toiminnan uudelleen 
alkamisesta ilmoitetaan näillä sivuilla 
sekä Facebook-sivulla ”Turun Ladun 
Metsämörritoiminta”.

Kävely
Maanantai-illan kuntosauvakävelyt ja 
tiistai-aamun sauvakävelyt

Koronatilanteen vuoksi tällä hetkellä 
ei ole kävelytapahtumia Tiedot niistä 
tulevat  Turun Ladun www-sivuille heti 
kun niistä on päätetty. 

Huom. Seuraavat tapahtuma voidaan 
joutua koronarajoitusten vuoksi peruut-
tamaan. 
Kevätretki Haunisten altaalle 
25.05.2021 
Jos retki toteutuu siitä ilmoitetaan erik-
seen nettisivulla.

Polkujuoksu
Polkujuoksutoiminta jatkuu kun viran-
omaismäätäykseta ja -suositukset sen 
mahdollistavat.

Aloittamisesta ilmoitetaan Turun Ladun 
nettisivuilla.

Polkujuoksulenkit ovat aluksi noin 
tunnin pituisia lenkkejä, joilla juostaan 
maltillista vauhtia, mutta tiukimman 
ylämäet kävellään. 

Tapahtumista ilmoitetaan Suomen 
Ladun tapahtumakalenterissa, Turun 
Ladun verkkosivuilla ja Turun Ladun 
Facebookissa. Laita nämä seurantaan!

Toimintainfoa

Geokätköily
Koronatilanteen vuoksi tällä het-
kellä ei ole tiedossa Turun Ladun 
geokätköilytapaamisia.

Miten geokätköilemään?

Rekisteröidy geocaching.com sivustolla  
kätköilijäksi. Mieti itsellesi sopiva lyhyt 
nimimerkki. Kirjaa se sivustoon ja valitse 
salasana sivuille. 

Lataa puhelimeesi kätköily ohjelma. 
Esim. C-geo, geocaching (anroid pu-
helimeen sopivat) , tai cachly (I phone 
sopiva). 

Lisätietoja geokätköilystä löydät osoit-
teesta: https://www.suomenlatu.fi/
ulkoile/lajit/geokatkoily-2.html
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JÄSENINFO
iLMOiTa JäsenTieTOsi
Jäsenrekisterissä on tietoja osoitteestasi, 
sähköpostiosoitteestasi ja puhelinnume-
rostasi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut 
muutoksia. Jos olet epävarma ovatko tieto-
si ajantasaisia, niin ilmoita silloinkin tietosi. 
Useimmiten puutteellisia ovat sähköposti-
osoitteet. 
Voit tehdä ilmoituksen Suomen Ladun 
verkkosivulla. Osoite on https://www.suo-
menlatu.fi/jasenpalvelut/palvelukortti.html 
Toinen vaihtoehto tietojen antamiseen 
on lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen 
jasensihteeri@turunlatu.fi

TuRun LaDun JäseneKsi?
Turun Ladun jäseneksi voit liittyä Suomen 
Ladun verkkosivujen kautta tai yhdistyksen 
tapahtumissa.  
Verkkosivujen kautta liittymiseen pääset 
osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/
osallistu/liity-jaseneksi.html

JäsenMaKsuT 2021
Henkilöjäsen  27 e 
Rinnakkaisjäsen 17 e 
(1. jäsen toisessa yhdistyksessä) 
Perhejäsenmaksu 33 e 
(samassa osoitteessa asuvat) 
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 11 e

JäseneDuT Ja -TuOTTeeT
Turun Ladun JäSENALENNUSLIIKKEET ja 
LATUTUOTTEET   
turunlatu.fi/yhdistys/edut-ja-palvelut/ 
Latulaisalennus jäsenkortilla normaalinor-
maalihintaisista tuotteista.

SUOMEN LADUN JäSENEDUT www.suo-
menlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut

HANKI TURUN LADULLE JäSENETULIIKE 
ja Ilmoita tiedot sähköpostilla puheenjoh-
tajalle. Turun Ladun osalta jäsenetuliikkeen 
hyväksyy hallitus.

VUOKRATTAVAT RETKEILYVäLINEET 
turunlatu.fi/yhdistys/edut-ja-palvelut/

TaLKOOLaiseKsi
Turun Ladun tapahtumiin tarvitaan aina 
talkoolaisia. Talkoolaisilta ei vaadita mi-
tään erityistä osaamista. Riittää kun ollaan 
apuna tapahtuman toteuttamisessa. Il-
moittaudu Turun Ladun talkoolaiseksi: pj@
turunlatu.fi ja puhelin 050 337 1139.

LaTuViesTi säHKöisenä
Jos haluat Latuviestin tulevan vain sähköi-
senä sähköpostilla, niin ilmoita siitä osoit-
teeseen tiedotus@turunlatu.fi

LaJiVasTaaVaT 2021
Retkeily Ilpo Vuori  
040 584 235, retkeily@turunlatu.fi

Kävely Hilkka Kylämäki 
050 308 2732, kavely@turunlatu.fi

Polkujuoksu Jukka Alinikula  
044 573 8892, polkujuoksu@turunlatu.fi

Lasten ja perhetoiminta Heini Salmi 
050 469 3581, metsamorri@turunlatu.fi

Geokätköily Anne-Maria Paakkola 
050 330 1526, geo@turunlatu.fi

Reittivastaava Janne Rinne 
0400 864 132, reitti@turunlatu.fi

Turun Latu ry 
HaLLiTus 2021
ida erling 
050 372 3080 
ida.erling@turunlatu.fi 
Pyöräily, pyoraily@turunlatu.fi

aki Korhonen 
040 552 9266 
aki.korhonen@turunlatu.fi  
Maastopyöräily, mtb@turunlatu.fi

Marjatta Kärkkäinen 
0400 520 535 
marjatta.karkkainen10@gmail.com 
Majavastaava

ilpo Lahdenkauppi, sihteeri 
050 344 7720 
ilpo.lahdenkauppi@turunlatu.fi 
Latuviestin vastaava toimittaja,  
tiedotus@turunlatu.fi

ilona Torsti, taloudenhoitaja 
040 541 3692 
ilona.torsti@turunlatu.fi 
talous@turunlatu.fi

erkki Tuominen, puheenjohtaja 
050 337 1139 
pj@turunlatu.fi

ari Tähkäpää 
0400 825 303 
ari.tahkapaa@turunlatu.fi 
Frisbeegolf, frisbee@turunlatu.fi

Helge Varjonen, varapuheenjohtaja 
0400 523 428  
helge.varjonen@turunlatu.fi

TURUN LATU RY
Perustettu 1.10.1956

Suomen Ladun jäsenyhdistys 
Y-tunnus 0142277-4 
Pankkiyhteys: FI63 4108 0010 3729 13 
Verkkolaskut:  OVT-koodi: 
003701422774, Operaattori: Maventa 
(003721291126), Aineistomuoto: Fin-
voice. 
Jos sähköinen laskutus ei onnistu, niin 
sähköpostitse: talous@turunlatu.fi

Latumaja: Purjetie 8, 20360 Turku 
www.turunlatu.fi 
facebook.com/TurunLatu 
facebook.com/TurunLadunPyorailijat 
Sitoumus Turun Latu ry on sitoutunut 
tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden 
käytön ehkäisyyn. 
Tietosuojaseloste https://turunlatu.fi/
yhdistys/tietosuojaseloste/

Turun Ladun toiminta tapahtuu vapaa-
ehtoisten voimin. Lajivastaavat, ohjaajat 
ja hallituksen jäsenet eivät saa mitään 
palkkiota toiminnastaan.

Turun Latu ei ole kilpaurheiluseura. Sen 
tarkoitus on saada mahdollisimman mo-
nen kansalaisen tavaksi ulkoilu ja liikun-
nallisen elämäntapa. Tätä toteutetaan 
järjestämällä kaikenikäisille liikunta-
aktiviteetteja sekä tuomalla 
eri lajivaihtoehtoja esille. 
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KAAMOKSEN AIKAA,  
VÄRIEN TAIKAA

3.12-11.12.2021 

AIKATAULU 
Lähdemme perjantaina 3.12.2021 klo 21.00 Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta. 
Paluulähtö Kiilopäältä lauantaina 11.12. aamulla. Turkuun saavumme lauantaina myö-
hään illalla.

MAJOITUS  
 Hotelli Niilanpää: 2 hengen huone - huoneissa suihku, wc, tv ja vedenkeitin.  
 Käytävällä vaatteiden kuivauskaapit ja jääkaappi.

 Mökki: Mökeissä sauna, wc, tv, vaatteiden kuivauskaappi sekä keittiönurkkaus

MaTKan HinTa 
 Hotelli-/mökkimajoituksessa 540 euroa. 1 hh hotellihuoneessa 640 euroa.

Hintaan sisältyy matkat, majoitus liinavaatteineen, aamiainen ja päivällinen nou-
topöydästä, menomatkan aamiainen ja paluumatkan lounas, sauna päivittäin sekä 
savusauna tiistaina. Avantouintia voi harrastaa mieltymysten mukaan.

TieDusTeLuT Ja iLMOiTTauTuMiseT

Marja-Liisa Tuominen, 0400 354 129, maisa.tuominen@gmail.com

Tiedustella voi myös Simolta puh. 0400 158 231

KaaMOsHiiHTOa KiiLOPääLLä ViiKOLLa 49 
Maisa ja simo yhdessä vielä kerran...


