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Hiihtoviikko 2022
Ylläksellä 18. - 26.3.

Turun Ladun hiihtoviikko 2022
hiihdetään viikolla 12 Ylläksen
Äkäslompolossa.
Latulaiset majoittuvat perinteisen Stenan
Majan vieraanvaraiseen täysihoitoon.
Stenan ja Ylläksen ympäristössä on yli 300
km hyvin kunnostettuja ja selkeästi merkittyjä latuja perinteiseen- ja luisteluhiihtoon.
Ladut mutkittelevat seitsämän tunturin
keskellä. Taukopaikkoja ja kahvitupia on 5
– 10 km:n välein.
Hiihtoviikolle lähdetään Turusta pe 18.3.
illalla ja paluu Turkuun la 26.3. myöhöön
illalla.
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Hiihtoviikon hintaan 590 € sisältyvät matkat tilausbussilla, aamupala mennessä,
majoitus, aamiaiset sekä retkieväät ja
päivälliset Stenalla, mahdolliset bussikuljetukset viikolla, paluumatkan lounas sekä
opastus.
Hiihtoviikon oppaana toimii Seppo Aarnio,
p. 0400 299144.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ma 27.9. alkaen:
Pirjo Raitisto p. 0400 850307

Puheenjohtajalta
Kuluvana vuonna on edellisvuoden tapaan
jouduttu terveysturvallisuuden vuoksi merkittävästi rajoittamaan toimintaa. Laajemmin toimintaa on ollut kumpanakin vuonna
vasta syksyllä.
Olemme pystyneet kuitenkin järjestämään
toimintaa kaikissa lajivaihtoehdoissamme.
On toivottavaa, että vuosi 2022 olisi vapaampi koronan aiheuttamista uhista.
Tänä vuonna Latuviestejä on ilmestynyt
kaksi. Lehteä ei ole ollut mielekästä julkaista kun tapahtumia on ollut vähemmän
kuin normaalivuotena. Toisaalta näin on
päästy totuttelemaan siihen, että käsissä
on nyt todennäköisesti viimeinen Latuviestin numero. Tilalla on jo nyt verkkosivut ja
Facebook.
Tarkoitus on, että ensi vuodeksi kehitetään
vielä jäsenkirje/uutiskirje joka lähetetään
sähköpostilla niille, joiden sähköposti osoite on jäsenrekisterissä ajantasalla. Sen voi
saada myös tilaamalla.
Tässä lehdessä on kysely asiasta. Vastauksen siihen voi lähettää postitse maksutta.
Tulevaisuuden tiedottamisen vuoksi on
tärkeää muutenkin, että sähköpostisoitteet
ovat ajantasalla.
Marraskuussa on yhdistyksen syyskokous.
Siihen löytyy kutsu tämän lehden sivuilta.
Kutsusta selviää käsiteltävät asiat. Nyt
on jo kuitenkin selvää, että yhdistykselle
valitaan uusi puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi. Ehdokkaaksi voivat kokouksessa
asettua Turun Ladun jäsenet. Siis mukaan
kilpailuun.

Sama koskee myös hallituksen valintaa.
Hallitukseen toivotaan sitoutuneita ja
innokkaita jäseniä
Tämä on viimeisin kirjoitukseni ennen
vuoden vaihdetta. Siksi toivotan kaikille
Mukavaa loppuvuotta ja
Iloisia vuoden vaihteen juhlia.
Erkki Tuominen
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Hiihtoviikko Lapissa 2022
Pääkirjoitus
Erämaan armoilla - vaelluskertomus Paistuntureilta
Uusi kunniapuheenjohtaja
Pyöräilykuulumisia
Latuviesti ja viestintäasiaa
Frisbeegolf & fribakauden
päätös
Tapahtumia ja ilmoituksia
Järjestö- ja jäseninfo
Talven 2022 vaellukset
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Erämaan armoilla
eli vaeltamassa Paistunturin pohjoisosassa viikon verran 21.8.-27.8.2021

Turun Ladun liikuntaviikkolaisten lisäksi Utsjoelle suuntaavaan bussiin
hyppäsi myös neljä vaeltajaa, jotka
olivat päättäneet nauttia pohjoisen
tunturierämään kauneudesta telttaillen. Tällä kertaa kaikki lähtijät
tunsivat toisensa jo aikaisemmilta
reissuilta, vaikka mielellään porukkaan olisi otettu mukaan myös
uusia tuttavuuksia.
Vaellukselle lähteminen edellyttää toki
säännöllisen liikunnan mukanaan tuomaa
hyvää peruskuntoa, mutta mikään pikakiituri tai voimanainen ei tarvitse olla. Ennen
reissuun lähtöä oppaalta saa kattavan
varustelistan, jota käydään retkipalaverissa
läpi. Varusteita voi myös lainata ja koke4

neemmilta kysyä vinkkejä, joita varmasti
jaetaan innokkaasti. Varusteitaan, ainakin
uusia sellaisia, kannattaa toki ennen reissua kokeilla jollakin lähimaastoon suuntautuvalla lyhyemmällä retkellä ennen viikon
erämaavaellusta. Allekirjoittaneella aika
lailla samat tavarat löytyvät rinkasta niin
yhden yön kuin viikonkin reissulla, ruokaa
lukuunottamatta.
Matka alkoi Patonivan kohdalta bussin
jätettyä meidät kyydistään rinkkoinemme.
Bussin perävalojen kadottua näkyvistä seikkailu saattoi alkaa. Ja se alkoi kipuamalla
tunturin kuvetta ylös auringonpaisteen ja
pienten vesikuurojen vuorotellessa. Parin
tunnin taivalluksen jälkeen saavuimmekin
jo suunnitellulle leiripaikalle joen rannalle.
Tutussa porukassa perinteiset rutiinit alkoivat rullata heti: teltan pystytys, huussin

kaivuu, peseytyminen joessa ja päivän
hikien huuhtominen mennessään joessa. Illan tortillakestien jälkeen piti vielä
poimia lähistön juolukat aamupuuroon
ennen kuin kömmimme telttoihin heti
yhdeksän maissa mäkäräisiä pakoon.

Aamulla saimme herätyksen telttaan
kello seitsemän. Kahdessa tunnissa
oli puuro keitetty, kuoppa peitetty
ja tavarat takaisin rinkassa. Vaelluksella yksi rentouttavimmista asioista
onkin samanlaisina toistuvat rutiniit.
Luonto tarjoaa sitten omat yllätyksensä, joita joko ihaillaan tai voivotellaan päivän aikana. Tälle reissulle
ei sattunut niitä voivottelemisen
arvoisia: purot ja suot ylitettiin kunnialla kiitos Jannen hyvin katsoman
reitin. Vähän saatiin sadetta, mutta
sekin pääosin yöllä ja tunturituuli
kuivasi tavarat viimeistään illalla
leirissä. Marjoja riitti siihen malliin,
että useimpina aamuina söimme
juolukkaa, hillaa tai mustikoita puurolla. Illalla virtaa riitti lähes aina
läheisen tunturin huiputukseen
leirin pystytyksen jälkeen. Parhaat
maisemat tarjosi varmaankin Gaimmoaivi (619 m), jonne kipusimme
poikkeuksellisesti jo aamusta ennen
päivän taipaleen aloitusta.
Muita ihmisiä emme reissun viitenä
ensimmäisenä päivänä nähneet,
mutta merkkejä ihmisistä kylläkin:
kävimme katsastamassa Erttetvarrin
kivisen poroerotusaidan, joka on
rakennettu jo 1800-luvun alkupuolella. Turvekammit tai niiden rauniot,
nuotiopohja sekä muutama moottorikelkkaura ja mökki palsasuon
reunalla muistuttivat, että on täällä
porojen, riekkojen, korppien, kapustarintojen, kuukkeleiden ja kotkien
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ohella muitakin kaksijalkaisia kulkijoita
mennyt. Naaliin emme etsinnöistä
huolimatta törmänneet. Muutama arveluttavasti naalin pesäkololta näyttävä
aukko ja erääseen rinteeseen tuotu
naalin ruokinta-automaatti tosin bongattiin.
Mutta kaikki loppuu aikanaan ja niin
myös tämäkin vaellus. Kuudentena päivänä Kuoppilasjärven ylitettyämme ja
Utsjoen retkeilyreitin saavutettuamme
ensimmäinen polkujuoksija porhalsi
vastaan. Jäimme vielä yöksi lammen
rannalle Roavvoaivin rinteeseen. Ja
se olikin erinomainen valinta lammen
länsirannalla majailleen hilla-aarteen
takia. Seitsemäntenä päivänä matka
joutui ripeästi polkua pitkin kylille.
Nautimme hotelli Utsjoen vieraanvaraisuudesta yhden yön verran ennen kuin
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bussimatka takaisin kotiin alkoi aamulla
klo 8.45. Iso kiitos mitä parhaimmalle
reissuseuralle samoin kuin reissua varten vaivaa nähneille!
Akut ladattuina on hyvä lähteä kohti
syksyä.
Ida Erling

KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Turun Ladun kevätkokous valitsi Ritva Lehdon Turun Ladun
kunniapuheenjohtajaksi.
Ritva Lehto on pitkään vaikuttanut
monipuolisesti ja aktiivisesti vaikuttanut paitsi Turun Ladun, niin
myös Lounais-Suomen latualeen
toimintaan.
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Pyöräilykuulumisia
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Tätä kirjoittaessa alkavat kesän tiistaipyöräilyt olla kokolailla plakkarissa. Syyskuussa toki ajetaan vielä
joka tiistai klo 18 ja yksi pidempi
lauantailenkki 11.9. klo 10 Maarian
kirkolta.
Kaikkiaan neljä pyöräilykuukautta tulee
siis täyteen, sillä heinäkuussakin istuttiin satulaan helteistä huolimatta. Toki
lenkkejä hieman tuunattiin kiertämään
vilvoittelupaikkojen kautta ja ainakin
Littoisten järveen, Erikvallaan ja Nunnalahteen pulahdettiin uimaan lenkin
lomassa. Reitit vaihtelivat eikä hiekkateitäkään kartettu. Iso kiitos kaikille
lenkkejä kesän aikana vetäneille, että
homma pyöri sujuvasti.
Osallistujia olisi mahtunut letkaan
enemmänkin, mutta muutamaa kaa-

tosateen piinaamaa tiistaita lukuunottamatta aina joku ilmaantui paikalle.
Kehitettävää varmasti on ja ideoita
saa esittää sekä palautetta antaa: pyoraily@turunlatu.fi. Syksyn viimeinen
tiistaipyöräily ajetaan 28.9. latumajalle,
lähtö kello 18 Tuomiokirkolta. Latumajalla on tarkoitus juoda myös pullakahvit kauden viimeisen lenkin kunniaksi.
Nyt on myös hyvä aika tarkistaa pyörän valot: sellainenhan pitää nykyään
löytyä sekä edestä että takaa. Niille voi
tulla jo syksyn viimeisillä lenkeillä käyttöä. Kilometrikisa on myös käynnissä
22.9. saakka.
PYÖRÄILY
lajivastaava Ida Erling
050 372 3080
pyoraily@turunlatu.fi
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Latuviesti
ja viestintä Turun Ladussa

Katselet juuri mahdollisesti viimeistä printtilehtenä toimitettua
Latuviestiä. Valitettavasti lehden
tekeminen painettuna vaatii paljon
resursseja - aikaa, työpanosta ja
rahaa. Neljän numeron tekeminen
vuodessa on ollut taloudellisesti iso
panostus. Materiaalin kasaaminen
on ollut aina työlästä ja usein samat ilmoitukset ovat toistuneet perättäisissä lehdissä. Ja kuinka moni
onkaan mahtanut kerran lehden
luettuaan sen säilyttänyt ja siihen
palannut...
Todennäköisesti valtaosa Turun Ladun
toiminnan piirissä olevista jo käyttää
sähköisiä medioita - sähköpostia, sosiaalisen median sovelluksia, sekä lukee ja
etsii tietoa internetin verkkosivuilta. Turun
Ladun verkkosivutkin ovat hyvin ajan
tasalla ja niiltä löytyy kaikki sama tieto
kuin Latuviestistä. Japaljon enemmänkin.
Facebook-sivuillakin jaetaan paljon ajankohtaista tietoa.
Muutos Turun Ladun viestinnässä tulee
olemaan suuri, ainakin niille jäsenille, jotka
ovat olleet kauan toiminnassa mukana ja
siten tottuneet postista neljästi vuodessa
ilmestyvään painettuun lehteen. Jatkossa
viestintää toteutetaan tutuin menetelmin
verkkosivuila ja sosiaalisessa mediassa. Uutena mediana jatkossa ilmestyy sähköpos10
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titse ilmestyvä uutikirje. Sama uutiskirje
on luettavissa Turun Ladun verkkosivuilla,
josta sen voi myös ”tilata” omaan sähköpostiinsa. Jäsenille, jotka ovat antaneet
sähköpostinsa, uutiskirje lähtee automaattisesti. Uutiskirjeen peruminen (unsubscribe) on mahdollista, jos sen lukeminen ei
kiinnosta.
Sähköpostilla on suuri merkitys jatkossakin. Jäsentietojen päivittäminen on siis
tarpeen, etenkin jos sähköpostiosoite
muuttuu tai sitä ei aiemmin ole jäsentietoihin ilmoittanut. Helpointa jäsentietojen
päivitys on Suomen Ladun verkkosivujen
jäsenpalvelujen kautta osoitteessa
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut.
html.

JÄSENTIEDOTTEEN TILAUS

Niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai
eivät käytä sähköisiä medioita, on mahdollista tilata postitse lähetettävä jäsentiedote. Jäsentiedote postitetaan 2-4 kertaa
vuodessa. Se on paperikopiona toimitettu
lyhyt tekstikooste ajankohtaisista asioista
Turun Ladussa. Jäsentiedotteen asiat ovat
varmasti esillä myös Turun Ladun verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja muissa sähköisissä
medioissa. Toivottavaa on, että jatkossa
voisimme luopua postin kautta lähetettävistä materiaaleista.
Mikäli ehdottomasti haluat vielä ensi vuonna postitse lähetettävän jäsentiedotteen,
sinun tulee täyttää oheinen lomake. Leikkaa se irti ja postita täytettynä. Postimaksu
on jo maksettu.

Tällä lomakkeella tilaan postitse kotiin lähetettävän
yksinkertaisen Turun Ladu jäsentiedotteen
Nimi

Vastauslähetys5022421

Katusoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Turun Latu ry
Purjetie 8
20360 TURKU

Sähköpostiosoite (jos haluat myös sähköisiä
tiedotteita)
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Frisbeegolf
Frisbeegolfin harrastajamäärä on
kasvanut parina viime vuotena moninkertaiseksi. Radoilla on ajoittain
ruuhkaa. Uusia ratoja tehdään tai
laajennetaan Varsinais-Suomessakin useita.

vai aloitetaanko kerran kuukaudessa
pidettävät alkeiskurssit ja lisäksi muutama ohjattu fribakierros paikallisilla
radoilla. Ohjaajia kuitenkin tarvitaan
ja siksi tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan pitää myös ohjaajakurssi
alkukeväästä.

Turun Ladun frisbeetoiminta on kuitenkin polkenut hieman paikallaan mikä
osaltaan johtunee Korona-pandemian
jatkumisesta ja osaltaan lajin luonteesta. Ratoja on käytännöllisistä syistä
mukavinta kiertää 3-5 hengen ”joukkueissa” tasoerot huomioiden.

Ohjelmasta ja kursseista saat lisätietoa
ensi vuonna ilmestyvistä Turun Ladun
verkkotiedotteista, nettisivuilta sekä
Facebookista.

Kevään alkeiskurssi peruuntui mutta
uusi vuosi näyttää toiveikkaammalta.
Keväällä kartoitetaan missä muodossa
lajin harrastusta Turun Ladussa jatketaan. Pidetäänkö ohjelma ennallaan
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FRISBEEGOLF lajivastaava
Ari Tähkäpää 0400 825 303
ari.tahkapaa@turunlatu.fi

Turun Ladun
”frisbeegolfmestaruuskilpailut”
ja kauden 2021 friban päätöshipat
Päällistönmäen frisbeegolfradalla ja Latumajalla
Lauantaina 16.10.2021 klo 12.00 alkaen
Kokoontuminen radan P-paikalla klo 11.30, jolloin käydään läpi ohjeet, säännöt ja
jaetaan ”poolit” eli ryhmät.
Kisataan Päällistönmäellä 9+9 väylää mahdollisesti eri sarjoin.
Kisan päätyttyä kokoonnutaan Latumajalle, jossa tarjolla makkaran grillausta,
mehua sekä kahvia ja pullaa. Mutustelun ohessa muistellaan kulunutta kautta ja
ideoidaan ensi vuotta frisbeegolfin merkeissä.
ILMOITTAUTUMISET
kisaan ja/tai Latumajalle viimeistään 11.10. klo 24.00
ari.tahkapaa@turunlatu.fi tai
0400825303
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kuntosauvakävelyt Syksy 2021
Maanantai-illan
kuntosauvakävelyt

Tiistai-aamun
sauvakävelyt

27.9
4.10
11.10
18.10
25.10
1.11
8.11
15.11
22.11
29.11

Tiistaikävelyt klo 10.00 Impivaaran
jalkapallohallin parkkipaikalta. Aloittelijoille opastusta 15 min ennen
alkua. Rauhallinen kävelytahti.

Katariina, bussi 13 kääntöpaikka
Kurala Kylämäki, parkkipaikka
Lauste, Hiihtomajanpolku
Halinen, kalaportaat
Impivaara, jalkapallo/jäähallit
Katariina, bussi 13 kääntöpaikka
Kurala Kylämäki, parkkipaikka
Ruissalo Honkapirtti, kuutamokävely
Lauste, Hiihtomajanpolku
Halinen, kalaportaat

Kaikille avoin. Juomapullo mukaan.
Lisätiedot Hilkka Kylämäeltä puh. 050
308 2732

Lähdöt klo 18.00, paitsi kuutamokävely klo
19.00.
Lisätiedot Jaakko Tilliltä puh 0400 672 742

Kynttilävaellus
20.11.2021
klo 10.00
Vaellukselle lähtö Ikean liittymästä Itäniityntietä pitkin Kuloistentien risteykseseen. Josta vasemmalle olevalle parkkipaikalle.
Vaelluksen kesto noin 2,5 - 3 tuntia. Varaa mukaan omat eväät.
Valitettavasti makkaranpaistoon ei ole mahdollisuuksia.
TIEDUSTELUT
Markku Kaskinen 050 3512 932
Jaakko Tilli 0400 672 742
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APUA
TARVITAAN!
Taskulamppuretki
Ruissalossa
Turun Ladun metsämörritoiminta järjestää Taskulamppuretken Ruissalossa joko ma 1.11 tai
to 4.11. Taskulamppuretki järjestetään iltasella,
jolloin taskulamppua todella tarvitaan.

Turun Latu on saanut lahjoituksena
ampumahiihdon
moninkertaisen
maailmanmestarin Heikki Ikolan
vanhat harjoitussukset. Lahjoittaja
oli tyytyväinen,
että hänelle tärkeät
sukset eivät päätyneet roskiin.
Sukset päätynevät
näytille Latumajan
rekvisiitaksi.

Metsämörritoiminnan vetäjät toivovat paikalle
talkoolaisia, joiden tehtävä on olla Turun Ladun
jäsenhankkijoina ja kertomassa yhdistyksen ja
Suomen Ladun toiminnasta ja olla nuotiopaikalla
tulen sytyttäjänä ja vahtina.
ILMOITTAUTUMISET
Heini Salmelle
metsamorri@turunlatu.fi tai
puh.050 469 3581
Kerro kumpi päivistä olisi sinulle parempi.

Metsämörritoiminta
Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset
luontoon leikkimään, ihmettelemään, liikkumaan
ja tutkimaan. Metsämörritoiminta on suunnattu
1-7-vuotiaille lapsille perheineen.
Metsämörritoiminta on ollut koronatilanteen
vuoksi tauolla. Toiminnan uudelleen alkamisesta
ilmoitetaan Turun Ladun verkkosivuilla sekä Facebook-sivulla ”Turun Ladun Metsämörritoiminta”.
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Toimintainfoa
GEOKÄTKÖILYTAPAAMISET

POLKUJUOKSU

Tapaamisissa tarvitset älypuhelinta tai
gpg-laitetta

Turun Latu järjestää mm. viikottaisia
yhteislenkkejä Turun alueen ja lähiympäristön poluilla. Tarkimmat ja
ajankohtaisimmat tiedot tapahtumista
löytyvät Turun Ladun Facebookista (ei
vaadi kirjautumista) ja Suomen Ladun
tapahtumakalenterissa. Tapahtumat
ovat avoinna kaikille. Tapahtumiin ei voi
osallistua, jos on flunssan kaltaisia oireita. Tapahtumissa tulee säilyttää riittävät
turvavälit seurueiden välillä.

Su 3.10 klo 12.00 Vajosuon laavulla.
Omat eväät. Autot Varjosuon reitin
alkupään parkkipaikka. Osoite: Vajosuon
pysäköintialue, Vajosuontie, Rusko
Su 17.10 klo 12.00 Kuusiston saari.
Autot K-kaupan pihalle. K-kauppa on
Kuusiston salmelta noustessa ylhäällä vasemmalla puolella. Paraisten
suunnalta oikealla linnanraunioiden
tienristeyksessä.
Su 31.10 klo 12.00 Liedon Vanhalinna /
Keiterinmäki. Autot Vanhanlinnan parkkipaikalle. Vanha Härkätie 111 Lieto
Tapahtumat ovat kaikille avoimia, eikä
etukäteen ole ilmoittautumista.

REITTITALKOOT
Latureitin Pomponrahkalta Latumajalle
kunnostustalkoot järjestetään lauantaina 25.9. 21 klo 9.00.
Lähtöpaikkana on Latumaja, Purjetie 8,
Moisio Turku.
LISÄTIETOJA
Janne Rinteeltä
puh 0400 964 132
janne.rinne@live.fi
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Yhteislenkit
Turun Ladun yhteislenkit poluilla juostaan maanantaisin. Lenkit ovat noin
tunnin pituisia ja etenemme maltillista
vauhtia juosten, mutta tiukimman ylämäet kävellään. Matkaa kertyy noin 5-6
km. Tapahtumat soveltuvat hyvin polkujuoksua aloittaville. Mahdollisuuksien
mukaan muodostetaan lähdössä myös
nopeampi vauhtiryhmä (lenkin pituus
noin 7 km), jos halukkaita riittää.
Ma 27.09. klo 19:00 Kallastenvuori,
Raisio (Otsalamput mukaan)
Ma 04.10. klo 19:00 Littoistenjärvi
(Otsalamput mukaan)
Ma 11.10. klo 19:00 Pääskyvuori (Otsalamput mukaan)
Ma 18.10. klo 19:00 Lauste (Otsalamput mukaan)
Ma 25.10. klo 19:00 Luolavuori (Otsalamput mukaan)

KUTSU

TURUN LADUN SYYSKOKOUKSEEN
Turun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina
11.11.2021 klo 18.00. Paikka on Latumaja. Purjetie 8, Moisio,
Turku
Kokouksessa käsitellään toimikautta 2022 koskeva toimintasuunnitelma, päätetään vuoden 2022 jäsenmaksuista, päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista,
päätetään vuoden 2022 talousarviosta, päätetään hallituksen
jäsenten määrästä, valitaan hallitukseen hallituksen puheenjohtaja sekä jäseniä niin monta, että hallituksessa jatkavien lisäksi tulee
päätetty jäsenmäärä.
Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 21.10.2021. Esityksen voi
lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai
sähköpostilla pj@turunlatu.fi
Hallitus

LATUVIESTI 2/2021
Turun Ladun jäsenlehti
ISSN 0780-7910
Latuviesti ilmestyy vuonna 2021 kaksi kertaa.
Vastaava toimittaja
Kuvat
Kansikuva

Ilpo Lahdenkauppi
Turun Ladun kuva-arkisto
Ida Erling

Taitto

Ilpo Lahdenkauppi

Kustantaja
Painos
Painopaikka

Turun Latu ry
1500 kpl
Newprint Oy
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JÄSENINFO
ILMOITA JÄSENTIETOSI

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: Finvoice.
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 vapaaehtoisten voimin. Lajivastaavat, ohjaajat
ja hallituksen jäsenet eivät saa mitään
palkkiota toiminnastaan.
Turun Latu ei ole kilpaurheiluseura. Sen
tarkoitus on saada mahdollisimman monen kansalaisen tavaksi ulkoilu ja liikunnallisen elämäntapa. Tätä toteutetaan
järjestämällä kaikenikäisille liikuntaaktiviteetteja sekä tuomalla
eri lajivaihtoehtoja esille.
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Jäsenrekisterissä on tietoja osoitteestasi,
sähköpostiosoitteestasi ja puhelinnumerostasi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut
muutoksia. Jos olet epävarma ovatko tietosi ajantasaisia, niin ilmoita silloinkin tietosi.
Useimmiten puutteellisia ovat sähköpostiosoitteet.
Voit tehdä ilmoituksen Suomen Ladun
verkkosivulla. Osoite on https://www.suomenlatu.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
Rinnakkaisjäsen
(1. jäsen toisessa yhdistyksessä)
Perhejäsenmaksu
(samassa osoitteessa asuvat)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen

27 e
17 e
33 e
11 e

JÄSENEDUT JA -TUOTTEET
Turun Ladun JÄSENALENNUSLIIKKEET ja
LATUTUOTTEET
turunlatu.fi/yhdistys/edut-ja-palvelut/
Latulaisalennus jäsenkortilla normaalinormaalihintaisista tuotteista.

SUOMEN LADUN JÄSENEDUT www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut
HANKI TURUN LADULLE JÄSENETULIIKE
ja Ilmoita tiedot sähköpostilla puheenjohtajalle. Turun Ladun osalta jäsenetuliikkeen
hyväksyy hallitus.
VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
turunlatu.fi/yhdistys/edut-ja-palvelut/

TALKOOLAISEKSI
Turun Ladun tapahtumiin tarvitaan aina
talkoolaisia. Talkoolaisilta ei vaadita mitään erityistä osaamista. Riittää kun ollaan
apuna tapahtuman toteuttamisessa. Ilmoittaudu Turun Ladun talkoolaiseksi: pj@
turunlatu.fi ja puhelin 050 337 1139.

LATUVIESTI SÄHKÖISENÄ
Jos haluat Latuviestin tulevan vain sähköisenä sähköpostilla, niin ilmoita siitä osoitteeseen 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

Turun Latu ry

HALLITUS 2021
Erkki Tuominen, puheenjohtaja
050 337 1139
pj@turunlatu.fi
Ida Erling
050 372 3080
ida.erling@turunlatu.fi
Pyöräily, pyoraily@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
Ari Tähkäpää
0400 825 303
ari.tahkapaa@turunlatu.fi
Frisbeegolf, frisbee@turunlatu.fi
Helge Varjonen, varapuheenjohtaja
0400 523 428
helge.varjonen@turunlatu.fi

Geokätköily Anne-Maria Paakkola
050 330 1526, geo@turunlatu.fi
Reittivastaava Janne Rinne
0400 864 132, reitti@turunlatu.fi
Maastopyöräily Aki Korhonen
040 552 9266, mtb@turunlatu.fi
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HIIHTOVAELLUKSIA
UK-PUISTOSSA 2022
1.-10.4.

Turun Ladun hiihtovaellus viikolla 14 UK-puistossa
Tunturimaasto alueella on vaihtelevaa ja monipuolista. Upeimmista maisemista voimme nauttia Sokostin huipulta, jonka huiputamme sään niin salliessa.
Vaellus tehdään kahdella maksimissaan kymmenen hengen ryhmällä. Matkalle
voivat osallistua myös ensikertalaiset, edellytyksenä on kohtuullinen hiihtotaito.
Retkelle lähdetään perjantaina 1.4 Turusta ja paluu Turkuun sunnuntaina 10.4 .

1.Hiihtovaellus pääasiassa telttamajoituksella
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Janne Rinne sp. janne.rinne@live.com

2.Hiihtovaellus tupamajoituksilla
Alueella on laaja tupaverkosto, mikä mahdollistaa vaihtelevat
reitit ja kohtuulliset päivämatkat
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Ilpo Vuori sp. ilpo.vuori@gmail.com
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Ilmoituksia täydennetään tietojen tarkentuessa.
Seuraa siis tiedottelua verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

  

