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Kuten olette huomanneet ilmestyi Espoon 
Ladun lehden vuoden 2022 toinen nume-
ro aivan loppuvuodesta ja pitkästä aikaa on 
lehdessäkin on lumisia maisemia. Toivotaan, 
että tästä talvesta tulee oikea luminen talvi.  

On hyvä muistuttaa että meillä on aikamoi-
nen määrä erilaisia liikuntavälineitä ja -va-
rusteita varastossamme. Väline- ja varuste-
lista löytyy nettisivuiltamme espoonlatu.
fi/toiminta/valinevuokraus. Meillä on usei-
ta pareja lumikenkiä aikuisille ja lapsille. On 
liukulumikenkiä ja retkiluistimia. On fisbee-
golf- koreja ja frisbeetä. On pulkkia ja liuku-
reita. Ja talvitelttoja. Ja kaikkia näitä välinei-
tä lainaamme jäsenille ilmaiseksi. Varauslo-
make löytyy www-sivuiltamme. Kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää tämä jäsenetu. Tu-
lemme aktiivisesti jatkamaan ulkoiluvälinei-
den hankintaa. Otamme mielellämme vas-
taa toivomuksia hankittavista välineistä.  

Olemme myös päättäneet, että annamme 
kaikkia välineitämme ja varusteitamme il-
maiseksi päiväkotien, koulujen ja eri oppi- 
laitosten käyttöön. Tällä tavalla pyrimme 
omalta osaltamme edistämään nuorison ul-
kona liikkumista.   Muutamat päiväkodit ja 
ala-asteen koulut ovat jo saaneet käyttöön 
lumikenkiämme ja frisbeevälineitä. Lainauk-
set voivat olla viikon tai parin mittaisia. 

Ensi vuoden ohjelmassamme on paljon ret-
keilytapahtumia. Järjestämme retkiä tietys-
ti jäsenillemme mutta myös eri yhdistyksil-
le. Tavoitteenamme on tutustuttaa eri yh-
distyksien jäseniä paikallisiin retki- ja reit-
ti- kohteisiin. Tätä työtä teemme myös maa-
hanmuuttajia tukevien yhdistysten kanssa 
osana tietynlaista kotouttamisohjelmaa.  

Ensi vuoden hallituksessamme on neljä uutta 
jäsentä. Joskin he ovat olleet aktiivisesti 
mukana Espoon Ladun toiminnassa  jo 
aiemmin. Hallituksen kokoonpano löytyy 
sivulta.... Huomattavaa on, että nuorin 
hallituksemme jäsen on nyt 17 vuotias 
nainen. Tässä suhteessa suuntamme on 
oikea. 

Pekka Kinnunen

Päiväkoti Touhulan lapset lumikenkä-   
leikeissä
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Olen Rani Saarinen, 37-vuotias kahden ala-
kouluikäisen ulkoilijan äiti ja Suomen Ladun 
ulkoilulähettiläs. 

Espoon Ladun jäsen olen ollut jo pitkään ja 
on mielenkiintoista lähteä mukaan myös hal-
litukseen.  

Työkseni opastan Espoon modernin taiteen 
museo EMMAssa ja ohjaan ryhmäliikuntaa - 
välillä myös ulkona. 

Ulkoilulähettiläänä puhun erityisesti mata-
lan kynnyksen arkiliikunnan ja lähiluonnon 
puolesta. Toivoisin aivan kaikkien löytävän 
tapoja lisätä ulkoilua omaan elämään. Ulkoi-
lu tekee meille hyvää niin monella tavalla, et-
tä uskon maailman olevan sitä parempi paik-
ka, mitä enemmän ihmiset ulkoilevat. 

Tervetuloa seuraamaan Instagramissa   
@raninainen

Olen Kristiina Antonius Espoon Lippa järveltä. 
Liikuntaharrastuksiini kuluuvat tällä retkei-
ly ja vaellus, pyöräily sekä kiinalaiset terveys-
liikuntalajit (Tai Chi ja Chi Kung), jotka ne-
kin ovat parhaimmillaan ulkona pui stossa tai 
muualla luonnon keskellä. 

Espoon ladun toiminnassa olen tähän saakka 
ollut mukana sauvakävelyohjaajana ja apukä-
sinä perheliikuntatapahtumissa. Työ skentelen 
Suomeen saapuneiden turva paikanhakijoiden 
ja kiintöpakolaisten palveluissa Espoon kau-
pungilla – vuoden vaihteen jälkeen Länsi-Uu-
denmaan hyvinvointi aulueella. 

Espoon ladun toiminnassa olen kiinnostunut 
erityisesti ulkoiluun, retkeilyyn ja luonnossa 
liikkumiseen innostamisesta mahdollisimman 
matalalla kynnyksellä iästä, kunnosta ja taus-
tasta riippumatta

HALLITUS JA OHJAAJAT 2022
Pekka Kinnunen 
Puheenjohtaja, jäsenhankinta, lumikenkäily, väli-
nevuokraus, 
pekka.kinnunen(at)espoonlatu.fi /   
040 550 4010

Erkki Ikäheimo   
Luontoretkeily, maahanmuuttajien liikuttaminen 
erkki.ikaheimo(at)espoonlatu.fi / 040 5911087

Rani Saarinen
Perheliikunta 
rani.saarinen(at)espoonlatu.fi / 050 376 6150

Jaana Hynninen 
Vaellus, retkeily     
jaana.hynninen(at)espoonlatu.fi / 041 534 4698

Kari Juvonen     
Jäsensihteeri, pyöräily    
kari.juvonen(at)espoonlatu.fi / 040 831 0853

Kristiina Antonius     
Sauvakävely, perheliikunta    
kristiina.antonius(at)espoonlatu.fi / 044 265 6177

Juha Lappalainen    
Retkeily      
juha.lappalainen(at)espoonlatu.fi / 050 545 2165 
     
Mikko Korhonen    
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VaPePa)  
mikko.korhonen(at)espoonlatu.fi /  040 847 8520

Päivi Riipinen    
Rahastonhoitaja     
paivi.riipinen(at)espoonlatu.fi / 040 544 7971 

Espoon Ladun  yhteystiedot

Postiosoite: Espoon Latu ry 
c/o Piilipuuntie 1 D 77,   
02250 Espoo

Nettisivut: www.espoonlatu.fi, 
jossa ajantasainen tapahtumakalenteri.

Sähköposti: espoonlatu(at)espoonlatu.fi

Facebook-sivut:  
“Espoon Latu” www.facebook.com/ 
Espoon-Latu-367482346493

Facebook-ryhmä ”Polkujuoksu pääkaupunkiseutu” 
www.facebook.com/groups/587058701465210

Jäseneksi liitytään Suomen Ladun sivuilla:  
www.suomenlatu.fi/liity

Pankkitili FI47 2290 1800 0443 83, maksaessasi 
osallistumismaksua käytä tilaisuuden viitenumeroa.

Voit tilata Espoon Ladun uutiskirjeen  
sähköpostiisi lähettämällä pyynnön  
osoitteeseen espoonlatu(at)espoonlatu.fi

Tiina Simpanen     
Tiedotus, liikunnanohjaus    
tiina.simpanen(at)espoonlatu.fi  
     
Helene Puharinen    
Tiedotus, maastopyöräily    
helene.puharinen(at)espoonlatu.fi  
     
Harri Turpeinen                   
Retkeily, vaellus, hiihto                           
harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi / 0453149980

OHJAAJAT   

Leena Alho
Polkujuoksu, sauvakävely 
ee.alho(at)gmail.com / 044 259 8169

Sanna Lehtinen-Kalho
Metsämörrit
sanna.lk(at)luukku.com /  044 979 3664   
     
Kim Morelius    
Maastopyöräily, pyöräily    
kim.morelius(at)gmail.com / 040 561 0480  
     
Elli Piispa     
Maastopyöräily    
piispa-elli(at)gmail.com / 040 734 8088

Anne Toivanen
Muumihiihto, luonnonyrtit    
anne.toivanen(at)pp1.inet.fi / 040 584 2589 

RANI SAARINEN
TEKSTI JA KUVAT: RANI SAARINEN,  KRISTIINA ANTONIUS

KRISTIINA ANTONIUS
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Olen Helene Puharinen, kohta 17-vuotias espoo-
lainen ja uusi Espoon Ladun hallituksen jäsen.  
Tutustuin ladun toimintaan, kun osallistuin 
yhdis tyksen järjestämille maastopyöräily-
lenkeille. Viime keväänä kouluttauduin maasto-
pyöräilyn ohjaa jaksi ja siitä on muodostunut va-
kituinen harrastus! Syksyllä minulle avautui mah-
dollisuus toimia Espoon Ladun somevastaavana, 
joka avasi tiet myös ladun hallitukseen. Hallitus-
toiminta on vielä täysin uutta minulle mutta läh-
din mukaan, koska olen utelias oppimaan uutta.  

Jos en ole pyöräilemässä, mielipuuhaani on 
lukeminen ja perheen kanssa hengailu. Lukio 
pitää arjen järjestyksessä ja kiireisenä, mutta 
harrastusten avulla elämästä löytyy muutakin! 
Toiminta hallituksessa ja ladun parissa tuo hyvää 
vastapainoa opiskelulle.

Olen Juha Lappalainen ja ammatiltani Erä- ja luonto-opas, muusikko, hautaustoimistoyrittäjä, 
ikä 63 v. Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi aikuista poikaa sekä kolme koiraa. Minut tunnetaan 
myös lempinimellä Mestaritonttu. 

Mestaritonttu (Mt) laulaa ja soittaa sekä järjestää muillekin kuin vain hyville ystävilleen 
unohtumattomia musiikki- ja retkielämyksiä maallisen elämämme koko matkalla kastejuhlasta 
hautajaisiin.        

Luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet voivat sovittaessa tai sattumalta tavata Mt:n 
päiväreppuretkien järjestäjänä Etelä-Suomen maisemissa, melomassa Etelä-Savossa, 
patikoimassa Lapissa, tulevien erä- ja luonto-oppaiden, luonto-ohjaajien sekä luonto- 
ja ympäristöneuvojien näyttöjä arvioimassa, skinnaamassa ja/tai laskemassa mäkeä, 
lumikenkäilemässä, riistajahdissa, tennis-, ja sulkapallokentällä, golfgreenillä, kiikarit kaulassa 
lintuja ym. Suomen luonnon ihmeitä tarkkailemassa, ulkoiluttamassa koiriaan Tapiolan 
tanhuvilla tai asentamassa riistakameraa liito-oravan pesäkolon äärelle. 

Tarjoan Espoon Ladussa osaamistani järjestöhallitustyössä ja kykyäni toimia erilaisten, 
sydäntäni lähellä olevien luontoliikuntatapahtumien järjestäjänä ja vetäjänä

TEKSTI JA KUVA:  JUHA LAPPALAINEN

HELENE PUHARINENJUHA LAPPALAINEN
TEKSTI JA KUVA:  HELENE PUHARINEN

Espoon Latu välittää jäsenilleen ULLMAX-tuotteita osana varainhankintaa.
Saatavina on alusasuja, sukkia, pipoja, pantoja ynnä muuta liikkumiseen sopivaa vaatet-
ta ja asustetta.
ULLMAX-tuotteita myydään vain urheiluseurojen kautta, ja Espoon Latu  saa välityspalk-
kion kaikesta ULLMAX verkkokaupan myynneistä, kun tilauskohdassa aktivoit painikkeen: 
Valitse ketä haluat tukea, etsi ja valikosta valitset Espoon latu  https://shop.ullmax.com/fi/ 
Hyviä ostoksia!
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TEKSTI JA KUVAT:  RAILI HEIKKINEN

JURMON RETKI 18.-20.2.2022
Oli mukava yllätys päästä peruutus paikalta 
mukaan  Espoon Ladun järjestämälle Jur-
mon viikonloppumatkalle.  Jurmon saari 
kuuluu nykyisin Länsi-Turunmaan kaupun-
kiin,  matkaa Utön saarelle on 14 km pääs-
sä kuvaa Agneta Andersson kirjassaan Jur-
mon kylä - lähimpänä merta kirjassaan.   

Matkanjohtaja Harri oli tehnyt ennakkoon 
erinomaiset järjestelyt.  Kuljimme perjan-
taina kahdella autolla Pärnäisten satamaan 
josta M/S Baldur-yhteysalus lähti klo 18.15  
Matka kesti noin 4 tuntia, ehdimme sen ai-
kana tutustua toisiimme ja nauttia laivan 
ravintolassa vaatimattoman mutta maitta-
van illallisen. Oli mukava olla reissussa sa-
manhenkisten ihmisten kanssa, pian olim-
mekin kuin jo vanhoja tuttuja.  

Saavuimme Jurmoon iltahämärissä ja mat-
katavaramme kerättiin jo laivalla paketti-
autoon ja kuljetettiin majoituspaikkoihin 

joita meillä oli kaksi, Jurmo Inn ja Kläppbo 
mökki. Mökkiin majoittui 7 henkilöä ja tun-
nelma oli alusta saakka rento ja välitön. 

Säätiedote lupasi lauantaille ennakko-
tiedoista poiketen lumisadetta joten poh-
dimme yhdessä seuraavan päivän päivä-
ohjelmaa ja päätimme lähteä lauantaina 
saaren länsipuolelle tutustumaan lintujen 
pesimäalueeseen jolla on vuosittain 1.4. 
-31.7. maihinnousu kielletty. https://www.
luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/jurmo  

Nautimme runsaan ja maittavan aamiaisen 
Jurmo Innissä jonka jälkeen lähdimme 
maastoon, saaren länsi- ja lounaispuolelle.  
Jurmon on pieni saari ja sen halki kulkee 
hiekkateiden lisäksi nummimaisia 
polkuja, mutta pian nummilta avautui 
rantakaistale joka karuudessaan  lumosi 
katsojan ja kulkijan. Eräs rannalla 
ypöyksin sijainnut puu oli kuin suoraan 

japanilaisen temppelin pihasta, joku toinen 
puolestaan ihasteli sitä kokien edessään 
avautuvan välimerellisen maisemana, sitä 
tosin häiritsi lähes vaakaviistoon satanut 
lumi. Lumi satoi lähes paljaalle maalle, eikä se 
haitannut kulkijoita. Etenimme osittain Jurmon 
lintuaseman tutkijoiden reittiä seuraten, 
pidimme tauon suojaisten kivien lomassa. 
Miten kahvi ja eväsleivät voivatkin maistua niin 
hyvältä! 

Maasto oli paikoittain vaikeakulkuista, sillä 
pääsaari on muodostunut jääkauden hiekka- ja 
sorakerrostumista ja kuuluu Salpausselkä III:n päätemoreeniin, kertoo Agneta Andersson 
kirjassaan Jurmon kylä - lähimpänä merta kirjassaan.  Harjanteen korkeimmalla 
kohdalla oli pyöreiden kivien muodostama väylä josta vietti rinne alapuolella sijaitseviin 
kosteikkoihin. Nämä olivat vaativia kävellä sillä niillä sijaitsi kivenlohkareita. Onnistuimme 
olemaan taittamatta nilkkojamme ja palasimme majoitustiloihin. Saunan jälkeen 
maistui Jurmo Innin emännän loihtima illallinen. Sunnuntai aamu avautui kirkkaana ja 
aurinkoisena, lähdimme kiertämään saaren itäpuolta. Selkeillä poluilla oli kohtuullisen 
helppo kulkea, toki katse oli hyvä pitää tiessä kompastumisten välttämiseksi. Osa saaresta 
kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon ja näkymät olivat jälleen komean kiviset ja avarat.  

Vierailu Jurmon saarella varsinaisen sesongin ulkopuolella oli antoisa ja tuntui osin jopa 
eksoottiselta, sillä ihmisiä oli liikkeellä vähän ja kaikkinensa 6 km pituinen saari tuntui 
kokoansa suuremmalta ja muodosti maisemineen elämyksen kaikille osallistujille.
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Oikeastaan Espoon liikunta 
ei tulisi toimeen ilman 
järjestökenttää - resurssit eivät 
riittäisi millään, toteaa Martti. 
Monilla seuroilla on omien 
kilpa- ja harrastusryhmien 
lisäksi Espoon kaupungin 
kustantamia ryhmiä, joille seura 
järjestää ohjauksen ja toiminnan. 
Sopimuksia eri tahojen kanssa 
noin 500, maksuttomia ryhmiä 
135 ja lajeja 35, kuvailee Martti 
yhteistyön mittakaavaa.

Espoon liikuntapalveluja 
kehitetään mm. kaupunkilaisilta 
saadun palautteen avulla. 
Vuosittain Espoon liikunnan 
ja urheilun tulosyksikkö saa 
noin 2000 palauteviestiä. 
Tämän lisäksi, yksikkö tekee 
erillisselvityksiä eri teemoista 
(esim. uimahalleista). Lisäksi 
Kaupunkipalvelut tekee 
kyselyjä, joista saadaan 
palautetta ja ajatuksia. Eräs 
tärkeä tulos kyselyistä on 
ollut, että luontoliikunta on 
kaupunkilaisten mielestä erittäin 
tärkeätä.

Tällä hetkellä Espoon kaupungin 
liikuntapalvelujen kehittäminen 

pohjautuu tavoitteelle ”Espoo on Suomen liikkuvin kaupunki” samoin kuin kestävälle 
kehitykselle. Nämä tavoitteet ja miten niihin päästään ovat kirjattu julkaisussa ”Espoo liikkuu 
2030”. Nopean väestönkasvun ja kansainvälistymisen kaupunki näkee mahdollisuutena 
tavoitteeseensa pyrkiessään. Taas voimme todeta, että Espoon kaupungin ja Espoon Ladun 
toiminnan periaatteet ovat hyvin yhtenevät. 

Haastattelun lopuksi totesimme, että yhteistyömahdollisuuksia Espoon kaupungin 
liikuntapalvelujen ja Espoon Ladun välillä on paljon. Keskusteluja käytännön toimenpiteistä 
tulee jatkaa varsinkin liikunnan ohjaus- ja tapahtumatoimien sekä tiloista vastaavien kanssa. 
Tulevista tapahtumistaan Espoon Latu voi ilmoittaa Espoo liikkuu -sivustollaan.

ESPOON LIIKUNTAPALVELUT MARTTI MERRAN 
KERTOMANA
Tapaamme Espoon liikuntajohtaja Martti 
Merran haastattelua varten 23.11.2022 
Puolarmaarin ulkoilukeskuksessa. Teemme 
haastattelua yhdessä Espoon Ladun uuden 
hallituksen jäsenen, Rani Saarisen, kanssa. 

Jo ennen Martin tapaamista totesimme 
Ranin kanssa, että Puolaramaarin luistinrata 
on luistelukunnossa, vaikka pakkasia 
on ollut vasta muutaman päivän ajan. 
Ihailemme tässä Espoon kaupungin 
liikuntatoimen ripeätä toimintaa. Ulkoilun 
ja liikunnan harrastajina (ja Rani lisäksi 
alan ammattilaisen) olemme molemmat 
kokeneet, että Espoon ulkoilualueille ja 
liikuntapaikoille on tullut viime vuosina 
runsaasti uusia kuntoilulaitteita ja 
harrastusmahdollisuuksia. Espoon liikunnan 
ja urheilun tulosyksikkö on mielestämme 
panostanut hyvin kaupunkilaisten palveluun 
toimialallaan.

Martti Merra on toiminut Espoon kaupungin 
liikuntajohtajana vuodesta 2012 lähtien. 
Tätä ennen hän oli pari kymmentä vuotta 
Espoon kaupungin valtuutettu ja toimi myös 
kaupungin hallituksen puheenjohtajana. 
Koulutukseltaan Martti on oikeustieteiden 
kandidaatti ja varatuomari.

Martti on syntyperäisiä espoolaisia, joita 
on hänen ikäluokassaan harvoja - onhan 
Martin syntymävuoden 1959 jälkeen 
Espoon väkiluku kuusinkertaistunut. Hän 
on myös asunut Espoossa lähes koko ikänsä 
- hän, jos joku, tuntee Espoon kaupungin ja 
kaupunkilaisten tarpeet.

Aktiivijääkiekkoilijana Martti edusti aikanaan 
Suomea nuorten sekä alle 20-vuotiaiden 
maajoukkueessa. Työnä jääkiekkovalmennus, 

jatkona jääkiekkouralle, on houkutellut häntä 
juristin töitä enemmän. Valmennettavana 
Martilla ovat ollut kaikki ikäluokat mukaan 
luettuna miehet, pojat ja naiset.

Martti on ollut mukana Espoon seurajääkie-
kossa Kiekko-Espoon perustamisesta - vuo-
desta 1984 - lähtien, josta Espoon seurajää-
kiekon katsotaan virallisesti alkaneen. Tämän 
ohessa hän on myös kunnostautunut kirjai-
lijana ja kirjoittanut jääkiekkoaiheisen kirjan 
”Pihalta päätyyn – Espoon jääkiekon tarina”.

Nykyisin Martti pyöräilee lähes kaikkialle - 
kesät talvet. Pyöräilykilometrejä kertyy vuo-
dessa jopa yli 10 000 km, mikä tarkoittaa, et-
tä keskimäärin päivässä pyöräilykilometrejä 
tulee lähes 30. … siis hän, jos joku, tuntee Es-
poon ulkoilureitit ja kaupunkilaisten liikunta-
tarpeet.

Tuntuuko lähes täydelliseltä urheilumieheltä 
– ei ihan … sikarinpoltto on ollut hänen 
paheensa, mutta onneksi Martti jätti sen 
tavan taakseen jo viitisen vuotta sitten.

Martin mukaan Espoota pidetään Suomen 
liikuntapääkaupunkina – tosin hän myöntää, 
että Rovaniemi kisailee tästä tittelistä aivan 
tasavertaisesti Espoon kanssa.

Espoon kaupungin tavoite on tarjota matalan 
kynnyksen liikuntapalveluja. Mikä tavoite on 
hyvin yhtenevä Espoon Ladun tavoitteen 
kanssa, joka on tarjota matalan kynnyksen 
ulkoilu- ja liikuntatapahtumia jäsenistölleen. 
Espoon kaupungilla on erittäin paljon 
yhteistyötä järjestökentän kanssa, joka on 
Espoossa laaja.

TEKSTI JA KUVA: ERKKI IKÄHEIMO   

      
Martti Merra, Espoon kaupungin liikuntajohtaja Puolarmaarin lii
kutakeskuksen kahvilassa keskittyneenä vastaamaan haastattelu
kysymyksiin – edessään Espoo liikkuu 2030kirja, joka ohjaa lii
kuntapalvelujen kehittämistä.
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Kuva 2   
Iisakkijärven suuntaan, mutta 
ensin voidetta suksenpohjaan ja 
karttalaukku mukaan. Pysähdyk
siä tunnin välein, energisiä väli
paloja ja juotavaa, vettä join joka 
pysähdyksellä.

Kuva 3    
Tärkeää on avoin mieli, paikallisten 
kohtaaminen, reitin tarkistus sekä myös 
kartan ja kompassin käyttö. Ensin ra
vinto ja lepo ennen muita toimia. Autio
tuvan lämmitys ja kaasuhellan käyttö 
on opeteltava.

Kuva 4     
Puukon hankinta kiehisten tekoa varten on tär
keä. Autiotuvan lämmitys ja  kaasuhellan käyttö 
on opeteltava.

Kuva 1         
Reissussa kaksi konkaria ja kaksi ensikertalaista, rinnettä nousee yksi molempia. Gufittaret ja 
staalot olivat puolellamme retken aikana  spä'sseb Kaldoaivi!

VAELLUS KALEDOAIVISSA 2022
TEKSTI JA KUVA: SUVI SEPPÄ, IRMA PURO, TEUVO MIKKONEN JA HARRI TURPEINEN  

Kuva 6        
Ihanaa eläinten ja ihmisten jälkien seuraamista pitkin matkaa, Iisakkijärveltä Opu
kasjärven kautta maaliin.

Kuva 5         
Maisemat kiinnittivät kaiken huomion ja pian unohdin ahkion sekä hiihtämisenkin 
välillä. Matka eteni ja suksi luisti.
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LIITY JOUKKOOMME VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI, LAJIOHJAAJAKSI, SOMETTAJAKSI, KLIPPIEN 
TEKIJÄKSI, TAPAHTUMATOIMIJAKSI

Espoon Ladun toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Mukaan mahtuu aina. Osallistu siis 
Espoon Ladun vapaaehtoistoimintaan sinulle sopivalla tavalla. Yksikin mukanaolokerta riittää, 
emme odota elämänpituista sitoutumista. Voit olla mukana mm.;

• toimitsijana tapahtumissamme, etenkin Oittaalla joka kuun 1:nä lauantaina Seikkailevat 
Perheet ulkoilutapahtumassa

• toimia heimosi Seikkailupäällikkönä, kts alla

• lasten ja perheiden toiminnan ohjaajana

• itsellesi rakkaan ulkoilulajin ohjaajana

• viestinnän tekijänä

• yhdistysaktiivina

Kiinnostuksesi mukaan voit myös kouluttautua Espoo Ladun vapaapaikoilla Suomen Ladun 
lukuisilla ohjaajakursseilla. Mielenkiintoisia ohjaajakursseja ovat mm: Metsämieli-, Rakastu 
Retkeilyyn-, tai Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssit. Ajankohtaiset koulutukset löytyvät Suo-
men Ladun verkkosivulta www.suomenlatu.fi/ulkoile/koulutukset.

Ota yhteyttä, kysy lisää Päivi Purola, paivi.purola(at)espoonlatu.fi, kuulemisiin

PÄTKÄ VAPAAEHTOISPESTI TARJOLLA:

Seikkailevat perheet on osa Espoon Ladun toimintaa.

Haemme joukkoomme innostuneita Seikkailupäällikköjä. 

Homma sopii innokkaalle, innostavalle ja vastuulliselle aikuiselle, joka haluaa viettää oman 
tai muun läheisen lapsen kanssa aikaa lähiluonnossa, oppia uusia ulkoilumuotoja ja tarjota 
saman mahdollisuuden myös muille. Seikkailupäällikön luotsaamalla-heimolla on min. 5 ko-
koontumiskertaa.

Tule mukaan, kysy lisää, ilmoittaudu paivi.purola(at)espoonlatu.fi 

Tutustu Suomen Ladun konseptiin Etusivu - Seikkailevat perheet - Suomen Latu

VAPAAEHTOISTYÖTÄ TARJOLLA  
– VANHUSTEN LIIKUNTA JA LASTEN LIIKUNTA 

Kuva 7          
Yhdessä ruokaileminen oli ihanaa, Opukasjärven taukopaikalla evästelimme ja päätimme hiihtää reis
su päätökseen, hyvä niin, koska Sevetissä alkoi vesisade. Päivän matka oli pitkä.

Kuva 8          
Vaelluksen aikana opin miten vaelluksella ja autiotuvissa toimitaan ja mikä niiden merkitys on. Tässä 
kirjoittaessa tulee mieleen päällimmäisenä, että koen olevani onnekas saadessani olla mukana vaelta
massa.
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Suksenvalinta lähtee liikkeelle kuntoilijan 
omista tavoitteista, minkälaiseen käyttöön 
hän hakee välineitä. Hiihtääkö enemmän va-
paa- vai perinteistä hiihtotapaa ja minkälai-
nen on hiihtäjän taitotaso.

Kun hiihtäjän taito- ja tavoitetaso hiihdon 
suhteen on selvillä niin suksenvalinnassa 
lähdetään liikkeelle asiakkaan fyysisitä omi-
naisuuksista kuten paino, pituus sekä yleis-
kunto. Ikä ei vaikuta suoranaisesti suksen-
valintaa mutta se on hyvä huomioida, kun 
keskustelee asiantuntijan kanssa.

Ei haittaa lajin harrastamista, jos ei osaa voi-
della suksia. Voitelun voi tarvittaessa teet-
tää aina huoltopalvelu ammattilaisilla.  Mi-
käli hiihtää enemmän perinteistä hiihtotyyliä 
niin voiteluvapaita pitosuksia löytyy erilaisia. 
Tämä auttaa, kun keliolosuhteet vaihtelevat 
hiihtopaikalla pakkasen ja plussakelin väliä.

Suksen toimivuuteen vaikuttavat vallitsevat 
olosuhteen ja ne toki vaihtelevat ympäri suo-
men. Suksea ostettaessa on hyvä huomioida 
sen paikkakunnan sääolosuhteen missä eni-
ten hiihtää. Perinteiseen ja vapaaseen suosit-
telemme aina omia välineitä.

Hiihtovälineet ovat viime vuosina kehitty-
neet eniten kahdella osa-alueella. Väli neistä 
on tullut entistä kevyempiä etenkin kilpa-
suksien osalta. Myös kuntohiihtäjän välineet 
ovat myös keventyneet mutta suurimmat 
inno vaatiot ovat tapahtuneet helppokäyt-
töisyydessä. Pitovoiteluvapaita suksia on tul-
lut monenlaisia. 

Maastohiihtoväline kaupoille on hyvä vara-
ta riittävästi aikaa, jotta kokonaispaketti voi-
daan käydä läpi. Kaikkea ei tarvitse ostaa 

kerralla, mutta välineiden yhteensopi-
vuuden varmistamiseksi on hyvä käydä  
kotona oleva välinekalusto asiantutijan 
kanssa läpi. Ota mahdollisuuksien mukaan 
vanhat suksesi mukaan, kun lähdet suksi-
ostoksille. Ostotilannetta auttaa paljon kun 
asiatutija saa todenmukaisen kuvat tämän 
hetken tilanteestä ja siitä miten vanhat väli-
neet ovat toimineet.

Tärkeintä on, että suksi on käyttötarkoituk-
seen, taitotasoon ja omaan budjettiin näh-
den riittävällä tasolla. Korkealla hinnalla on 

urheiluvälineissä perusteensa ja tällä rahalla myös saa laatua. Ostopäätökseen vaikuttavat tie-
tenkin myös suksen ulkonäkö ja suksibrändien vetovoima. Suksissa asiantuntija-apu on osto-
tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, kun kartoitetaan sopivaa välinettä. Jokainen suksi on yksi-
lö ja saman hintaluokan suksista löytyy eroja parien välillä. Toimiva ja ei toimiva väline mak-
saa saman verran, mikäli asiakkaan tarpeita ei oteta huomioon. Suksikaluston laatua ei kui-
tenkaan kannata yli- tai alimitoittaa toiminallisuuden näkökulmasta. Aloitteleva hiihtäjä ei saa 
huippukilpasuksista oikein parhaita ominaisuuksia irti ja puolestaan taas taitava hiihtäjä hyö-
tyy, kun väline omat omia taitoja vastaavalla tasolla. Myös hiihtokengän valintaan kannattaa 
kiinnittää huomiota, että se vastaa valittua suksipakettia sekä omaa taitotasoa. Hyvä hiihto-
kenkä auttaa huomattavasti siinä, miten lajin nopeasti lajista saa kiinni ja kuinka miellyttä vältä 
opettelu tuntuu.

Välineitä on hyvä päästä kokeilemaan ennen ostopäätöstä. Me sijaitsemme Espoon Oittaalla 
ja meille voi tulla kokeilemaan erilaisia välineitä. Voit myös etsiä eri välinevalmistajien esittely-
päiviä ympärisuomen ja käydä niissä kokeilemassa erilaisia vaihtoehtoja.

ESPOON LATU IN ENGLISH
What is Espoon Latu?
Espoon Latu is a voluntary organization for all kinds of outdoor activities and all kinds of 
people. We arrange events that are easy to access at different parts of Espoo. Our regular 
activities include Nordic walking, hiking, biking and snowshoe walking. 

Espoon Latu was founded in 1986, and it has ca. 3000 members, mainly in Espoo.

Why should I take part in Espoon Latu activities?
Through our activities you can learn new ways to move in nature specially in Espoo 
Nuuksio forest area. More importantly you will meet other people with a similar interest 
in health and nature!

What does it cost?
Most of the events are free of charge, and also non-members are welcome to the events 
and tours. You don’t need to have e.g. own Nordic walking sticks or snow-shoes, as you 
can borrow them on the spot.

Contact information
For more information and registration to the events, please email  
espoonlatu(at)espoonlatu.fi or call 040 550 4010 for English assistance.

MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA KUN ETSII 
UUSIA SUKSIA

TEKSTI JA KUVA: ANSSI PENTSINEN   
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Reppuhiihto Keskuspuistosta Oittaalle ja 
takaisin 
la 11.2.2023 klo 10–15 
Akilleen majan luota 
Tällä kertaa tapaamme Akilleksen majalla 
Puolarmaarissa. Reittimme vie meidät Oit-
taalle ja takaisin, noin 22 kilometriä, sen var-
relle osuu kaksi kahvilaa. Lisätiedot antaa 
harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi 

Lumikenkäretki Kattilajärvellä 
su 19.2.2023 klo 12 
Kattilajärvi 
Lumikenkäretki Kattilajärvellä. Tavataan Kat-
tilajärventien parkkipaikalla. Ota mukaan 
eväät, vettä ja omat sauvat. Espoon Latu lai-
naa lumikengät. Pakkasraja -15. Retki kestää 
noin 3 tuntia. Opas Jaana Hynninen 

Reppuhiihto Peuramaalla 
su 26.2.2023 klo 10:30–13 
Peuramaan laskettelukeskuksen parkkipaik-
ka 
Espoon Latu vierailee Kirkkonummella Peu-
ramaan laduilla. Reitti on alle 10 km. Lisätie-
dot antaa harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi

Maaliskuu

Kansallinen hiihtopäivä 
la 4.3.2023 klo 9–19 
Oittaan ulkoilukeskus 
Kansallinen hiihtopäivä on hiihdon juhlaa. 
Espoon Ladun tukipiste hiihtäjille on Oit-
taan kentällä, tarjolla hiihtokouluja aloitteli-
joille, tulistelua, makkaraa, mehua, vuokraus-
tarpeiden esittelyä jne. Lisätiedot antaa harri.
turpeinen(at)espoonlatu.fi 

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 4.3.2023 klo 10–13 
Espoo, Oittaan ulkoilualue 
Perheiden ulkoilutapahtuma 

Täydenkuun hiihto 
ti 7.3.2023 klo 19–20:30 
Espoo Golf 

Kuutamohiihdon hiihdämme Mynttilässä  
Espoo Golfin alueella maaliskuun täyden-
kuun iltana. Hiihtovarusteiden lisäksi ota 
mukaan otsalamppu ja juotavaa. Kokoon-
tuminen Espoo Golfin pysäköintialueella 
klo 19. Lisätiedot antaa harri.turpeinen(at) 
espoonlatu.fi 

Ahmanhiihto 
to-su 9.–12.3.2023 
Kokoontuminen Kiasman luona torstaina 
9.3. klo 16. 
Ahmanhiihto - retki tehdään yhdessä Helsin-
gin Latu ja Polkun kanssa. Matka bussilla, ret-
ken hinta 0n 280€/henkilö. Ilmoittautumi-
nen Osmo Ruokolainen p. 044 3453162, lisä-
tiedot harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi. 

Lumikenkäretki Kalajärvellä 
su 12.3.2023 
Tremanskärin parkkipaikka 
Lumikenkäretki Kalajärvellä. Tavataan Vih-
dintien oikealla puolella olevalla Tremanskä-
rin parkkipaikalla. Ota mukaan eväät, vettä 
ja omat sauvat. Espoon Latu lainaa lumiken-
gät. Pakkasraja -15. Retki kestää noin 3 tun-
tia. Opas Jaana Hynninen 

Retki Utön majakkasaarelle 
to-la 16.–18.3.2023 
Kimppakyydit Espoosta torstaina klo 10 
Utön retki tehdään kimppakyydillä Pärnäi-
siin. M/S Baldur vie meidät Utöseen ja takai-
sin. Majoitus on Utö Havshotelissa kahden 
hengen huoneissa. Matkalle mukaan mah-
tuu 10 osallistujaa. Hinta jäsenelle 195 € ja 
ei-jäsenelle 220 €. Retken vetäjinä ovat erk-
ki.ikaheimo(at)espoonlatu.fi ja harri.turpei-
nen(at)espoonlatu.fi. 

Reppuhiihto Oittaalta Solvallaan ja takai-
sin 
su 19.3.2023 klo 10–15 
Oittaan ulkoilukeskus 
Reppuhiihtomme lähtee Oittaalta ja käväi-
semme Solvallassa Haltin kahvilassa paus-
silla. Ota mukaasi juotavaa. Lisätiedot antaa 
harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI

Joulukuu

Metsäinen tonttupolku 
ke 21.12.2022 klo 17:30–19 
Palolammen kuntolaiteet, Kauklahti 
Tervetuloa tunnelmalliselle Tonttupolulle 
Palolammelle. Tonttupolku on Kauklahden 
elävän joulukalenterin 21. Luukku. 

Tammikuu

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 7.1.2023 klo 10–13 
Espoo, Oittaan ulkoilualue 
Perheiden ulkoilutapahtuma 

Hiihtokoulu aloittelijoille perinteiseen 
tyyliin 
su 8.1.2023 klo 11–13 
Espoon keskuspuisto, Puolarmaarin pysä-
köintipaikka 
Oletko kiinnostunut oppimaan hiihdon pe-
rinteistä tekniikkaa? Tämä oppitunti on tar-
koitettu aikuisille hiihtoa aloittaville. Har-
joittelemme Keskuspuiston laduilla hel-
possa maastossa. Lisätiedot antaa harri. 
turpeinen(at)espoonlatu.fi 

Hiihtoretki Pirttimäestä Nuuksion laduille 
su 15.1.2023 klo 10–14 
Pirttimäki 
Jos vaan saamme lunta, aloitamme talven 
hiihtoretket Pirttimäestä kiertäen reitin Sula-
lammen, Hynkänlammen ja Sorlammen vie-
ritse. Reppu ja retkieväät mukaan, tuliste-
lemme Sorlammella.  Lisätiedot antaa harri.
turpeinen(at)espoonlatu.fi 

Hiihtokoulu aloittelijoille vapaaseen tyy-
liin 
la 21.1.2023 klo 10–11 
Puolarmaarin pysäköintipaikka 
Vapaan hiihtotyylin alkeiskurssi Puolarmaa-

rissa kutsuu aikuisia aloittelevia vapaan hiih-
täjiä. Omat, vuokratut tai lainatut välineet 
mukaan. Lisätiedot anne.toivanen(at)pp1.
inet.fi. 

Lumikenkäretki Luukissa 
su 22.1.2023 klo 12 
Luukki 
Lumikenkäretki Luukissa. Tavataan Luukin 
Vihdintien oikealla puolella olevalla park-
kipaikalla. Ota mukaan eväät, vettä ja omat 
sauvat. Espoon Latu lainaa lumikengät. Pak-
kasraja -15. Retki kestää noin 3 tuntia. Opas 
Jaana Hynninen 

Reppuhiihto Pirttimäestä Luukkiin ja ta-
kaisin 
la 28.1.2023 klo 10–15 
Pirttimäki Ukenin luota 
Matkaamme Pirttimäestä Luukkiin ja takai-
sin, pertsaa hiihtäen. Otathan reppuusi juo-
tavaa ja pikkuevästä. Lisätiedot antaa harri.
turpeinen(at)espoonlatu.fi

Helmikuu

Lasten hiihtokoulut 
la 4.2.2023 
Oittaan ulkoilukeskus 
Lasten kaksipäiväiset hiihtokoulut Oittaal-
la, lauantaina 4.2. ensimmäinen oppitun-
ti ja lauantaina 11.2. toinen oppitunti. Ope-
tus kahdessa ryhmässä. Lisätiedot anne. 
toivanen(at)pp1.inet.fi. 

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 4.2.2023 klo 10–13 
Espoo, Oittaan ulkoilualue 
Perheiden ulkoilutapahtuma 
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Yölaulajarekti (linturetki) Laajalahdelle, 
klo 23.00 - 02.00 
su 28.5.2023 klo 23–23:59 
Laajalahti, lähtö Villa Elfvikin luontotalon pi-
halta. 
Menemme keskiyöksi retkelle Laajalahden 
ruovikolla kulkeville poluille ja pitkospuille, 
joista käsin kuuntelemme yölaulajien kon-
serttia. 

Kesäkuu

Seikkailevat Perheet kokoontuvat - Ötök-
käretkelle 
la 3.6.2023 klo 10–13 
Espoo, Oittaan Ulkoilualue 
Hauska retki lapsiperheille Espoon Oittaalla. 
Paikka on Oittaan ulkoilukeskuksen ravinto-
lan pohjoispuolella luontopolun alkupistees-
sä. Pyydystetään, kaivetaan ja tutkitaan suu-
rennuslaseilla kaiken sorttisia ötököitä. 

Pentalan luontopolku ja saaristomuseo 
su 4.6.2023 Suinonsalmen laituri 
Pentalan saaressa maisemat vaihtelevat idyl-
lisistä saaristolaispihoista metsäisiin alueisiin 
ja hienoon hiekkarantaan. Merellisen Espoon 
ainoa luontopolku esittelee Espoon ainutlaa-
tuista saaristoluontoa. Lisätiedot antaa harri.
turpeinen(at)espoonlatu.fi. 

Pyöräretki Helsinkiin 
su 4.6.2023 klo 12–1 
Olarin R-kioski (lähtöpaikka) 
Lähdetään Olarista. Ajetaan rantareitin kaut-
ta Karhusaareen ja sieltä edelleen Laaja-
lahden ympäri. Jatullaan Kuusisaaren kaut-
ta takaisin. Kypärä mukaan. Mukaan voi tul-
la myös matkan varrelta. Oppaana Pekka 
 Kinnunen 

Pyöräretki Nuuksion Pirttimäkeen 
su 11.6.2023 klo 12–15 
Olarin R-kioski (lähtöpaikka) 
Ajetaan asfalttitietä Oittaan kautta Pirttimä-
keen ja palataan takaisin metsäteitä pitkin. 
Pirttimäessä mahdollisuus paistaa makkaraa. 
Kypärä mukaan. Oppaana Pekka Kinnunen 

Purjehdusretki Elisaareen 
la-su 17.–18.6.2023 
Kokoontuminen Laurinlahden Venekerhol-
la klo 9:30 
Purjehdusretkemme suuntautuu Espoos-
ta Porkkalanselän yli Elisaareen. Tuules-
ta riippuen etenemme purjeella tai moot-
torilla. Matkaan mahtuu enintään 6 osan-
ottajaa miehistön lisäksi. Lisätiedot  harri. 
turpeinen(at)espoonlatu.fi.

Lumikenkäretki Hanikassa 
su 26.3.2023 klo 12–15 
Hanikan kuntoradan/uimarannan parkki-
paikka 
Lumikenkäretki Hanikassa. Ota mukaan 
eväät, vettä ja omat sauvat. Espoon Latu lai-
naa lumikengät. Pakkasraja -15. Retki kestää 
noin 3 tuntia. Opas Juha Lappalainen

Huhtikuu

Hiihtovaellus 
1.–10.4.2023 
Ruotsin tai Suomen Lappi 
Talvivaelluksemme suuntautuu luultavim-
min Ruotsin Lappiin. Retki kestää kotoa ko-
tiin 8 - 9 vuorokautta ja sen vetää Harri Tur-
peinen. Ryhmän maksimikoko on 6 henki-
löä, mukaan mahtuu vielä 4. Lisätiedot antaa  
harri.turpeinen(at)espoonlatu.fi 

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 1.4.2023 klo 10–13
Espoo, Oittaan ulkoilualue 
Perheiden ulkoilutapahtuma 

Linturetki Viikin maisemiin 
su 16.4.2023 klo 12–15 
Vanhankaupungin Matinkaaren silta 
Perinteinen linturetki Viikin pitkospuilla ja 
lintutorneilla. Pidetään evästauko Lammas-
saaressa. Tavataan Vanhankaupungin Ma-
tinkaaren sillalla. Kesto noin kolme tuntia.  
Yhteys Pekka Kinnunen. 

Kevätkokous 
ma 17.4.2023 klo 18–20 
HyRe ry Tapiola 2 krs 
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokous 
asiat. Kahvitarjoilu. 

Sauvakävelyryhmät käynnistyvät jälleen 
ma 17.4.2023 klo 18–19 
Leppävaara, Bemböle, Soukka, Matinkylä 
Maanantaisin Leppävaarassa, tiistaisin Bem-
bölessä, keskiviikkoisin Soukassa ja torstaisin 
Matinkylässä. 

Liito-orava ja kevätlintu retki 
su 23.4.2023 
klo 10–12 Tapiolan kulttuurikeskus 
Tiirailemme kevätlintuja ja liito-oravia. Ota 
mukaan kiikarit, juomavettä ja eväät. Tava-
taan Tapiolan kulttuurikeskuksen edessä. Ve-
täjänä Juha Lappalainen. 

Toukokuu

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 3.9.2022 klo 10–13 
Oittaan Ulkoilualue, Kunnarlantie 33-39, 
02740 Espoo 
Perheliikuntaa parhaimmillaan, joka kuun 
ensimmäinen lauantai Oittaalla.  
Lisätietoa: paivi.purola(at)espoonlatu.fi 

Maastopyöräily Espoon Keskuspuistossa 
to 4.5.2023 klo 18–19:30 
Akilleksen majan luota 
Maastopyöräilyretket torstaisin alkavat jäl-
leen ja heinäkuun viikkoja 26. - 31. lukuun ot-
tamatta jatkuvat syyskuun loppuun asti. 

Seikkailevat Perheet kokoontuvat 
la 6.5.2023 klo 10–13 
Espoo, Oittaan Ulkoilualue 
Perheiden ulkoilutapahtuma 

Retki EVO:n retkeilyalueelle 
su 7.5.2023 klo 10 
Tapaaminen Tuuloksen kauppakeskuksen 
parkkipaikalla 
Retki Evo:n retkeilyalueelle. Tapaaminen au-
toilla Tuuloksen kauppakeskuksen parkkipai-
kalla sunnuntaina klo 10:00. Ajo Espoon Tuu-
los noin 1,5 tuntia. Ota eväät ja tarvittavat 
varusteet mukaan. Paluu Espooseen noin klo 
16:00. Oppaana Risto Jussila. 

Pyöräretki Hanikkaan ja Matasaareen 
su 21.5.2023 klo 12–15 
R-Kioski Olari 
Pyöräretki Hanikkaan ja Matasaareen. Läh-
tö Olarin R-kioskin edestä. Kypärä mukaan.  
Vetäjänä Pekka Kinnunen 
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YLEISTÄ TIETOA TAPAHTUMISTA
Espoon Ladun tilaisuudet ja retket ovat avoimia kaikille latuyhdistysten jäsenille ja muil-
le kiinnostuneille. Retket sopivat normaalikuntoisille henkilöille, eikä lajin (esim. sauvakävelyn 
tai lumikenkäilyn) aikaisempi harrastaminen ole tarpeen. Liikunnan ohella tilaisuuksien tärkeä 
tarkoitus on mukava ajanviete.

Maksut. Yleensä tapahtumiin ei ole osallistumismaksua. Maksullisten tapahtumien osalta 
maksut Espoon Ladun tilille: 

Nordea FI47 2290 1800 0443 83
Käytä viitenumeroa, joka on mainittu tilaisuuden yhteydessä.

Peruutusehdot
Maksullisissa retkissä, tapahtumissa ja kursseilla noudatamme Suomen Ladun peruutusehto-
ja: mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen ta-
pahtuman alkua, peritään 50 % hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tun-
tia ennen tapahtumaa tai jos asiakas ei saavu ajoissa paikalle myöhästyen tapahtumasta, on 
järjestäjällä oikeus pidättää koko tapahtuman hinta. Mikäli Espoon Latu ry peruuttaa retken, 
kurssin tai tapahtuman, palautetaan kokonaan maksettu osallistumismaksu.

Mikäli matkanjärjestäjä on ulkopuolinen matkatoimisto, noudatamme ko. matkatoimis-
ton omia peruutusehtoja.

ESPOON LATU JA POLKU 2/2022

Julkaisija
Espoon Latu ry.
c/o Piilipuuntie 1 D 77,  
02250 Espoo. 

www.espoonlatu.fi
espoonlatu(at)espoonlatu.fi
Perustettu 1986

Toimitus Pekka Kinnunen

Taitto Jenni Koli

Painos 2 800 kpl

Paino Painotalo Trinket Oy

Espoon Latu ja Polku -lehden ilmoitushinnat, 4-väri
Takakansi 400 €

Sisäkansi 1 sivu 300 €
Sisäkansi 1/2 sivua 150 €

Ota yhteyttä: espoonlatu(at)espoonlatu.fi

Jäsenetuja ja alennuksia
Espoon Latu ja Polku -lehti 2 krt/vuosi. Suomen Ladun julkaisema Latu ja Polku -lehti  
4 krt/vuosi.

Alennuksia mm. Partioaitassa (10 %) ja Leppävaaran Urheiluliikkeessä. Katso kaikki 
Suomen Ladun jäsenkortilla saatavat jäsenedut netistä:
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

Vuokrattavana
• retkikeitin
• retkiluistimia
• Halti Boomerang -tunneliteltta 2:lle
• kävelysauvoja
• lumikenkiä
• jumppakeppejä
• frisbeegolfiin koreja ja kiekkoja
• Orakas-hyötykasvikuivuri 

 
Lisätietoja vuokrattavista välineistä
www.espoonlatu.fi/toiminta/valinevuokraus
Pekka Kinnunen, puh. 040 550 4010, 
s-posti pekka.kinnunen(at)espoonlatu.fi 
tai espoonlatu(at)espoonlatu.fi.
  

Espoon Ladun jäsenmaksut / 2023
• henkilöjäsen: 29 €
• perhejäsenyys (kaikki samassa 

osoitteessa asuvat): 41 €
• rinnakkaisjäsen (jäsenenä toisessa 

latuyhdistyksessä) 16 €
• nuorisojäsen (alle 20 v.) ja  

opiskelija-jäsen (alle 29 v.) 16 €
• kannattajajäsen 100 €
• yhteisöjäsenyys 33 €  

(yrityksen tarjoama työsuhde-etu  
työntekijöilleen sisältäen 
henkilöjäsenyyden edut)

Espoon Latu ry:n tiedote jaetaan 2 krt/vuosi: maalis- ja joulukuussa.



 WE TAKE YOU OUTDOORS -   WE TAKE YOU OUTDOORS -  
NO MATTER WHO OR WHAT YOU ARE NO MATTER WHO OR WHAT YOU ARE 

OR WHERE YOU COME FROMOR WHERE YOU COME FROM

For more information: www.espoonlatu.fi, 
Espoon Latu in Facebook. 

email espoonlatu@espoonlatu.fi or call 040 550 4010


