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VAELTAJIEN LOPPUVUODEN 2022 TAPAHTUMAT                    

19. - 28.8.  Lieto-viikko 

27.8.  Nuku yö ulkona, Marttilan eräreitistö  

3.9.  Perhetapahtuma sieniretkellä 

17.9.  Lounais-Suomen latuyhdistysten yhteinen 

päiväretki Harjureitille 

30.9. – 3.10.  Syyspatikkaretki Lauhavuoren ja  

Pohjankankaan kansallispuistoihin 

4.10. alkaa  Jumppa Lietohallin  

Tanssisalilla klo 19.00-20.00 

 

10.11.  Hämärähommat 

19.11.  Kynttilävaellus 

24.11.  Härkätien Vaeltajien syyskokous 

8.12.  Kuutamokävely ja glögi 

 

KOKO VUODEN OHJELMIIN VOI TUTUSTA KOTISIVUILLAMME! 
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NUKU YÖ ULKONA 27.-28.8.2022 

Lähde mukaan nukkumaan yö Marttilan korven eräreitistön Palaisen 

uimarannalle.  

 

Uimarannalla on siisti kuvan mukainen hiekkainen uimaranta, 

nuotiopaikka, sauna ja vessa. Meille on varattu kolmen tunnin saunavuoro.  

Viikonloppuna on Muinaistulien yö, joten pakkaa mukaan tulia ja 

kynttilöitä.  

Yhteislähtö kaupungintalon edestä klo 18.00 ja paluu aamulla 

aamutoimien jälkeen. Ota mukaan teltta tai vastaava, retkivarusteet ja 

eväät. Jos sinulla on nokipannu, niin pakkaa sekin mukaan. Saamme 

keitettyä yhteiset aamukahvit, poroja ei tarvitse tuoda. 

Tiedustelut: Marja Mustamäki puh. 050 594 0677 
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TIISTAIPYÖRÄILYT 2022  
Pyöräilyt jatkuvat 13.9.2022 asti. 

 

Tiistai-iltapyöräilyt 

Lähtö kaupungintalon parkkipaikalta klo 18.00 

30.8.  Haaga – Avanti 

6.9.  Krossi – Lauste 

Iltapyöräilyyn tarvitaan sään mukainen vaatetus, juomaa ja pieni välipala. 

Pituudeltaan reitit ovat 20 – 28 km. Reittimuutokset ovat mahdollisia.  

 

Uusi aika tiistain päiväpyöräilylle Paimioon 13.9. 

16.8. Päiväpyöräily Paimioon siirrettiin 30° helteestä johtuen 

myöhemmäksi. 

 
Lähtö kaupungintalon parkkipaikalta klo 10.00. 

Varaa retkeen koko päivä 

Ota tarpeeksi juotavaa, evästä, sään mukainen vaatetus ja päähän kypärä.  

 
Paimion parantolassa on 30 min opastus ja tutustuminen näyttelyyn. 

Yhdistys maksaa opastuksen ja näyttelyn pääsymaksun.  

Ravintola Toivossa on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. 

 
HUOM! Paimion parantolassa siirrytään syysaikaan ja aukioloajat ym ovat 

päätöstä vailla, joten ilmoittaudu retkelle saadaksesi oikeaa tietoa 

lopullisista parantolan mahdollisuuksista. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marjolle marjomh.makinen@gmail.com 

mailto:marjomh.makinen@gmail.com
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Tiistaipyöräily 2.8.2022 

Pyöräilyt alkoivat jälleen heinäkuun tauon jälkeen.  2.8.2022 suunnattiin 

Liedon ainoaa tilkkutäkkipyörätietä (pätkä pikitietä ja hetken päästä taas 

hiekkatietä) Yliskulmalle, sieltä Lehtimäen tietä Auran suuntaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun tultiin Pernavuoden kohdalle, muisteltiin siinä ollutta hyppyrimäkeä, 

jossa oli 50-luvulla melkoisia kilpailuja. Pituusennätys oli Rafael 

Viljamaalla 42 m, Jukka Kärpijoki oli paras lietolainen hyppääjä. 

 

Jatkettiin Auran suuntaan ja siellä taukopaikalla oli lato, jossa tyypillisesti 

oli lintujen tekemiä reikiä, mutta niihin oli laitettu täytettyjä lintuja varis, 

harakka ja korppi. Ei päässyt kysymään keltään, kun talon väkeä ei 

näkynyt, mikä tarkoitus sillä oli.  

 

Siitä jatkettiin Vintalan torin kautta kirkonkulmalle. Ilma oli olevinaan 

lämmin, mutta ovelasti kylmä, jotka olivat lähteneet ilman takkia, taisivat 

olla vähän kylmissään, muuten oli mukava keli. 

t. yks huru-ukko 
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HÄRKÄTIEN  VAELTAJAT LIETO -VIIKOLLA    

26. ja 27.8.2022 
  

Olemme mukana toteuttamassa taide- ja kulttuuripainotteista Lieto-viikkoa 

 

• Lauantaina 27.8.2022 klo 9 – 14 avoimet ovet 

Keisvuoren vesitornilla Piispalantie 20  

 

Tervetuloa katselemaan lintuperspektiivistä Liedon keskustaa ja 

laajalti näkyvää ympäristöä. 

Löytyykö oma tärkeä paikka? 

 

  

 

  

Asiantuntijana Lea Kuusisto oikealla 
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3.9.2022  KOKO PERHEEN SIENIRETKI 

Väljäntieltä luontopolun ympäristössä  
 

klo 10.00 kokoontuminen Liedon pieneläinhautausmaan paikoitusalueella,  

Väljäntie, heti Liesan majan liittymän jälkeen. 

 

Retki on luontopolulle Nautelan suuntaan. 

 

Etsitään sieniä polun ympäristöstä oppaan johdolla.  

 

Kerätä saa tuttuja sieniä, mutta voi ottaa myös tuntemattomia erilaisia 

sieniä mallikappaleeksi omaan erilliseen rasiaan. 

Keräyksen jälkeen yhteisesti tutkitaan löydöksiä, mitä tuntomerkkejä eri 

sienilajeilla on ja löydetäänkö nimi, onko syötävä tai onko hyvin varottava, 

myrkyllinen sieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukaan tarvitaan: 

säänmukainen 

metsävaatetus ja 

saappaat 

sienikori ja veitsi 

juotavaa 

utelias ja innokas 

etsijän mieli 

 

Tiedustelut Marjo, 

puh. 0405416865 

marjomh.makinen

@gmail.com  

 

mailto:marjomh.makinen@gmail.com
mailto:marjomh.makinen@gmail.com
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PÄIVÄRETKI "mini-Lappiin" HARJUNREITILLE 

17.9.2022. 
 

Lounaisen Latualueen yhteinen retki patikoidaan Harjureitillä.  

”Pikkulappina” tunnettu reitistö sijaitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan 

raja-alueella keskellä Lounais-Suomen ainoaa yhtenäistä harjujaksoa 

Säkylänharjun-Virttaankankaan alueella. 

Seudustaan poikkeuksellinen maasto; kuiva kangasmetsä, harjuluonto ja 

korkeuserot tekevät kaikkina vuodenaikoina alueesta tutustumisen 

arvoinen ulkoilun mekkan. 

Startti Vampulan ulkoilumajalta (Harjuntie 407, Vampula) klo 11.00. 

Matkat noin 5 ja 10 km. Molemmilla reiteillä on sama nuotiopaikka, jossa 

myös puusee. Ota mukaan omat eväät, juomat ja säänmukaiset varusteet. 

Lyhyemmällä 5 km reitillä on mukana luontoasiantuntija Erkki Kallio. 

Koska tällainen LoLan yhteinen syyspatikka toteutetaan ensimmäistä 

kertaa, haluaa järjestävä Huovinretki ry tietää edes suunnilleen 

osallistujamäärän etukäteen, siksi ilmoittautuminen.  

Matkanteko Vampulaan: 

Me lähdemme perinteisellä kimppakyydillä kaupungintalolta klo 9.30. 

Turun Latu järjestää maksullisen kuljetuksen Harjunreitille reittiä Kaarina-

Turku-Raisio-Vampula. Mikäli tämä sopii itsellesi paremmin, niin seuraa 

Turun Ladun tapahtumakalenteria. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sekä reittivaihtoehto 8.9. mennessä  

Kaarina Virta kaarina.virta@rjvirta.fi 

mailto:kaarina.virta@rjvirta.fi
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JUMPPA alkaa 4.10.2022  

 

Lietohallin Tanssisalilla 

tiistaisin klo 19.00 – 20.00 
 

Kaisa Suomisen ohjauksessa 

 

Tehokasta perusjumppaa, jossa vahvistetaan koko kehoa, tasapainoa, 

liikkuvuutta ja kestävyyttä. Apuna käytetään omaa kehonpainoa, välineitä 

vaihdellen ja hyvällä fiiliksellä. 

Ota mukaan mielellään oma alusta ja juotavaa 

 

Tervetuloa jumppaan kaikki jo mukana olleet ja uudet jumppaajat. 

Jumppa sopii myös miehille, siis joukkoon mukaan! 

 

Tiedustelut 

Marjo puh. 040 5416865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPPUVUODEN TAPAHTUMAT 

 
10.11.  Hämärähommat 

19.11.  Kynttilävaellus 

24.11.  Härkätien Vaeltajien 

syyskokous 

8.12.  Kuutamokävely ja glögi 

Tarkemmat tiedot viikolla 41 ilmestyvässsä 

Vaeltajaviestissä 5/2022 
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Suomen Latu ry:n ja sen jäsenyhdistysten tapaturmavakuutus 

 

Suomen Latu on vakuuttanut tapaturman varalta kaikki Suomen Ladun ja 

sen jäsenyhdistysten toimintaan osallistujat (osallistujat, toimitsijat ja 

talkoolaiset) 

 
Toiminnan pitää olla yhdistyksen toimintasuunnitelmassa tai hallituksen 

vahvistamaa virallista yhdistystoimintaa, ei jäsenten henkilökohtaista 

harrastustoimintaa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Härkätien Vaeltajien matkojen peruutusehdot 

 

Matkan voi peruuttaa ja saada maksettu määrä takaisin, 

mikäli maksettu summa on edelleen yhdistyksen 

hallussa. 

 

Jos matkan hinta tai osa siitä on tilitetty 

majoitusliikkeelle tai muulle palvelun tarjoajalle, jäsen 

saa maksamansa summan yhdistykseltä takaisin vain, 

mikäli majoitusliike tms. palauttaa tilitetyn määrän 

yhdistykselle. 

 

Yhdistyksen matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. 

Jo matkan varausvaiheessa tulisi ottaa matkavakuutus, 

johon sisältyy peruutusturvavakuutus sen varalta, että 

matkustajaa kohtaa äkillinen sairastuminen tai muu 

vakava tapahtuma. Tarkemmat ohjeet saa omalta 

vakuutusyhtiöltä. 

 

Loman saanti / saamattomuus ei ole odottamaton 

tapahtuma. 
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HÄRKÄTIEN VAELTAJAT RY HALLITUS 2022 
PUHEENJOHTAJA  EIJA HASSINEN puh. 050 511 0512 

  Pyhän Katariinantie 10 C 50 20780 Kaarina 

eihassinen@gmail.com  

 

VARAPUHEENJOHT. KAARINA VIRTA puh. 050 522 2029 

VAELTAJAVIESTI kaarina.virta@rjvirta.fi 

   

SIHTEERI  MARJO MÄKINEN puh. 040 541 6865 

  marjomh.makinen@gmail.com  

 

VARASIHTEERI HILKKA PALOMÄKI puh. 040 367 3365  

pirkka.palomaki@elisanet.fi  

 

RAHASTONHOITAJA ARJA UOTILA puh. 050 575 2823 

  arja.k.uotila@gmail.com  

 

JÄSENASIAINHOITAJA, TERTTU HÄKKINEN puh. 050 572 8953 

TIEDOTTAJA terhakki@gmail.com  

 

VAELTAJAVIESTI, MARKKU KASKINEN puh. 050 351 2932 

  markku.t.kaskinen@gmail.com   

 

MARJA MUSTAMÄKI puh. 050 594 0677 

marja.mustamaki@kolumbus.fi 
 

TERHI NÄPPÄRI-KOKKOLA 

puh. 050 337 8408  

  terhi.nappari-kokkola@outlook.com 

 

TUIRE REUNANEN puh. 040 708 2470 

  ari.ja.tuire@gmail.com  

mailto:eihassinen@gmail.com
mailto:marjomh.makinen@gmail.com
mailto:pirkka.palomaki@elisanet.fi
mailto:arja.k.uotila@gmail.com
mailto:terhakki@gmail.com
mailto:markku.t.kaskinen@gmail.com
mailto:marja.mustamaki@kolumbus.fi
mailto:ari.ja.tuire@gmail.com

