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PORIN LATU RY:N TOIMIHENKILÖT 

PUHEENJOHTAJA: Timo Korhonen, Hallituskatu 6 B 24, PORI  
p. 0400 531 034, timpen.postit(at)pp.inet.fi 

HALLITUS VUONNA 2023: Matti Elo, Merja Grönbacka, Risto Kuusiluoma, Altti 
Lindroos, Jari Wiksten, Jouko Loijas, Anne Sankari ja Teuvo Vuorela.  

Hallituksen varajäseninä toimivat Eemeli Lappalainen ja Pekka Kangasperko. 

Toimikunnat ja toimihenkilöt valitaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa.  

Toimikunnat ovat helppo tapa aloittaa aktiivijäsenyys, tarvitset vain innostuksen 
ja halun tulla mukaan. 

TOIMINTAKESKUS SUSISUO  Susisuontie 111, PORI 

Ajo-ohje: Valtatie 8:lta Niittymaan tienhaarasta Niittymaantietä noin 2,5 km, sitten 
Susisuontietä oikealle noin 0,5 km, tienhaarasta oikealle (viitta Susisuonmaja) 0,5 
km ja olet parkkipaikalla. 

Susisuolle pääsee kävellen ja pyöräillen myös patikkareittiä pitkin (iso osa 
pikkuteitä). Opastus reitille Ryhmäkoti Kuusen takaa Eteläväylän varrelta. 

PANKKIYHTEYS: 
Porin Latu ry Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49 

KOTISIVUT www.porinlatu.com 

Porin Latu on myös Facebookissa (ryhmä) ja Instagramissa @porinlatu 

JÄSENTIEDOTE LATULAINEN: Vastaava toimittaja Timo Korhonen   

Latulainen luettavissa myös kotisivuilta 
porinlatu.com/porinlatu/latulainen-tiedote/ 

    

   

      Tiedotteen tulostus 
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Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2023 

 

KEVÄTKOKOUS tiistaina 14.3.2023 kello 17.00 
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, mm. vuoden 2022 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 

SYYSKOKOUS tiistaina 14.11.2023 kello 17.00 
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä hallituksen kokoonpano ja 
jäsenmaksut vuodelle 2024. 

Vuosikokouksiin voivat osallistua yhdistyksen 
jäsenet, tervetuloa! 
VUOSIKOKOUKSIIN JÄRJESTETÄÄN TARVITTAESSA 
MAHDOLLISUUS OSALLISTUA ETÄNÄ (tähän 
tarvitaan osallistujan sähköpostiosoite) 

 



Puheenjohtajan tervehdys 
Yhdistyksen ulkoilutoiminnassa on menossa vaihe, jossa 
lähiretkien ja -kävelyjen osallistujamäärät ovat kivassa 
kasvussa, osallistujia on ollut keskimäärin tuplasti 
edelliseen vuoteen verrattuna, myös uusia vetäjiä näissä 
tapahtumissa on ollut. Viikoittaiset maastopyöräilyt keräsivät viime 
vuoden aikana yli 800 pyöräilijää yli 50 tapahtumassa. Uusinta lajiamme, 
polkujuoksua, järjestettiin 23 kertaa, keskimäärin noin 10 juoksijan voimin 
per kerta. 

Viime vuonna saimme kuulla kahden pitkäaikaisen latulaisen, Reino 
Kuuselan ja Veikko Järven poismenosta. Veikko oli yhdistyksen 
perustajajäsen, ja yhdistyksen toiminnassa mukana vielä 2010-luvun 
loppupuolella. Hän oli myös yhdistyksen kunniajäsen. Molemmat olivat 
innokkaita ulkoilijoita, toimivat pitkään yhdistyksen johtokunnassa, ja 
Reino muun muassa yhdistyksen sihteerinä parikymmentä vuotta. 

Latulainen-jäsentiedotetta on julkaistu vuodesta 1981 alkaen. Jo pitkään 
tiedote on ilmestynyt vain kerran vuodessa. Viime vuosina tapahtumien 
ilmoittelu ”netissä” eli käytännössä ”some-sivuilla” on Porin Ladullakin 
ollut pääsääntöinen ilmoituskanava. Olemme tiedottajien kesken myös 
pohtineet tulevaisuuden vaihtoehtoa Latulainen-tiedotteelle, jäsenille 
sähköpostitse ilmestyvää uutiskirjettä, joita lähetettäisiin esimerkiksi 
neljästi vuodessa. Tämän pohdinta on vasta alkuvaiheessa. Joillakin 
yhdistyksillä tämä viestintätapa on jo käytössä. Paperisen tiedoteversion 
tekeminen on vielä ollut kohtuuhintaista, mutta postituskulut lehteä 
kohden ovat nousseet, jopa 10 prosentilla vuosittain. Halutessaan 
yhdistyksen jäsen voi estää paperisen lehden postittamisen itselleen, ja 
lukea se verkkosivuilta. Paperinen lehti toimitetaan muutoin jatkossakin. 

   Timo 



Ohjaajaksi? – Latu kouluttaa 

Jos olet kiinnostunut ohjaamaan toimintaa Porin Ladussa ja haluat kouluttautua 
ohjaajaksi, ota yhteyttä Porin Ladun puheenjohtajaan tai muuhun hallituksen 
jäseneen. Suomen Latu kouluttaa ohjaajia noin kymmenessä eri lajissa, ja meillä 
paikallisyhdistyksenä on vuosittain ilmaispaikkoja koulutuksiin. 
Ohjaajakoulutukseen pääsy edellyttää sitä, että koulutuksen jälkeen ohjaat 
meillä lajiryhmää. Mielellämme otamme mukaan uusia toimijoita. 

Oletko opiskelija? Itseäsi kiinnostavan lajin ohjaajakoulutus voi olla myös hyvä 
lisä ansioluettelossa. 

Tule osallistujana tai aktiivitoimijana 
Olet tervetullut Porin Latuun sekä retkiin ja tapahtumiin osallistujana, 
”jatkuvasti” tai silloin tällöin. Olet samoin tervetullut aktiivitoimijaksi, 
esimerkiksi: 

• hallitukseen päättämään esimerkiksi vuoden tapahtumista ja 
majatoiminnasta 

• retkeilytoimikuntaan suunnittelemaan tulevia retkiä 
• tapahtumien järjestämisessä erilaisiin päävastuu- ja muihin tehtäviin 

(kaikkea löytyy kahvin keittämisestä kirkkoveneiden rantautumisapuun, 
luontorastitehtävien suunnittelusta kuusijuhlien näytelmäohjaukseen) 

• majan jatkuviin pieniin tai isompiin talkoohommiin 

 
Rahastonhoitajaksi yhdistykseen? 
Porin Latu hakee jäsenistöstään seuraavaa rahastonhoitajaa nykyisen 
päättäessä pitkän uransa tässä roolissa tämän vuoden jälkeen. 
Tehtävänkuva käsittää yhdistyksen tilin kuukausittaista seurantaa ja laskujen 
vahvistamisia ja maksamisia. Tehtävä ei edellytä pankkitoimihenkilön 
ammattiosaamista tai paikkaa yhdistyksen hallituksessa. Ei myöskään 
edellytä sitoutumista vuosiksi, mutta mukavaa sekin olisi. Jos haluat auttaa 
tässä tehtävässä ulkoiluyhdistyksen toiminnan jatkumista, ota yhteyttä 
puheenjohtaja Timoon, p. 0400 531034 tai sähköpostilla: 
timpen.postit(at)pp.inet.fi. 



Latulainen-jäsentiedote sähköpostiin? 

Tämä jäsentiedote on luettavissa myös Porin Ladun kotisivuilta 
porinlatu.com/porinlatu/latulainen-tiedote. Mikäli haluat jatkossa saada 
tiedotteen nopeammin ja lukea sen VAIN sähköisenä – ja jo vuonna 2023 
saada jäsentiedotteen uutiskirjeenä noin 4 krt/v, kerro siitä meille 
sähköpostitse info.porinlatu@gmail.com tai Suomen Ladun uuteen 
Jäsenpolku-sivustoon. 

Paperinen Latulainen-jäsentiedote postitetaan jatkossakin niille jäsenille, jotka 
eivät ilmoita muutoksesta sähköiseen tiedotteeseen. 

Suomen Ladun uusi Jäsenpolku 

Suomen Ladun jäsenen uusi itseasiointisivusto Jäsenpolku avautui 
1.11.2022. Sivuston kuvakkeiden kautta löydät jäsenkortin, yhteystietojesi 
muokkauksen, jäsenyytesi tiedot sekä tietoa yhdistyksesi ja Suomen Ladun 
toiminnasta. Sivusto toimii myös mobiililaitteilla.  

Suomen Latu lähettää vuoden 2023 jäsenmaksun sähköisenä niille, 
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Suomen Ladulle. Suomen 
Ladun tavoitteena on, että paperisen jäsenmaksun lähettäminen vähenisi 
vähitellen. 

Jäsenpolun käyttöön tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. 

1. Ilmoita sähköpostiosoitteesi Suomen Ladun verkkosivuilla, 
suomenlatu.fi/jasenille/ilmoita-sahkopostiosoitteesi 

2. luo tunnukset Jäsenpolkuun, 
suomenlatu.fi/jasenpolku 

Suomen Ladun jäsenetujen 
käyttäminen onnistuu myös 
sähköistä ”jäsenkorttia” näyttämällä. 
Uudessa sähköisessä jäsenkortissa 
näkyvät kaikki yhdistykset, joissa 
olet jäsen, sekä jäsennumerosi.  
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TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET 
TAPAHTUMAT 2023 
Alla on syyskokouksessa hyväksytty suunnitelma. 
Muutoksista, peruutuksista ja mahdollisista lisätapahtumista 
ilmoitamme ennen tapahtumaa Porin Ladun Facebook-
ryhmässä. 

 
• ti 3.1. klo 17.00 Kävely Porin metsä, maauimalan 

portti 
• la 28.1. Hiihtoretki, ks. erillinen tapahtumateksti  
• ti 14.2. Hiihtoretki, ks. erillinen tapahtumateksti 
• la 4.3. Hiihto/kävelyretki Yyterissä (Pirjo Weber) 

Suomen Ladun kansallinen hiihtopäivä 
• to 23.3. – to 30.3. Hiihtoviikko Saariselällä (Kirsti 

Ollila) 
• la 29.4. Patikkaretki Hiipireitti Kokemäen Pitkäjärvi–

Palojärvi–Pitkäjärvi (Timo Korhonen) 
• keväällä tienvarsien puhdistusurakka, seuraa 

ilmoittautumisohjeita Facebook-ryhmästä (Timo 
Korhonen) 

• to 11.5. Yökävely Länsi-Porin Prisma – Susisuon 
maja – Länsi-Porin Prisma (Kirsti Bordi) 

• la 10.6.- su 11.6. Joutsijärven kierto patikoiden, 
(Kirsti Ollila ja Pirjo Weber), Suomen Ladun 
Retkelle-päivä 

• pe 14.7. – su 16.7. Satakunnan kansansoutu, 
järjestämme Porissa sunnuntain 



vastaanottotapahtuman, johon tarvitsemme 
vapaaehtoisia (ilmoittautuminen Timo Korhonen) 

• la 26.8. Nuku yö ulkona -tapahtuma Susisuon majan 
pihalla (Pirjo Weber) Suomen Ladun Nuku yö 
ulkona -päivä 

• su 17.9. Retki Torronsuon kansallispuistoon (Timo 
Korhonen) Lounais-Suomen latualueen yhteisretki 

• Elo-syyskuussa pyritään järjestämään ruskaretki 
(Kirsti Ollila) 

• pe 6.10. Pimeä metsä -tapahtuma yhdessä Porin 
kaupungin ympäristöviraston kanssa, ks. erillinen 
tapahtumateksti 

• la 11.11. osallistuminen Lounais-Suomen 
latualueen yhteiseen pikkujoulutapahtumaan, 
Huovinrinteen upseerikerho (Timo Korhonen) 
Samalla Huovinretki ry:n 60-vuotisjuhla 

• Ti 12.12. klo 18.00 Joulun odotusta -tapahtuma 
Susisuon majan pihalla (Kaarlo Hilska) 

Tapahtumien yhteyshenkilöt: Timo Korhonen p. 0400 
531034, Pirjo Weber p. 040 5567426, Kirsti Ollila p. 040 
8699126, Kirsti Bordi p. 050 5420754, Kaarlo Hilska p. 
050 3011414 
Lisäksi pyritään saamaan Laji tutuksi -kiertueen tapahtuma tai osallistumaan 
sellaiseen lähialueella. Pyritään edistämään yhteistoimintaa muiden 
latuyhdistysten ja Lounais-Suomen latualueen kanssa.  

 
Järjestämme myös muita retkiä, maastopyöräilyä ja polkujuoksua, jotka 
suunnitellaan vuoden varrella ja ilmoitetaan ainakin Facebook-ryhmässä. 
 



HIIHTORETKET LAUANTAINA 28.1. JA TIISTAINA 14.2. joko 
Eurajoen Pinkjärvelle tai Ulvilan Joutsijärvelle 

Paikat selviävät, kun on tietoa lumi- ja jäätilanteesta. 
Hiihdetään tai kävellään jäällä. Lähtö kimppakyydein 
Viiskannan parkkipaikalta klo 9.30. Noin viikkoa ennen 
tapahtumaa tulee tarkempaa tietoa Porin Ladun Facebook-
ryhmään. Lisätietoa retkistä myös Kirsti Ollila p. 040 8699126 
tai kt.ollila@gmail.com. 

PIMEÄ METSÄ 6.10. 
Metsään tehdään merkitty reitti, jossa suoritetaan helpohkoja 
rastitehtäviä, ilmoittautuminen tapahtumaan Porin kaupungin 
verkkosivujen kautta viikolla 40. Tapahtuma tarvitsee myös 
talkoovoimaa, ilmoittaudu ennakkoon Timo Korhoselle p. 0400 
531034. 

MUUT TOIMINTASUUNNITELMAN TAPAHTUMAT 
Seuraa ilmoittelua Porin Ladun verkkosivuilta 
(porinlatu.com/tapahtumat) ja Facebook-ryhmästä Porin Latu 

 

LOUNAIS-SUOMEN 
LATUALUEEN 
YHTEISTAPAHTUMAT 

17.9. Retki Torronsuon kansallispuistoon  
11.11. Lounais-Suomen latualueen yhteinen pikkujoulu-tapahtuma, 
Huovinrinteen upseerikerho. Samalla Huovinretki ry:n 60 v-juhla.  

Kun näiden tapahtumien järjestelyt etenevät, niistä ilmoitellaan myös 
Porin Ladun Facebook-ryhmässä. Tarkoitus on kerätä 
osallistujaporukka ja pohditaan mahdollista yhteiskuljetusta. 
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Hiihtomatka Saariselälle 7vrk, 23.–30.3. 
 
POIKKEAVA AJANKOHTA SM-HIIHDOISTA JOHTUEN 

 
Ilmoittautuminen Kirsti Ollilalle, p.040 8699126 tai 
kt.ollila@gmail.com 

Hotelli Riekonlinna 610 € / henkilö kahden hengen Standard-
huoneessa (hinta 660€ jos ei Porin Ladun jäsen) 

500 € / henkilö, majoitus kahden hengen Standard-huoneessa ilman 
bussimatkoja 
180 € / hlö pelkät bussimatkat (hinta 200 € jos ei Porin Ladun jäsen) 
(sisältää meno- ja paluumatkan) 
Matkan hinta sisältää: 
▪ Bussimatkat meno-paluu 
▪ Majoitus kahden hengen huoneissa 
▪ Aamiaiset hotellin ravintolan noutopöydästä klo 7.00 – 10.00 
▪ Rentouttavat löylyt hotellin saunoissa iltaisin 
Lisämaksusta: 
▪ Saunallinen huone lisämaksu 120 € / kahden hengen huone / 7vrk 
▪ Yhden hengen huonelisä Standard-huoneessa 300 € 
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▪ 3-ruokalajin päivällinen 
 -5 iltana 135 € (pe-ti) 
 -7 iltana 189 € 

 

Bussireitti keskiviikon 22.3. ja torstain 23.3. välisenä yönä: 

Panelia Matka-Salonen 23.30 

Eurajoki OP 00.00 

Rauma l-a as. 00.20 

Lappi mh 00.40 

Eura l-a as. 01.00 

Kiukainen SEO 01.15 

Harjavalta l-a as. 01.30 

Nakkila pikavuoropys. 01.45 

Pori Matkakeskus 02.00 

Kankaanpää l-a as. 02.50 

Parkano-Seinäjoki-Rovaniemi 
Saariselkä noin 16.00 

Paluu lähtö noin klo 8.00 torstaina 30.3.2023 

▪ Aikataulu ja reitti tarkennetaan vielä lähempänä matkaa 

▪ Reittiä voidaan muuttaa matkustajien mukaan 

▪ Matkat ajetaan kahdella kuljettajalla 

▪ Yksin ilmoittautuessa varauduttava maksamaan yhden hengen 
huonelisä 

▪ Kysy kuitenkin mies- ja naispaikkoja! 
▪ Matkan hinta ei sisällä peruutusturvaa, joten suosittelemme 
matkavakuutuksen ottamista 

▪ Matka toteutetaan, mikäli osallistujia on tarpeeksi 

 

Ennakkomaksu 8.2. mennessä 150 € Porin Ladun 
tilille FI 58 1545 3000 1013 49 (viite 5005). 

ILMOITTAUDU 8.2.2023 MENNESSÄ, JOLLOIN PÄÄTÄMME 
MATKAN TOTEUTUMISESTA! 



Esittelyssä polkujuoksu 

Polkujuoksu on nimensä mukaisesti luontoliikuntalaji, jossa juostaan poluilla. 
Polkujuoksu on monipuolinen laji, jossa vaihtelevassa maastossa juostessa 
tarvitaan kestävyyttä, ketteryyttä, koordinaatiota ja tasapainoa. Lajissa 
tarvitaan myös rohkeutta ja seikkailumieltä lähteä metsään juoksemaan. 
Kengät ja sukat kastuvat jossain vaiheessa, mutta se kuuluu lajin 
luonteeseen.  
  
Porin Latu järjestää kahden ohjaajan voimin polkujuoksukertoja joka toinen 
viikko – pois lukien runsaslumisimmat ajat vuodesta. Polkuja juostaan Porin 
seudulla muun muassa Yyterissä, Porin Metsässä, Ruosniemessä, 
Noormarkussa, Ulvilassa Massin maastoissa ja Susisuolla. Lenkkien pituus 
vaihtelee kuudesta kilometristä ja yli 15 kilometriin.  
  
Polkujuoksuun tutustumisen voi aloittaa lyhyillä lenkeillä ihan tavallisilla 
maastoon tarkoitetuilla lenkkikengillä ja sään mukaisella varustuksella. Mitä 
enemmän lajia harrastaa ja mitä pidempiä lenkkejä juoksee, niin varusteissa 
on hyvä kiinnittää huomiota myös turvallisuuteen ja luonnossa vaihtuviin 
olosuhteisiin. Pidemmillä juoksulenkeillä tarvitaan reppu, johon pakataan 
mukaan nesteen lisäksi mahdollisesti lisävaatteita, pientä purtavaa, EA-
tarvikkeita, kartta, kompassi, puhelin ja muuta tarpeelliseksi kokemaansa.  
  
Polkujuoksutekniikka eroaa tasamaajuoksusta jonkin verran. Poluilla on 
juurakoita, kiviä ja kuoppia, joten jalkaa joutuu nostamaan vähän enemmän, 



jotta kompuroinnilta vältytään. Askelpituus on poluilla lyhyempi ja askellusväli 
näin ollen tiheämpi, jolloin juoksija kykenee paremmin reagoimaan 
epätasaiseen maastoon. Polkua juostessa joutuu myös katseella 
seuraamaan etenemisuraa ja suunnittelemaan jatkuvasti seuraavia askeleita. 
Pehmeä polku on nivelystävällisempi alusta juosta kuin kova asfaltti, mutta 
epätasaisella alustalla kehon lihaksisto joutuu tekemään monipuolisemmin 
töitä kuin tasaisella juostessa.  
  
Porin Ladun polkujuoksulenkit ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Lenkeillä 
tutustutaan paikalliseen luontoon ja polkuverkostoon, sekä tavataan muita 
polkujuoksijoita. Osallistujien ei myöskään tarvitse olla Suomen Ladun 
jäseniä, joskin jäsenyyttä toki kaikille osallistujille suositellaan. Jäsenyys on 
kannanotto luontoliikunnan edistämisen puolesta. Tervetuloa mukaan 
poluille!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Ruosniemen lenkiltä 12.9., jossa oli juoksemassa 11 henkilöä. 
Matkaa kertyi reipas 7 km ja aikaa kului tunti. 

 

Polkujuoksulenkkejä Porin Ladun toiminnassa toteutui vuonna 2022 
21 kertaa 175 juoksijan toimesta.  

Yhdistyksen kautta on kouluttautunut kolme polkujuoksuohjaajaa. 



Muotkatuntureilla syyskuun alussa  
– latulainen kirjoitti vaelluspäiväkirjaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porin Ladun syysvaellus alkoi Parkanon asemalle ajellen aamuyöllä 3.9. 
Sieltä nelikkomme hyppäsi VR:n lakanoihin Rovaniemelle saakka. Matka 
jatkui vielä bussilla Muotkan Ruoktulle Karigasniemen tien varteen. Ruoktulta 
noustiin taas bussiin 11.9. kohti kotia. Mitä tapahtui siinä välissä? Yksi 
vaeltajista näpytteli illalla ennen nukahtamista lyhyet muistiinpanot 
puhelimeen. Tässä niistä alkua, koko tarina kotisivujen blogissa. 

4.9. sunnuntai. Hyvin nukuttu yö, matkan väsymykset pois. Kello 7 jälkeen 
väki alkoi heräillä ja puurovesikin pian porista, 9 jälkeen siviilikassit säilöön 
Hansille. Pitkään kuljettiin polkua Peltojoen eteläpuolta, lounastettiin 
puoliltapäivin. Jatkettiin matkaa hiukan joesta loitompana, ja suunnistajien 
arvio joenylityspaikan läheisyydestä piti paikkansa. Hiukan vielä kuljettiin 
rantaa ennen kuin huomattiin merkit, joista matkalla kohtaamamme Inarista 
tullut reissaaja oli kertonut. Ylityspaikka oli helppo – liki suvantoa ja matalaa 



vettä pyöreiden kivien päällä, mutta sen verran leveä joki oli siinä kohtaa, että 
kylmä vesi alkoi pakottaa jalkoja. Ei satanut, joten raikkaiden jalkojen 
kuivaamisesta sai nauttia rauhassa. Palattiin vielä alavirtaan Lahtisen pienelle 
kämpälle. Siinäpä oli seinässä säiden piiskaamaa puuta! Sisällä olisi kuulema 
ollut Sinuhe egyptiläinen luettavaksi. Lahtiselta polkua alemmalle 
Harrijärvelle, johon emme vielä leiriytyneet, vaan jatkoimme ylemmälle. Siellä 
pääsuunnistajamme mukaan oltiin oltu yhdeksän vuotta sitten viimeinen yö. 
Itse en muistanut. Kaunis paikka, teltatkin löysivät paikkansa, vaikka maasto 
melko muhkuraista olikin. Jokin vesilintu ui ja siivilöi ruokaa nokallaan, 
myöhemmin illalla iso parvi pikkulintuja pyrähteli tunturi- ja vaivaiskoivuissa. 
Sää mitä mainioin. Vettä pirskotteli muutamaan otteeseen vähän. Kello nyt 
21.30. 

* Tarina on sen verran pitkä, että julkaisemme sen kokonaisuudessaan vain 
netissä: porinlatu.com. 

 ___________________________________________ 

Yhdistyksen jäsenien käytettävänä on 
lettupannu, jota voi käyttää majan 
nuotiopaikoilla. Pannun sijainnin ja käyttöohjeet 
saat Matilta jäsentietojasi vastaan.   
Matin p. 0500 888891. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

      

Susisuon toimintakeskus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susisuolle pääsee kävellen ja pyöräillen myös patikkareittiä pitkin (iso osa 
pikkuteitä). Opastus reitille Ryhmäkoti Kuusen takaa Eteläväylän varrelta. 
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