
OSALLISTUMISMAKSUTIEDOTE 
Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt 

 

YRITYKSET JA YHTEISÖT 

 

1.Yritykset ja yhteisöt voivat hankkia henkilöstölleen lipun ajalla 1.1-19.2.2023 lippujen 

ennakkomyyntipisteistä, Smartumin tai ePassin kautta hintaan 15€/henkilö. Vastaavalla tavalla 

ajalla 20.2-18.3.2023, tällöin lipunhinta on 20€/henkilö. Smartumin ja ePassin kautta lipun 

hankkineiden tulee esittää kuitti maksusta lipunmyyntipisteissä, mistä Heille luovutetaan 

laturetkitarra ennen lähtöä. 

 

2.Yritykset ja yhteisöt voivat hankkia henkilöstölleen lipun ennakkoon ajalla 1.1-19.2.2023 

ennakkomaksuna 15€/henkilö. Vastaavalla tavalla ajalla 20.2-13.3.2023, tällöin lipunhinta on 

20€/henkilö. 

 

Yritysten ja yhteisöjen tulee tässä tapauksessa suorittaa maksu ennakkoon henkilömäärän mukaan 

Liedakkalan kyläyhdistys Ry:n tilille FI 75 5131 2720 0123 32 13.3.2023 kello 16.00 mennessä ja 

lähettää kuitti maksusta sähköpostilla info@merilapinlaturetki.com. Tämän jälkeen täyttää 

ennakkomaksulomake ENNAKKOMAKSU-sivulla ja ilmoittaa kaikki osallistujat sähköisesti 

OSALLISTUJALISTAT-sivulta löytyvällä lomakkeella. Osallistujalistat ovat valmiina ilmoitetulla 

lähtöpaikalla, mistä osallistujat saavat laturetkitarran. 

 

3. Yritykset ja yhteisöt voivat osallistua Laturetkelle myös laskutusperusteisesti ilmoittamalla 

osallistujalista ennakkoon sähköisesti OSALLISTUJALISTAT-sivulla. Mikäli ilmoittautuminen on 

tehty ajalla 1.1-19.2.2023 tapahtuu laskutus hintaan 15€/henkilö, mikäli taas ilmoittautuminen 

tehdään ajalla 20.2-13.3.2023 kello 16 mennessä, tapahtuu laskutus hintaan 20€/henkilö. 

Osallistujalistat ovat valmiina ilmoitetulla lähtöpaikalla, mistä osallistujat saavat laturetkitarran. 

 

 

Tapahtumapäivänä 18.3 voi lipun hankkia päälähtöpaikkojen Kalli/Karunki, sekä Mykänmaan, 

Viitakosken, Lautamaan ja Kantojärven huoltopisteistä hintaa 20€. 

 

Mikäli hiihtäjät tarvistsevat kuljetusta välille Kalli-Karunki, tai vaihtoehtoisesti välille 

Karunki Kalli, kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, tulee jokaiselle osallistujalle tehdä 

varaus kuljetukseen sähköisesti Laturetken sivuilta löytyvällä KULJETUKSET-lomakkeella 

13.3.2023 kello 16.00 mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YKSITYISHENKILÖT 

 

1.Yksityishenkilöt voivat hankkia henkilöstölleen lipun ajalla 1.1-19.2.2023 lippujen 

ennakkomyyntipisteistä, Smartumin tai ePassin kautta hintaan 15€/henkilö. Vastaavalla tavalla 

ajalla 20.2-18.3.2023, tällöin lipunhinta on 20€/henkilö. Smartumin ja ePassin kautta lipun 

hankkineiden tulee esittää kuitti maksusta lipunmyyntipisteissä, mistä Heille luovutetaan 

laturetkitarra ennen lähtöä. 

 

2.Yksityishenkilöt voivat hankkia lipun ennakkoon ajalla 1.1-19.2.2023 ennakkomaksuna 

15€/henkilö. Vastaavalla tavalla ajalla 20.2-13.3.2023, tällöin lipunhinta on 20€/henkilö. 

 

Henkilön tulee tässä tapauksessa suorittaa maksu ennakkoon Liedakkalan kyläyhdistys Ry:n tilille 

FI 75 5131 2720 0123 32 13.3.2023 kello 16.00 mennessä ja lähettää kuitti maksusta sähköpostilla 

info@merilapinlaturetki.com. Tämän jälkeen täyttää ennakkomaksulomake ENNAKKOMAKSU-

sivulla. Henkilön nimi on valmiina ilmoitetulla lähtöpaikalla, mistä osallistuja saa laturetkitarran. 

 

Tapahtumapäivänä 18.3 voi lipun hankkia päälähtöpaikkojen Kalli/Karunki, sekä Mykänmaan, 

Viitakosken, Lautamaan ja Kantojärven huoltopisteistä hintaa 20€. 

 

Mikäli hiihtäjät tarvistsevat kuljetusta välille Kalli-Karunki, tai vaihtoehtoisesti välille 

Karunki Kalli, kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, tulee jokaiselle osallistujalle tehdä 

varaus kuljetukseen sähköisesti Laturetken sivuilta löytyvällä KULJETUKSET-lomakkeella 

13.3.2023 kello 16.00 mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


