
 

   
 

Merrell Hiking Club innostaa ja inspiroi liikkumaan luonnossa  

Merrell Hiking Club on kansainvälinen kampanja, jolla maailman suurin ulkoilujalkinebrändi 
Merrell haluaa innostaa ihmisiä ulkoilemaan ikään, kokoon, sukupuoleen tai kuntoon 
katsomatta. Kampanja on kohdistettu erityisesti heille, jotka kokevat retkille ja luontoon 
lähtemisen kiinnostavana, mutta eivät oikein tiedä mistä aloittaa.  

Merrell Hiking Club tarjoaa digitaalisen yhteisön ja tapahtumien kautta inspiraatiota, 
konkreettisia retkireittejä ja vinkkejä luonnosta ja ulkoilusta nauttimiseen.  

Tavoitteena kannustava yhteisöllisyys ilman suorituspaineita 

Kampanjan toteutuksesta vastaa lontoolainen luova toimisto Female Narrative, joka järjestää 
Merrell Hiking Club -retkeilytapahtumia ympäri Eurooppaa yhdessä paikallisten verkostojen 
kanssa. Tapahtumien reitit kootaan digitaaliselle alustalle, jonne kuratoidaan inspiroivaa 
ulkoilusisältöä ja aloittelijoille sopivia reittikuvauksia. Merrell Hiking Club -Facebook-ryhmään 
voivat kaikki halukkaat liittyä, ja siellä voi etsiä ja jakaa tietoa sekä vinkkejä ulkoiluun liittyvistä 
aiheista.  

- Erityisesti monet naiset kokevat vaikeaksi löytää itselleen sopivaa ulkoilusisältöä ja -verkostoja. 
Tarjolla oleva informaatio voi tuntua vieraalta, ja kaverin löytäminen retkille voi olla hankalaa. 
Merrell Hiking Club on vastalääke tälle – tarjoamme tapahtumia ja digitaalisen yhteisön, jossa 



samanhenkiset ulkoilijat voivat jakaa rakastamansa reitit ja kokemuksensa kaltaisilleen, kuvailee 
projektin luova johtaja ja Female Narrativesin perustaja Tijana Tamburic. 

 

Merrell Hiking Club kokosi Nuuksioon ulkoilusta innostuneita naisia  

 

Lauantaina 21.5 Merrell Hiking Club -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa, 
Nuuksion kansallispuistossa, yhteistyössä taivasalla-verkoston kanssa. Taivasalla on suomalaisten 
outdoor-vaikuttajanaisten perustama ulkoilusisältöjä julkaiseva digitaalinen alusta. Se luonnehtii 
itseään ulkoilmaelämää rakastavien kohtaamispaikaksi ja järjestää ohjattuja outdoor-tapahtumia 
ja -koulutuksia.  

- Merrell Hiking Clubin tavoitteet ovat hyvin lähellä meidän toimintamme ydintä. Myös meidän 
tavoitteenamme on innostaa ihmisiä upeiden luontokokemusten äärelle ja tarjota erityisesti 
naisille mahdollisuus kokeilla erilaisia ulkoilulajeja turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Oli 
hienoa saada toteuttaa Merrell Hiking Club -tapahtuma Suomessa, kertoo Sonja Ikonen taivasalla-
verkostosta.  

Koolla oli noin 30 ulkoilusta innostunutta naista ja yksi iloinen Hertta-koira. Ohjelmassa oli 
leppoisa vaellus Haukkalammen ympäristössä, metsämeditaatiota sekä mahdollisuus testata 
Merrell-jalkineita. Retkieväitä nautittaessa moni osallistuja kertoi aloittaneensa outdoor-
harrastamisen korona-aikana ja iloitsi siitä, että myös aloittelijoille on tarjolla ohjattua toimintaa. 

Osallistujilta kerätty viiden euron osallistumismaksu lahjoitettiin Luonnonperintösäätiölle.  



 

Tutustu MERRELL HIKING CLUB -sivustoon, joka kokoaa yhteen vaellustarinoita tapahtumista 
ympäri Eurooppa.  

Lisätietoa kansainvälisestä Merrell Hiking Clubista löydät täältä. 

 
Liitteenä olevat tapahtumakuvat: Johanna Keto / Taivasalla 
 
 
Merrell jalkineita vaelluksille, lähiretkille ja aktiivisiin kesäisiin harrastuksiin 

MOAB 3 MID GTX  

 

Vedenpitävä vaelluskenkien klassikko Moab (Mother of all boots) on yhtaikaa kevyt ja suojaava. Eri 
mallisiin jalkoihin hyvin istuva lesti, tukeva kantapää ja välipohjan ilmatyynyvaimennus tarjoavat 
maksimaalista käyttömukavuutta myös pitkillä vaelluksilla. Käveleminen on miellyttävää ja 
rullaavaa; pitävä Vibram®-ulkopohja toimii vaihtelevassakin maastossa.  
 
Koot miehille: 40–50, myös puolikkaat koot; 41,5 / 43,5 / 44,5 / 46,5  
Koot naisille: 36–42, myös puolikkaat koot; 37,5 / 38,5 / 40,5 / 42,5  
Suositushinta: 159,00 € 
 

MOAB 3 GTX  

 



Merrell® Moab 3 GTX samoilla sekä maastoon että vapaa-aikaan sopivilla ominaisuuksilla, 
matalalla varrella. Pitävä Vibram®-ulkopohja takaa vakaan askelluksen vaihtelevassa maastossa.  
 
Koot miehille: 40–50, myös puolikkaat koot; 41,5 / 43,5 / 44,5 / 46,5  
Koot naisille: 36–42, myös puolikkaat koot; 37,5 / 38,5 / 40,5 / 42,5  
Suositushinta: 145,00 € 
 

MOAB SPEED GTX  
 

 

Monikäyttöinen ja kevyt vedenpitävän jalkineen ja lenkkarin yhdistelmä. Erittäin hengittävä ja 
mukava vaelluskenkä, jonka hyvin vaimennettu pohja suojaa myös terävällä alustalla. Vibram® 
EcoStep -ulkopohja takaa hyvän pidon.  

Miesten EU koot: 40–48, 49, 50 
Naisten EU koot: 36–42  
Suositushinta: 159,00 € 
  

ANTORA 2 GTX 

 

Aktiivisille naisille suunnitellut jalkineet ovat olemukseltaan tennarimaisen kevyet, mutta 
suojaavuudeltaan vaelluskenkämäiset. Vedenpitävät jalkineet soveltuvat hyvin sekä ulkoiluun että 
vapaa-aikaan. Vedenpitävyys on toteutettu Gore-Tex Invisible Fit -teknologialla, jonka lähes 
saumattoman kalvon ansiosta jalkine on 18 % kevyempi ja kuivuu puolet nopeammin kuin 
perinteinen kalvokenkä. Jalkineessa myös kanta - ja päkiävaimennus sekä pitävä Vibram®-
ulkopohja. 

EU koot: 36–42, myös puolikkaat koot; 37,5 / 38,5 / 40,5 / 42,5 
Suositushinta: 159,00 € 
 



ANTORA 2  

 
 
Naisten Antora 2:n kalvoton malli tarjoaa maksimaalista hengittävyyttä, käyttömukavuutta ja 
rullaavaa askellusta. Kanta – ja päkiävaimennetulla kengällä on mukava juosta tai kävellä sekä 
kaduilla että maastossa. Pidosta huolehtii Vibram®-ulkopohja.  

EU koot: 36–42, myös puolikkaat; 37,5 / 38,5 / 40,5 / 42,5 
Suositushinta: 125,00 € 
 

KAHUNA 4 STRAP 

 
Monikäyttöiset ergonomiset ulkoilu- ja vaellussandaalit kesäisille retkille niin maastoon kuin 
vesistöjen äärelle. Kevyen jalkineen yläosa on mokkanahkaa ja pohja on hyvin pitävä Vibram® TC5 
-pohja. Kannassa ilmatyynyvaimennus ja sivuilla nilkkaa tukevat vahvikkeet. Säädettävä 
tarrakiinnitys.  
 
Miesten EU koot: 40–48 
Naisten EU koot: 36–42  
Suositushinta: 89,00 € 

 

HYDRO MOC 

 



Superkevyet EVA-vaahdosta valmistetut kesäsandaalit, jotka on helppo pukea ja riisua. Kannan 
takaosassa oleva hihna pitää jalkineen hyvin paikoillaan. Sopivat erityisen hyvin kesäisiin lajeihin 
veden äärellä.  

Miesten EU koot: 40–48 
Naisten EU koot: 36–42  
Suositushinta: 69,00 €  

 
 
Merrell-jalkineita myydään hyvin varustelluissa urheilu- ja retkeilyliikkeissä sekä tavaratalojen 
urheiluosastoilla. 
 
Kuluttajatiedustelut: Merrell Finland, p. (09) 229 0010, www.merrell.fi 
 
PR-tiedustelut: Hanna-Liisa Erkheikki, 040 5241718, Hanna-Liisa.Erkheikki@akvamariini.fi  

Merrell on maailman eniten myyty ulkoilujalkinebrändi. Sen markkinaosuus on noin 15 % koko maailman outdoor-
jalkine markkinoista (Sporting Goods Intelligence 2020) ja sitä myydään 190 maassa. Yhdysvalloissa Vermontissa 
vuonna 1981 perustettu Merrell on valmistanut jo 40 vuoden ajan innovatiivisia monipuoliseen ulkoiluun, urheiluun ja 
vapaa-aikaan soveltuvia jalkineita. Merrellin DNA on luonnossa, poluilla, vuorilla ja seikkailuissa. Tuotteet soveltuvat 
myös aktiiviseen elämäntapaan kaupungeissa. Merrellin on Wolverine Worldwide Inc. -yhtiön omistuksessa.  
 


