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VUODEN LATUYHDISTYS

MIKKELIN LATU ry.
TIEDOTUSLEHTI 2/2019
https://mikkelinlatu.suomenlatu.org
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Johtokunta vuonna 2019
Seppo Tiihonen, puh.joht. p. 050 498 9674 seppotiiho@gmail.com
Pirkko Suutari varapj. p. 044 337 0210 pirkko.suutari@gmail.com
Eeva Huhtinen, sihteeri p. 0500 187 570 eeva.huhtinen@hotmail.com
Hilkka Tikkanen p. 0400 574 703     tikkanen.hilkka@gmail.com 
Taina Modig-Marttinen  p. 040 779 7729 taina.modig@gmail.com
Esko Piispa p. 050 527 4783 esko.piispa@surffi.fi
Anja Marttila, matkavastaava p. 040 745 9965 anjakaarina.marttila@gmail.com
Kari Hiltunen p. 045 844 9994 kj.hiltunen@surffi.fi
Jarmo Petäjä  p. 050 336 2708 jarmo.petaja@pp1.inet.fi

Varajäsenet:
Jouni Kemppi, tiedotus, jäsensiht.  p. 0440 178 701    jouni.kemppi@surffi.fi 
Irma Makkonen p. 050 411 4563 irma.makkonen@gmail.com
Jarmo Kivinen p. 0400 253 674 kivinen.jarmo@pp.inet.fi
Pirkko Pomell p. 050 368 3875 pirkko.pomell@gmail.com

Eri toimintojen yhdyshenkilöt vuodelle 2019
Pyöräily Jarmo Petäjä p. 050 336 2708 jarmo.petaja@pp1.inet.fi
Lentopallo Seppo Povelainen p. 0400 651 727 seppo.povelainen@gmail.com 
Retkeily Juhani Siiskonen p. 0500 237 530 juhani.siiskonen@surffi.fi
Perheliikunta, kouluyhteistyö      
 Anneli Aarniosalo p. 040 737 8394 a.aarniosalo@gmail.com
Melonta, Antti Toivanen p. 040 823 0621  antti.m.toivanen@gmail.com
Latualueen työryhmän yhdyshenkilö 
 Taina Modig-Marttinen  p. 040 779 7729 taina.modig@gmail.com
Hiihto Jarmo Petäjä p. 050 336 2708 jarmo.petaja@pp1.inet.fi
Polkujuoksu Satu Soivanen p. 040 734 7788 satu.soivanen@gmail.com
Kävely, sauvakävely, lumikenkäily, geokätköily  
 Esko Piispa p. 050 527 4783 esko.piispa@surffi.fi
Kyykkä Eero Hotokka p. 040 510 7347 eero.hotokka@surffi.fi
Retkiluistelu     Jarmo Kivinen   kivinen.jarmo@pp.inet.fi
Majatoimikunta Seppo Puntanen      p. 0400 863 407 seppo.puntanen@gmail.com
Emäntä/Latupirtti Hilkka Tikkanen p. 0400 574 703 tikkanen.hilkka@gmail.com
Isäntä/Latupirtti Esko Piispa p. 050 527 4783 esko.piispa@surffi.fi
Latupirtin varaukset  Esa Ollila       p. 044 209 4175  esaantero.ollila@gmail.com
Isäntä/Outamaja Matti Uimi p. 040 577 2439 matti.uimi@gmail.com
Taloudenhoitaja: Aili Ahonen p. 050 365 5240 ailiahonen@gmail.com

Sähköposti: mikkelinlatu@gmail.com
Facebook osoite: www.facebook.com/mikkelinlatu
Pankkiyhteys: FI73 5271 0440 1835 65
Ladunhoito: Mikkelin kaupunki, www.mikkeli.fi/ladut
Latupirtin puh. 0400 426 460
Latupirtin osoite: Latupirtintie 32, 50670 Otava (navigaattori ei opasta perille 
oikein, ajo Korpikoskentie 33 risteyksen kautta).
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Kesällä mielessä

Taas on kesä puolessa, vaikka se tuntuu 
vasta alkaneen. Joka vuosi aika kuluu vain 
nopeammin. Tunne saattaa johtua kuiten-
kin siitä, että itse hidastuu. Liikehän on 
suhteellista. Usein on sellainen olo, että 
tekemättömiä asioita on jonossa, vaikka 
mitään virallista tekemisen velvoitetta ei 
olekaan.

Kansalaisjärjestötoiminta, kuten latuyhdistyksenkin, on vapaaehtoista ja näkyy, kun 
jotkut jaksavat uhrata aikaansa suunnitteluun ja tekemiseen. Omassa yhdistyksessäm-
me on ollut mukavasti monipuolista toimintaa ja tapahtumia. Tietoisesti olemme olleet 
mukana ja näkymässä useissa paikkakunnan tilaisuuksissa sekä kertomassa toimin-
nastamme ja toteuttamassa ajatuksemme mukaisia aktiviteetteja. Yhdistys on saanut 
näkyvyyttä ja sen tekemistä on arvostettu laajemminkin. Suomen Latu valitsi keväällä 
Mikkeli Ladun vuoden jäsenyhdistykseksi, mikä on merkittävä tunnustus yhdistykselle 
sen toiminnasta liikunnan hyväksi.

Talvella oltiin mukana suurella joukolla latualueen yhteisellä, eri paikkoihin suunnatulla 
hiihtoretkellä. Samantapainen toteutuu tulevana talvena. Luistelurata Kaihulle tehtiin, 
mutta luonto oli jääratoja vastaan, joten sen ylläpitoa ei voitu suorittaa, samoin kävi 
torin liukumäelle. Ängrybirdsin talvitapahtuma sen sijaan onnistui hyvin. Hiihtolatuja 
huollettiin myös omalta osaltamme.

Kesätoiminnasta näkyvimpänä ovat eri tyyliset, säännölliset pyöräilyt. Siellä on erilaisille 
liikkujille pitempiä, lyhyempiä, nopeampia ja hitaampia lenkkejä. Patikkaretket ovat 
olleet myös kovin haluttuja ja onnistuneita. Syksyn ruskaretkikin on tulossa, joten kan-
nattaa seurailla ilmoitteluja.

Tiedottaminen on nykyään ongelmallista, kun paikkakunnalla yleisesti leviävää sano-
malehteä ei oikein enää ole. Kaikilla ei ole nettiyhteyksiä eivätkä kaikki seuraa sosi-
aalisen media kanavia. Kun vielä puhelinkin voi olla salainen, niin on tiedottamisessa 
kynnyksiä.

Tositapahtumien ja kokemuksen perusteella on syytä korostaa omien yhteystietojen ja 
vakuutusten pitämistä ajan tasalla mm. onnettomuuksien varalta. Pidä puhelin mukana-
si, missä liikutkin!

Koska latulaisten toiminta ja tapahtumien järjestäminen sekä varojen hankinta perus-
tuu merkittävästi talkootekemiseen, kaikki kiinnostuneet ja halukkaat ovat tervetulleita 
joukkoon. Jos sinua ei ole huomattu pyytää, voit myös itse tarjoutua. Tekijöiden joukko 
ei liian suuri ole, Siihen kyllä mahtuu ja siellä on useimmiten vielä mukavaa. 
Liikunnallista loppuvuotta ja reipasta yhdessä tekemistä jokaiselle latulaiselle.! Ota 
tuttusikin mukaan!

Seppo T.
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LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA
HEINÄ  Opastettu pyöräretki: Harjukosken mylly ja ortodoksitsasouna la 6.7.
  Patikointiretki Säynätille su 7.7.
  Puumalan Saaristoreitti pyöräillen 13.-14.7.
  Pyöräilyviikko Virossa 20.-27.7.
 maanantaipyöräilyt klo 18. Suur-Savon aukiolta
 kyykkä tiistaisin klo 18. Rantakylän kentällä
 Senioripyöräilyt torstaisin klo 13. Urheilupuiston parkkipaikalta

ELO  maanantaipyöräilyt klo 18. Suur-Savon aukiolta
 Senioripyöräilyt torstaisin klo 13.
 Opastettu pyöräretki Hiirolan suuntaan la 17.8.
 Latualueen kesätapahtuma la 24.8.
 Nuku yö ulkona Latupirtillä la 31.8.

SYYS  Ruskaretki Kuhmoon 16.-20.9.
 Lentopallovuorot käynnistyvät
 Sauvakävelyt maanantaisin klo 18. aloitus Rantakylän hiekkakenttä
 Opastettu pyöräretki Porrassalmelle su 29.9.
 Syyskävely

LOKA  Retki Peltosen suksitehtaalle Heinolaan pe 4.10.
 Sauvakävelyt maanantaisin klo 18.
 Syyspäivät ja latualueen kokous 5.-6.10. Joensuussa
 Suomen Ladun syysliittokokous 26.-27.10. Rokualla
 Jäsentapaaminen
 Pimeepatikka

MARRAS  Pimeepatikka
 Sauvakävelyt maanantaisin klo 18.

JOULU  Joulutulet

Loppuvuoden aikana voidaan järjestää muitakin tapahtumia.

Mikkelin Ladun, Antin Tallin ja Seikkailujuoksijoiden polkujuoksu-
koulu jatkuu vielä heinäkuussa:

3.7. Tornimäki kokoontuminen laskettelukeskuksen puomilla
10.7. Rantakylä Rantakeitaan parkkipaikka
17.7. Kalevankangas Metsolankatu 32 hiekkakenttä

Tietoa tarkemmin Mikkelin Ladun sivulta - kesä 2019  - polkujuoksu - sivun alalaidassa 
linkki polkujuoksun sivuille
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Mikkelin  Latu ry: Talkoolaisten kesäteatteri Ristiinassa 18.7.2019. 
Esitys: Elias, rakastettuni.
Lähtö Mikkelin satamasta klo 17.30. Sitovat ilmoittautumiset 14.7.2019 
mennessä, sähköposti: eeva.huhtinen@hotmail.com tai tekstiviesti: 0500187570.

RUSKAMATKA KUHMOON 16.-20.9.2019 (vko 38)
Tämän syksyn ruskamatka suuntautuu perinteisen Lapin sijaan Kainuuseen Kuhmoon. 
Majoitumme Hotelli Kalevalaan. Matkan hintaan 430€ sisältyy matkat, majoitus 2 hh:ssa, 
tulokahvit, runsas buffet-aamiainen x 4, päivällinen  x 4, iltasaunat, ulko- ja sisäporeal-
taat, kävelysauvat tarvittaessa sekä kodan käyttö ja lisämausteena karhun katseluilta. 
Päivittäin patikoimme tutustuen Kainuun luontoon sen monimuotoisuudessaan. Matka 
soveltuu myös kalastuksen harrastajille, onhan Kuhmon lähitienoilla lähes 100 koskea!
Voimme ottaa mukaan myös maastopyöriä muutaman!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen anjakaarina.marttila@gmail.com  tai tekstiviestillä Anjal-
le puh. 040 745 99 65.

Ennakkomaksu 130€ Mikkelin Ladun tilille FI73 5271 0440 1835 65. Loppumaksu 300€ 
30.8.2019 mennessä.

Matkaan lähteviltä edellytetään Mikkelin Ladun jäsenyyttä tai rinnakkaisjäsenyttä. 
Tervetuloa matkaan mukaan, toimi ripeasti, sillä paikkoja on rajallinen määrä! Tutustu 
mm. www.hotellikalevala.fi, www.luontoon.fi/kuhmonluontokeskus, www.luontoon.fi/
hiidenportti.

LAPIN HIIHTOVIIKKO 28.3. - 4.4.2020 (vko 14)
Savo-Karjalan latualueen ensimmäinen yhteinen hiihtoviikko menneenä talvena sai sen 
verran myönteistä palautetta, että yhteistyötä päätettiin jatkaa. Ensi vuonna kohteita on 
kuusi: Kilpisjärvi, Särkijärven majat Muoniossa, Ylläs/Äkäslompolo, Saariselkä, Kiilopää 
sekä uutena kohteena Enontekiön Hetta. Ilmoittautumislomake ja tarkemmat majoitus- 
ja hintatiedot löytyvät tänä vuonna myös Mikkelin Ladun sivuilta, sillä viikon järjeste-
lyiden kokonaisvastuu on tällä kertaa Anja Marttilalta, jolta toki voit kysellä tietoja eri 
kohteista ym. anjakaarina.marttila@gmail.com tai puh. 040 745 99 65. Lähde rohkeasti 
mukaan joko tuttuihin maisemiin tai uusiin kohteisiin!

KUINKA SUKSI SYNTYY?
Tammikuussa suksiesittelyssä Suksistudiolla sovittiin matkasta Peltosen suksitehtaalle 
Heinolaan. Sopimus muuttuu todeksi, kun lähdemme bussilla kohti Heinolaa per-
jantaina 4.10. klo 8. Marskin patsaalta. Päivän aikana näemme tehdaskierron aikana 
suksen synnyn ja nautimme meille tarjottavan lounaan. Matkan hinta on 10 eur Sitovat 
ilmoittautumiset 15.9. mennessä Anjalle sähköpostiin anjakaarina.marttila@gmail.com. 
Lisäinfoa matkasta voit kysellä myös Akilta Suksistudiolta puh. 0500 753 564.
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PYÖRÄILYKESÄ PARHAIMMILLAAN!!!!

Ilolla olemme todenneet, että kulumassa oleva kesä on houkutellut pyöräilijöitä tap-
ahtumiimme todella mukavasti. Olemme kehitelleet uusia juttuja ja näin pystymme 
tarjoamaan vaihtoehtoja niin vauhdikkaista kuin leppoisistakin lenkeistä pitäville. Te, 
jotka vielä olette harkinneet lähteäkö mukaan, TERVETULOA! Seuraavassa vaihtoehtoja:

Maanantaipyöräilyissä on kaksi vaihtoehtoa: pidempi lenkki tai leppoisa lyhyempi 
polkaisu. Pidemmälle lenkille on tänä kesänä osallistunut viikottain lähes 40 polkijaa, 
jotka lähdön hetkellä ryhmittyvät 3-4 ryhmään niin, että jokainen pystyy polkemaan 
haluamaansa vauhtia. Ladun polkija polkee aina viimeisenä, joten jos vauhtia haluaa 
vaimentaa matkan varrella, se onnistuu oikein hyvin.
Leppoisalla lenkillä tavoitteena on pyöräilyn ohella saada kuvaa kotikaupungistamme 
ja lähitienoon kohteista.
Maanantaisin kokoonnumme Suur-Savon Aukion Puistokadun puolelle klo 18. Kesän 
jäljellä olevat pyörälenkit.

perinteiset        leppoisat

1.7. Loukee-Roitto 55 km Porrassalmi
 8.7. Paajalantien lenkki 40 km Vatilan suunta
15.7. Tuomiojantien lenkki  45 km Lehmuskylä-Kalevankangas 
22.7. Elämänlähde-Inkarila  50 km
29.7. Hiirola-Vehmaskylä 45 km, mahdollisuus polkea
    Kalvitsan Asemakahvilaan 60 km
 5.8. Sepän Kievari 45 km
12.8. Valkeajärvi 45 km
19.8.  Löytö-Taavelintie 45 km
26.8. Latupirtti (kauden päätös) 35 km Tervetuloa kaikki pyöräilijät!!!

Kilometrikisa 1.5. - 22.9. 2019 Mikkelin Ladun joukkueen nimi on Pyörällä päästään ja 
osallistumiskoodi mapy2019.
Rekisteröidy osoitteessa http:/www/kilometrikisa.fi/teams/join/
Pääsee myös google hakuna kilometrikisa 2019 sieltä rekisteröityminen jne.

Seniorit hyvin liikkeelle
Eri yhteistyötahojen kanssa aloitetut torstaiset senioripyöräilyt ovat myös paikkansa 
löytäneet. Näidenkin lenkkien tavoitteena on mukava yhteisöllisyys ja tutustuminen ko-
tikaupungin pyöräilyreitteihin ja käyntikohteisiin. Toki kuntokin kesän mittaan kohenee! 
Osa porukasta polkee mieluusti pidemmän ja vauhdikkaamman lenkin ja sekin on mah-
dollista. Kokoonnumme torstaisin klo 13. Urheilupuiston Anni Swanin kadun puoleiselle 
parkkipaikalle. Tervetuloa mukaan myös ne, joilla seniorisuus on vielä edessä päin!

Yhdessä oppaiden ja kulttuuritoimen kanssa
Viime kesänä kokeiltiin yhteistyötä Mikkelin kaupungin kulttuuritoimen ja Mikkelin 
Kaupunkioppaiden kanssa. Mukavaa oli ja tänä kesänä laajennamme yhteistyötä.
Lauantaina 29.6. lähdemme mukaan Hulivili-karnevaalien pyöräilytapahtumaan.
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Runon ja suven päivänä lauantaina 6.7. lähdemme opastetulle kultturiretkelle 
Ihastjärvelle, missä kohteina ovat Harjukosken mylly ja ortodoksitsasouna. Retki vie 
lähes koko päivän, joten evästä mukaan!
Elokuun 17. päivänä, lauantai sekin, suunnataan Hiirolan, Alamaan ja Vehmaskylän 
suuntaan. Ohjelmassa mm. Maria de Jongin ateljee, Pirtin Kehräämö, Matiskala ja ehkä 
myös Mörönperä. Tällekin retkelle omat eväät.
Syksyn viimeinen opastettu pyöräretki suuntautuu sunnuntaina 29.9. Mikkelin päivänä 
Porrassalmen suunnalle, missä kyllä historiaa riittää.
Seurailkaa eri tiedotusvälineistä näiden yhteistyötapahtumien ilmoittelua ja lähtekää 
mukaan!

Pitkä pyöräily tarjoaa treeniä ja silmäniloa
Kesän pitkä pyöräily PUUMALAN SAARISTOREITTI poljetaan joko yksipäiväisenä la 13.7. 
tai kaksipäiväisenä niin, että Puumalassa yövytään ja kotiin palataan su 14.7. Retki on 
omakustanteinen; lauttamatka maksaa tänä vuonna 12 eur. Vaikka ilmoittautumisaika 
on jo päättynyt, kannattaa paikkoja kysellä Petäjän Jarmolta puh. 050 336  2708 tai 
jarmo.petaja@pp1.inet.fi.

Rohkeasti myös kauemmas
Parinkymmenen vuoden tauon jälkeen polkaisee joukko latulaisia 20.-27.7. Viroon 
pyöräilemään Lounais-Viron mielenkiintoisiin maisemiin. Matkakertomus tulee kotisi-
vuillemme ja varmaan seuraavaan tiedotteeseenkin.

Unohtaa ei pidä myöskään meneillään olevaa kilometrikisaa.

Pyöräilemmepä sitten lyhyempiä tai pidempiä lenkkejä, muistammehan aina lait-
taa kypärän päähän, turvaliivin ylle (suositus) ja juomapullon matkaan mukaan. 
Juomatauot kannattaa pitää pysähtyen, ei pyöräilyn aikana.

Mikkelin Ladun järjestämissä tapahtumissa osallistujat on vakuutettu, mutta välineet 
eivät. Siksipä omat vakuutukset kannattaa pitää kunnossa.
Lisäksi aina tulee olla mukana omat henkilötiedot, myös tiedot, keneen otetaan 
yhteyttä, jos jotain tapahtuu.

Olet todella tervetullut mukaamme polkemaan! Lisätietoja voit kysellä Petäjän Jarmolta 
tai Marttilan Anjalta (yhteystiedot toisaalla).

Pyöräily tapahtumissa mukana mm. 
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INNOSTU LÄHIRETKEILYSTÄ
Olemme loppukevään ja alkaneen 
kesän aikana aktivoituneet myös 
retkeilyrintamalla. Ehkäpä viime 
vuonna julkaistu luettelo lähiseu-
tujen laavuista ja kodista sytytti 
kipinän lähteä tutustumaan poru-
kalla näihin kohteisiin. Ihan yhdessä 
kesässä ei kaikkia noin 50 kohdetta 
haltuun oteta, mutta hyvään alkuun 
päästään!
Toteutamme retket kimppakyydein 
(kohteesta riippuen myös pyöräily-
mahdollisuus) ja omin eväin.
Seuraava kohde on Säynätin luontopolku sunnuntaina 7.7. Lähdemme Mikkelipuiston 
parkkipaikalta jo klo 8., jotta pihapäivän tarjonnasta innostuneet ehtivät iltapäivällä 
polkaista vielä vaikkapa Kurkilammen siirtolapuutarhan väriloistoa ihailemaan!
Retkeilyvastaavamme Siiskosen Juhani kertoilee mielellään lisää puh. 0500 237 530. 
Tervetuloa mukaan niin isot kuin pienetkin retkeilijät!

YÖ ULKONA
Illan jo hämärtyessä kokoonnumme lauantaina 31.8. Latupirtille nukkumaan yö ulkona. 
Luvassa on illan mittaan erilaisia luontoon liittyviä aktiviteettejä, tietenkin saunomista, 
kodassa letunpaistoa.... ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa.
Yö ulkona on elämys ja sen haluamme tarjota myös Mikkelin päättäjille, jotka tulevat 
saamaan kutsun lähiaikoina.

Latupirtille voi tulla omalla autolla, kimppakyydilla, pyörällä ja tänä vuonna osan mat-
kasta myös patikoiden. Seuratkaapa ilmoittelua elokuussa, mutta allakkaan kannattaa 
merkintä tehdä jo nyt!

Tihkusadekaan ei haitannut evästuokiota Ota-
van kirkkokivillä.

Rohkeasti kokeilemaan.
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Lasten hiihtotapahtuma 3.2.2019
Susiniemihiihdon kanssa samana sunnuntaina järjestettiin 
lasten hiihtotapahtuma Muumien hiihtokoulun tapaan. Ko-
vassa tuulessa ja lumituiskussa hiihdon opettajina olivat 
muumien hiihto-opettaja ja jänis. Mukana oli 35 innokasta, 
2-8 vuotiasta lasta vanhempiensa kanssa. 

Kiitos kaikille osallistujille!

Helmikuussa Angry Birds -tapahtuma ilahdutti niin perheen pieniä kuin isojakin. Monen 
toiveissa jo ensi vuonna.....



10

Melottiin taas
Järjestyksessä 35. Suomi meloo -tapahtuma melottiin kesäkuun toisella viikolla. Reitti 
kulki Kihniöstä Saloon. Reitin varrelle mahtui kapeita jokiosuuksia ja avaria järvenselkiä, 
loppumatkasta myös merimaisemaa saariston suojassa. Muutaman kerran siirryimme 
autoilla vesialueelta toiselle ja monet kerrat ohitimme pohjapatoja tai vähävetisiä tai 
kivikkoisia koskia nostamalla kajakin vedestä ja kantamalla sen esteen toiselle puolelle. 
Sään puolesta saimme kokea hellettä, tuulta, ukkosmyrskyä ja sumuisia hetkiä meren 
aalloilla. Sade ei meitä liiemmin kastellut, hyvä niin. Vaihtopaikat olivat totuttuun tyyliin 
hyvin erilaisia. Toisinaan melojat vaihdettiin uusiin sillanposkessa keskellä ei mitään, 
toisinaan upeassa kartanomiljöössä, mm Laukon kartanossa. Lepaalla vaikutuksen teki 
upea puutarha ja koko miljöö viehättävänä kokonaisuutena historiaa ja uutta osaamis-
ta. Lämpimänä jäi mieleen piskuinen Narvan uimaranta, jossa meitä odotti paikallisen 
koulun hyväntekeväisyysporukka, jonka suussa sulavia herkkuja saimme nauttia illan 
aikana. Paikalla oli myös Narva Big Band, joka koostui nuorista ja vähän vanhemmista 
soittajista ja soitti aivan mainiota musiikkia tulevien ja lähtevien melojille iloksi. Saipa 
Seppokin nimipäivälaulun ja -kakun!  
 
Suomi meloo -tapahtuma on lämminhenkinen ja yhteisöllinen viikko, jonka aikana 
näkee monipuolisesti Suomea uudesta vinkkelistä. Hommaan kuuluu se, että kaveria 
autetaan aina kun voidaan, vuo-
rokauden ajasta riippumatta. 
Aina on joku valmiina ojenta-
maan käden auttaakseen sinut 
ylös kajakista ja kantaakseen 
apuna kajakin portaat ylös tai 
auton katolle Mikkelin Ladun 
huikea porukka ansaitsee 
lämpimät kiitokset yhteisestä 
viikosta, on etuoikeus olla osa 
tätä perhettä!

Tiina Liisa Valtokari
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Latupirtin puh. 0400 426 460
Latupirtin osoite: Latupirtintie 32, 50670 Otava (navigaattori ei opasta perille 
oikein, ajo Korpikoskentie 33 risteyksen kautta).

Latupirtin vuokraukset: 

Pirtti ja sauna 
110 eur/vrk ei jäsen,
jäsenille 80 eur/vrk    
Viikonloppu 
Pirtti ja sauna 200 eur ei jäsen, 
jäsenille 150 eur 

Gps-laitteita vuokrattavana 
5 eur/vuorokausi, 10 eur/viikon-
loppu, 15 eur/viikko.

OUTAMAJAN syksy 2019
Nopeille lähtijöille kesän viikko 32  250 eur ja 

viikko 44 150 eur vielä vapaana.

Kevään 2020 viikot 

vk 4 ja 22  150 eur 

vk 10 ja 16  350 eur

Hakemukset ja tiedustelut:       
matti.uimi@gmail.com

Käytä hyväksesi Outamajan viikkoja.

Mikkelin alueen laavut ja kodat julkaisu löytyy Google haulla: Mikkelin 
alueen laavut ja kodat.
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Saariselälle, Äkäslompoloon, Kilpisjävelle tai Muonioon?

Latupirtti sai keväällä uuden maalipinnan ahkerien talkoolaisten toimesta.
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Kyykkää pelataan Rantakylän kentällä tiistai-iltaisin. Kansallispuistoilta.

Tunturipuro metrisen hangen syleilyssä.

Nukuttin yö ulkona ja rakenneltiin kaikenlaista.
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Jäseneksi liittyminen
ja osoitteenmuutokset

Yksinkertaisimmin voit liittyä täyttämällä liittymislomakkeen sivulta https://mikke-
linlatu.suomenlatu.org: Liity jäseneksi -kohdasta.
Asia hoituu myös sähköpostilla jäsensihteeri Jouni Kempille, jouni.kemppi@surffi.fi 
tai ilmoittamalla tiedot Mikkelin Ladun hallituksen jäsenelle.
Jäsenmaksut  vuodelle 2019:  perheen ensimmäinen (ainoa) jäsen 25 euroa, per-
hejäsenyys 35 euroa (sama osoite), nuorisojäsen (alle 20 vuotta) ja opiskelijajäsen 
(alle 29 vuotta)12 euroa, rinnakkaisjäsenyys toisessa latuyhdistyksessä 12 euroa, 
yhteisöhenkilöjäsen 28 euroa.

Mikkelin Ladun jäsenetuliikkeet ja yhteistyökumppanit:

Suur-Savon Osuuspankki tarjoaa 250 euron alennuksen OP Kiinteistökeskuksen 
välityspalkkiosta. (Etu ei koske minimipalkkiota.) Esitä jäsenkorttisi asioidessasi 
OPKK:n toimipisteessä.Suomen Ladun jäsenenä saat 5 kertaa vuodessa Latu ja Pol-
ku -lehden sekä oman latuyhdistyksen tiedotteen 2krt/v. Alennuksia majoituksista 
saat mm. seuraavista kohteista: Kiilopään Tunturikeskus, Akumaja (Paistunturien 
erämaa), Ylläsjärven Tunturihotelli, Ounasvaaran Lakituvat, Tunturikemiö (Jerisjärvi) 
ja Kilpisjärven Retkeilykeskus. Alennuksia tulee myös Start-tarvikkeista (Startex 
Oy), Bear&Water -tuotteista sekä Karttakeskuksen ja Partioaitan tuotteista.
Tarkemmin http://www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut/jäsenedut

Pirtin
Kehräämö Oy
www.pirtinkehraamo.fi

                              ULKOILEVAN IHMISEN ERIKOISLIIKE

 SAVILAHDENKATU 10, LAITISENKULMA 

                PALVELEMME MA-PE 10-18 JA LA 10-14

       TERVETULOA TUTUSTUMAAN VALIKOIMIIMME!

SPORTTARI

 aolutevreT
 !neesillakiap

aunis emmelevlaP .niikknapsuuso neesillakiap iskaakkaisa-ajatsimo eluT  
 .assietnalit assivuttuum neduusiavelut

  
 asseettioso naja atarav tioV adhiav/fi.po  .0050 0010 allamattios iat 

  !elliem aolutevreT

 .ikknapsuusO aaojrat tulevlapikknaP
napooruE nPO isetot aj 5102 annouv ajekknap itsesiujaalnamliaam iliatrev grebmoolB otsimiotsituU  

.iskiknap iskammivhav iskennaskedhak namliaam äkes iskammivhav  .mpm/mpp 15150 0010 aj 0050 0010  
 ).vla .sis( .nim/e 21,0 +.hup/e 5380,0 .hupaktam aj -aknal atsisiamitok toremun 6050 4030 aj 3030 3030
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Varaa aika kätevästi verkossa www.op.fi  
tai puhelimitse 010 255 2601. 

Osuuspankki on paikallinen ja suomalainen, asiakkaiden omistama pankki. 
Päätökset tehdään täällä ja ne hyödyttävät omaa maakuntaamme. 

Olemme turvallinen ja luotettava kumppani elämäsi eri vaiheissa.  
Suurissa ja pienissä tarpeissa. Opiskeluaikana, kodin tai mökin  
hankinnassa, auton ostossa tai remontissa. Katso omistaja-asiakkaan 
mainiot edut osoitteesta: www.op.fi/suur-savo 

Tervetuloa meille!

Haluamme olla sinulle ja perheellesi

elinikäinen kumppani.

010-numerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 
0,0835 e/puh.+0,167 e/min.


