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Tiedotuslehti   1/2022

Vahva liikuttaja

70 vuotta
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SUOMEN LADUN ARVOT 
TOIMINTAMME PERUSTANA
 
 • Kaikilla on mahdollisuus ulkoilla
 • Ulkoilemme ympäristöä kunnioittaen
 • Olemme kaikille avoin yhteisö
 • Arvostamme vapaaehtoisuutta
 • Olemme rohkeita ja uudistumme

Hallitus 2022
Varsinaiset jäsenet:
Anja Marttila, pj 040 745 99 65 anjakaarina.marttila@gmail.com
Pirkko Suutari, varapj 044 337 02 10 pirkko.suutari@gmail.com
Eeva Huhtinen 0500 187 570 eeva.huhtinen@hotmail.com
Jouni Kemppi 044 017 87 01 jouni.kemppi@surffi.fi
Heino Lipsanen 044 065 16 15 heino.lipsanen@gmail.com
Jarmo Petäjä 050 336 27 08 jarmo.petaja@pp1.inet.fi
Arja Piilemä 050 514 64 38 arja.piilema@outlook.com
Esko Piispa 050 527 47 83 esko.piispa@surffi.fi
Hilkka Tikkanen 0400 574 703 tikkanen.hilkka@gmail.com

Varajäsenet:
Jarmo Kivinen 0400 253 674 kivinen.jarmo@pp.inet.fi
Tuulia Lantta 050 369 12 40  lanttat@gmail.com
Irma Makkonen 050 411 45 63 irma.makkonen@gmail.com
Matti Uimi 040 577 24 39 matti.uimi@gmail.com

Sihteeri:
Irma Gynther-Karppinen  044 576 03 12  irmagyntherk@gmail.com  

Talous: Mikkelin Tilitoimisto Oy
Pankkiyhteys: FI73 5271 0440 1835 65

Sähköposti: mikkelinlatu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mikkelin latu

Latupirtin puh. 0400 426 460 (käytössä hiihtokaudella)
Latupirtin osoite: Latupirtintie 32 50670 Otava (HUOM! Navigaattori ei opasta  oikein: 
Aja Korpikoskentie 33 risteyksen kautta; tien laidassa vihreä ja punainen merimerkki!)

Latutilanne: Mikkelin kaupunki www.mikkeli.fi/ladut
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Tiivis toiminnan vuosi 2021 on takana. 
Yhdistyksemme tukikohta Latupirtti on 
ollut monen tapahtuman keskipistee-
nä; tulihan sille ikää 20 vuotta. Juhlava 
on alkava vuosikin, sillä Mikkelin Latu 
täyttää 70 vuotta! Kuluneen vuoden 
aikana olen monta kertaa ottanut 
käteeni 60-vuotishistoriikin löytääkseni 
sen ytimen, mikä on vuodesta toiseen 
saanut latulaiset aktiivisesti edistämään 
seutukunnan ulkoilumahdollisuuksia. 
Vahva yhteishenki ja halu toimia ovat 
vuodesta toiseen pitäneet yllä talkoo-
henkeä. Jos on jotain sovittu, se on 
tehty. Yhdessä.

Juhlavuosi tulee olemaan meidän 
näköisemme. Pääjuhlaa vietämme 
helmikuun 12. Paukkulan Artium 
-salissa. Tavoitteenamme on tehdä 
tilaisuudesta leppoisa jäsenistömme 
taitoja esiin tuova lämminhenkinen 
tilaisuus. Vuoden varrella nostamme eri 
toimintojemme tapahtumia näkyväm-
min esille. Toivon, että mahdollisimman 
moni teistä pääsee jossain muodossa 
juhlavuoden tunnelmia kokemaan!

Toimintojen suunnittelu on haasteel-
lista, sillä elämme edelleen erilaisten 
mahdollisten rajoitusten aikaa. Siksi 
tapahtumatarjonnassa on aika suur-
piirteinen linja. Pyrimme kyllä suun-
nittelemaan tapahtumat hyvin, mutta 

* ULKOILEMME 
* OSALLISTUMME
* VAIKUTAMME 
 YHDESSÄ

kustannuksia ja työtunteja viime metreille asti 
säästäen. Siksi toivon, että seuraatte ilmoittelu-
amme entistä tarkemmin. 
Tiedotus on ollut meille haaste ja on sitä edel-
leen. Nyt minulla on kuitenkin iloisia uutisia:  
yhdistyksemme nettisivut laitetaan ajantasalle, 
sillä olen löytänyt tekijän!!!!! 
Tavoitteenamme on myös aktivoitua sähköpos-
tiviestinnässä teidän jäsenten suuntaan. Tämä 
homma on kuitenkin kaksisuuntainen; tarkista-
kaapa, onko jäsenrekisterissä sp-osoitteet ajan 
tasalla!

Olen nyt päättämässä ensimmäistä puheen-
johtajakauttani ja uusi (ja viimeinen) kaksivuo-
tiskausi on alkamassa. Kiitos ihan jokaiselle 
teistä jo tästä kuluneesta ajasta. Olen oppinut 
tuntemaan melkoisen määrän uusia kasvoja, 
saanut valtavan määrän energiaa kokiessani, 
että tapahtumissamme on viihdytty. Mikkelin 
Ladusta on vuosikymmenien aikana seudullam-
me rakentunut positiivinen kuva ja sen pohjalta 
on ollut hyvä jatkaa eteenpäin Suomen Ladun 
uuden strategian mukaiset tavoitteet muistaen. 
Haluamme olla rakentamassa myönteistä ilma-
piiriä kaupungissamme taloudellisista uhkista 
huolimatta. Ihan kaikki ei ole euroista kiinni. 

Toivon meille kaikille riittävän lumista talvea, 
kesää enteilevää kevättä, lämmintä kesää ja väri-
kästä syksyä ulkoillessamme kotikaupunkimme 
kauniissa ympäristössä!

Yhteistyöterveisin Anja 
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Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaamme on koottu varsin paljon erilaisia tapahtumia huomioi-
den yhdistyksemme 70-vuotisjuhlavuosi. Kaikki toimintamme perustuu terveysturvalliseen to-
teutukseen ja siksi on olemassa mahdollisuus, että kaikkea suunniteltua ei pystytä toteuttamaan. 
Seuratkaa ilmoitteluamme!

TAMMIKUU
Latupirtti palvelee la-su 10-15
Lentopallovuorot Tuppuralan salissa 
ma 17.-18.30 ja pe 17.-19
Suksien esittely ja kokeilu yhteistyössä 
Suksi Studion kanssa viikolla 4

Kansallinen hiihtopäivä la 29.1.
Retkiluistelu; kimpparetki

HELMIKUU
Latupirtti avoinna päivittäin 10-16
Savonia-hiihto la 5.2. (talkoissa mukana)
70-vuotispääjuhla SNO:n Artium salissa 
la 12.2.klo 13. Kahvitus alkaen klo 12
Susiniemi -hiihto Latupirtillä su 13.2.
Ystävänpäivän yllätys ma 14.2.

Ulkona Kuin 
Lumiukko 2022 
Viikolla useita 
tapahtumia eri 
puolilla Mikkeliä
Päätapahtuma 
la 19.2. klo 10-14 
torilla ja Urheilu-
puistossa

Kalevankankaan 1-luokkalaiset suksilla 
viikko 8
Retkiluistelun kimpparetket jatkuvat

MAALISKUU
Latupirtti palvelee päivittäin 10-16 hiihto-
kauden loppuun
Soihtuhiihto ke 2.3.

Perheliikuntapäivä Latupirtillä su 6.3.
Suomen Ladun Rakastu Retkeilyyn 
-koulutus la 12.3. Latupirtillä
Yhdistyksen kevätkokous viikolla 12

HUHTIKUU
Hiihtoviikko Äkäslompolossa 2.-9.4.
Polkujuoksuinfo ja kauden aikataulutus
Tiedote 2/2022 valmistuu huhtikuun aikana
Suomen Ladun kevätkokous Turun Ruissa-
lossa 24.4.

TOUKOKUU
Latupirtin kevättalkoot
Jäsenistön keskiviikot Latupirtillä alkavat ja 
jatkuvat koko kesäkauden

MIKKELIN LATU ry:n tapahtumia v.2022
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Maanantaipyöräilyt polkaistaan 
käyntiin 2.5.

Senioripyöräilyt aloitetaan to 5.5.
Retkeilykausi käynnistyy
Rakastu Retkeilyyn-kurssi Latupirtillä
Yhdistetään aamuyön linturetki
Villiyrtit
Unelmien liikuntapäivä ti 10.5.
Kävelykipinä
Plogging
Kalevankankaan 1-luokkalaisten 
kevätretket

KESÄKUU
Maanantaipyöräilyt
Senioripyöräilyt
Majavamelonta?

Suomi Meloo ja soutaa -päivä la 11.6.
Melontakauden avaus
Suomi Meloo Pohjois-Karjalassa
la 11.6.-pe 17.6.
Retkelle -päivät 11.-12.6.
Patikkaretki
Pyöräretki
Kyykkäkausi alkuun Rantakylän kentällä

HEINÄKUU
Pyöräilyt ja päiväpatikat jatkuvat
Saimaa Cycle Tour 2022 8.-9.7. (yö)
Olemme mukana 3 huoltopisteellä
Saimaan Saaristoreitti pyöräillen

Melontaretki
Viikonloppuretki kansallispuistoon

ELOKUU
Pyöräilyt ja päiväpatikat jatkuvat
Lentopallon salivuorot käynnistyvät
Pyöräilyviikko 32
Nuku Yö Ulkona la 27.8. Latupirtillä

Akumajan viikko 35
Sieniretki Otavan Marttojen kanssa
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SYYSKUU
pyöräilyt ja retkeilyt jatkuvat
Sauvakävely alkaa
Metsämörrin juhlaviikko 19.-25.9.
Kalevankankaan 1-luokkalaisten 
syysretket
Suomen Ladun koulutukset Latupirtillä:
24.9. Tunteet hukassa -metsäseikkailun 
ohjaajakoulu
25.9. Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus
Ruskaviikko 37

LOKAKUU
Pyöräily- ja retkeilykauden päätös
Latupirtin syystalkoot
Perhetapahtuman Latupirtillä su 23.10.
Otavan Martat matkassa mukana
Pimeä Patikka ke 26.10.

Latupirtin avoimet ovet pe 28.10.
Suomen Ladun syyskokous 30.10. Helsinki

MARRASKUU
Yhdistyksen syyskokous viikolla 47
Tiedotteen 1/2023 valmistelu alkaa
Ensilumen kausikortit

JOULUKUU
Pikkujoulut

Tiedote 1/2023 valmiiksi ja jakoon

Tervetuloa mukaan 
tapahtumiimme 

v. 2022!
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Eri toimintojen yhdyshenkilöt 2022
LENTOPALLO Seppo Povelainen 0400 651 727 seppo.povelainen@gmail.com

PYÖRÄILY Jarmo Petäjä 050 336 27 08 jarmo.petaja@pp1.inet.fi

RETKEILY Juhani Siiskonen 0500 237 530  juhani.siiskonen@surffi.fi

MELONTA Antti Toivanen 040 823 06 21 antti.m.toivanen@gmail.com

HIIHTO Jarmo Petäjä 050 336 27 08  jarmo.petaja@pp1.inet.fi

POLKUJUOKSU Satu Soivanen 040 734 77 88 satu.soivanen@gmail.com

KYYKKÄ, LUMIKENKÄILY, GEOKÄTKÖILY 
 Esko Piispa 050 527 47 83  esko.piispa@surffi.fi

RETKILUISTELU Jarmo Kivinen 0400 253 674 kivinen.jarmo@pp.inet.fi

SAUVAKÄVELY Jouni Kemppi 044 017 87 01 jouni.kemppi@surffi.fi

PERHELIIKUNTA  Arja Piilemä 050 514 64 38 arja.piilema@outlook.com

LATUPIRTIN ISÄNTÄ 
 Esko Piispa 050 527 47 83 esko.piispa@surffi.fi

EMÄNNÄT Hilkka Tikkanen 0400 574 703 tikkanen.hilkka@gmail.com
 Leena Piskonen 050 524 5174
 Riitta Kämppi 050 432 13 56 kamppir@gmail.com

VARAUKSET Anja Marttila 040 745 99 65 anjakaarina.marttila@gmail.com

MAJATOIMIKUNNAN PJ JA OUTAMAJAN ISÄNTÄ   
 Matti Uimi 040 577 24 39  matti.uimi@gmail.com
 

  

Tervetuloa talkoisiin!

Toiminnassamme tarvitsemme vuoden mittaan talkoolaisia melkoisesti. Latupir-
tin latukahviossa hiihtäjiä palvelee lähes 100 vapaaehtoista!!!! Kiitos jo tässä 
vaiheessa teille jokaiselle!
Kauden 2023 työvuoroista voit toiveita esittää Latupirtin talkoolaiskansioon.

Alkavan vuoden aikana meillä on luvassa isoja tapahtumia, joihin tarvitaan teki-
jöitä. Tässä pari esimerkkiä, jotka kannattaa jo nyt allakkaan merkitä:
La 19.2. klo 10-14 UlkonaKuinLumiukko -tapahtuma Urheilupuistossa ja torilla 
tarvitsee paljon talkoolaisia. 
Pe-la 8.-9.7. (yö) Mikkelin kautta kulkeva Saimaa Cycle Tour työllistää meitä tosis-
saan, sillä me huolehdimme kolmesta huoltopisteestä ja liikenteenohjauksesta.
Näihin kahteen voit jo nyt ilmoittautua mukaan soittamalla tai laittamalla säh-
köpostia Anjalle.
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LATUPIRTTI 20 v
Päättyneenä vuonna Latupirtin valmistu-
misesta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Siksipä 
oli aihetta kokoontua useammankin 
kerran muistelemaan sitä talkootyön 
määrää ja intoa, jolla Tattalanlammen 
rannalle meille niin tärkeä kiintopiste 
aikaan saatiin.

Mieliinpainuvin tilaisuus koettiin heinä-
kuussa, kun vieraaksemme Latupirtille 
saatiin ”vanhat veteraanit” muistelemaan 
menneitä. Voi sitä iloista puheensorinaa, 
naurua ja tunteellisia hetkiä, kun pitkästä 
aikaa voitiin tavata. Näistä hetkistä me 
uudemmat latulaiset saimme melkoisen 
annoksen intoa ja voimaa jatkaa heidän 
aloittamaansa toimintaa eteenpäin. Teitte 
päivästämme juhlan, KIITOS!

Latupirtin historiaan ovat ensi hetkestä 
alkaen kuuluneet talkoot. Viime kesänä 
keskiviikkoisin kokoonnuimme milloin 
isommalla milloin pienemmällä porukal-
la hommiin. Nyt toteutui myös tavoite 
lämpimästä varastosta. Ammattitaitoiset 
miehet yhteistuumin asialla, emäntien 
loihtimat ruokapalvelut ja iltapäivän päät-
teeksi saunan lämpö.
Kesän aikana talkoiltiin myös Latupirtin 
ympäristöä siistiin kuntoon. Meillä on 
omasta takaa monenlaista taituria ja työn 
tuloksista saamme kaikki nauttia.

Jos kesäaikana talkoillaan enimmäkseen 
ulkosalla, talvikausi onkin totutusti toinen 
juttu. Tulevalle talvelle emännät ovat 
taas laatineen listan talkoolaisista, joiden 
työpanoksella ilahdutetaan hiihtäjiä ja 
kartutetaan yhdistyksen kassaa. Nyt kaik-
ki toivomaan kunnon talvea!

Kiitos Seppo Puntanen! 
Olet ollut keskeinen henkilö Latupirtin 
tähänastisen historian joka askelmalla. 
Kuvassa kerrot heinäkuisessa tapaami-
sessa rakentamisen vaiheista.

Iloisin ilmein talkoissa, niin myös Pisko-
sen Leena ikkunanpesupuuhissa.
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Leena-Kaisan, Maijan, Juhanin ja Eeron ensi-
esiintyminen ihastutti pikkujouluissamme.

Latupirtin rakennustalkoissa ahkeroi-
nut Eero Kylliäinen ilahdutti huuliharp-
pusoitannolla heinäkuista kutsuvieras-
joukkoa.

Lämmin varasto tästä tulee, 
hommissa Seppo, Matti ja Eero.

Ei talkoita ilman tarjoilua, kiitos emännät!
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HEINO LIPSANEN
Suomen Ladun hallitukseen
 
Yhdistyksemme hallituksen jäsen Heino Lipsanen va-
littiin Suomen Ladun syyskokouksessa Lappeenrannas-
sa 31.10 Itä-Suomen latualueen ehdokkaana Suomen 
Ladun hallitukseen. Heinon pesti alkaa 1.1.2022 ja kes-
tää kerrallaan kolme vuotta. Meillä on nyt ensimmäisen 
kerran suora linja   päätöksenteon huipulle.
Heinolla on vankka kokemus urheilun ja liikunnan 
saralta niin omakohtaisen huippu-urheilu-uran ajoilta 
kuin järjestökentän tehtävistäkin. Taidamme laittaa Hei-
non ensi kesänä Suomi Meloo -viikolle Mikkelin Ladun 
kanoottiin!
Hallituspaikan ohella uusi tehtävä tuo lisää liikettä Hei-
nolle myös Itä-Suomen latualueella, sillä hän  on myös 
aluetyöryhmän jäsen.
Itä-Suomen latualue on muuten alueellisesti suurin 
Suomen Ladun alueista. Yhdistyksiä on Mäntyharjun 
Reissupolusta Suomussalmen Samoojiin yhteensä 29 
ja lisäksi vielä 4 tunturilatuyhdistystä. Jäsenmäärältään 
alueemme on toiseksi suurin. Onnea matkaan Heino!

ITÄ-SUOMEN LATUALUEEN KUULUMISIA
Latualueen toiminta on niin kuin kaikki muukin ollut kohta pari vuotta säästölie-
killä. Yhteinen iso hanke: Lapin hiihtoviikko 2020 karahti viime metreillä koro-
naan ja päättyneen vuoden suunnitelmiakin muutettiin moneen otteeseen ja 
suurelta osin peruttiin.
Nyt on taas uutta virtaa ladattu. Alueelle on toivottu pyöräilytapahtumaa, josta 
v. 2020 oli jo valmis kolmen kohteen suunnitelma. Nyt alkuvuosi on  aikaa esittää 
ideoita, joita lähdetään alueellisesti viemään eteenpäin.
Latualue tekee vuotuisen retken elokuun alussa Petkeljärven kansallispuistoon 
Ilomantsiin.
Hiihtoviikko Lapissa 2023 on myös kirjattu suunnitelmiin. Näistä tiedotetaan 
lisää, kun suunnitelmat etenevät.
Itä-Suomen Latualueen alueyhdyshenkilönä toimii Ristiinan Rinkan puheenjoh-
taja Helena Turkki. Hänelle voi soitella 040 827 69 27 tai kirjoitella sähköpostia 
helena.turkki@gmail.com
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”Hiihtoraivosta” eroon - muista latuetiketti
Onko latu vain hiihtämistä varten? Vai saako hiihtäjien joukossa vaikkapa lumikenkäillä? 
Tutustu latuetikettiin ja käyttäydy ladulla toisia huomioiden.
 
01 LATU ON YHTEINEN. Anna kaikille hiihtorauha. Jokainen hiihtää omaa vauhtiaan ja 
omalla tyylillään.

02 YLÄMÄKI-ALAMÄKI. Valitse omalle kunnollesi ja taidoillesi sopiva latu, niin hiihtäminen 
on kivaa.

02 NOPEAMPI VÄISTÄÄ. Ladulla liikkuessa hikipinko väistää hissukseen retkimielellä hiih-
tävää. Kapealla uralla ylöspäin menijä antaa tilaa alas laskevalle.

03 OIKEANPUOLEINEN LIIKENNE. Kun useita latu-uria kulkee vierekkäin tai kun luiste-
luväylä on leveä, hiihdetään oikeanpuoleista reunaa ja väistetään vasemmalta. Ihan kuin 
liikenteessäkin!

04 HIIHTOSUUNTA. Jos hiihtosuunta on osoitettu merkeillä, sen mukaan kannattaa toimia. 
Edessä voi muuten olla vaikkapa jyrkkä lasku suoraan tielle. Seuraa myös muita ladun 
varrella olevia ohjeita ja varoituksia.

05 SAAKO KÄVELLÄ? Latu on tehty hiihtämistä varten. Sitä ei saa rikkoa. Esimerkiksi 
lumikengillä voi kuitenkin usein kävellä ladun sivussa ilman, että siitä tulee ladulle kuoppia. 
Kävelijät, hiihtäjät ja kaikki muut ladulla liikkuvat vastaavat itse siitä, etteivät aiheuta liikku-
misellaan muille vaaraa.

06 MUKSIS. Jos joku muksahtaa mäessä, kysy sattuiko ja tarvitseeko kaatunut apua. Louk-
kaantuneelle tulee nopeasti kylmä.

07 KOIRAT. Järjestyslaki kieltää viemästä koiraa edes kytkettynä yleiseen käyttöön kun-
nostetulle ladulle. Erityisiä koiralatuja on jonkin verran, ja ne tunnistaa opastuksesta ja 
merkeistä.

08 LATUA! Ärhäkät latua-huudot ovat historiaa ja kuuluvat korkeintaan kilpaladulle. Kunto-
ladulla niistä tulee vain paha mieli.

09 VAARAN PAIKKA. Ladun pitäjä vastaa siitä, että sillat, kaiteet ja muut rakenteet ovat 
kunnossa ja kestäviä. Ladun pitäjän tehtävä on myös varoittaa latu- ja tieristeyksistä ja 
vaarallisista laskuista.

31.01.2017|Ulkoile
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Virallinen jäsenmäärämme v.2021 päättyessä on 1276! Kasvua vuodessa lähes 
60 jäsenen verran. Jäsenluetteloa selatessa vilahtelee jäsenien kotipaikaksi Mikkelin 
ohella kymmeniä muitakin paikkakuntia. Mitä jäsenet odottavat meiltä, pystymme-
kö vastaamaan ajan haasteisiin...siinä hallituksen pöytään pohdittavaa.

Kari Varonen liittyi Mikkelin 
Ladun jäseneksi aprillipäivä-
nä 1.4.1986. Mitä kaikkea Kari 
onkaan 35 jäsenvuotensa aikana 
yhdistyksessämme kokenut.
”Mikkelin Latuun minut hou-
kuttelivat kaverit, joiden kanssa 
olimme reserviläistouhuissa ja 
muissa erähommissa ja melonta-
retkillä yhdessä olleet.”
Vuosikymmenien varrella Karin 
kiinnostus luontoon on vienyt 
hänet Suomi Meloo -tapahtumiin 
ja erämelonnan kisoihin kym-
meniä kertoja. Ladun leiripäivillä 
puolestaan vaelluskisat yhdessä 
Niirasen Aunen ja Tiihosen Se-
pon kanssa ovat jääneet mieleen.
Jos on mies itse osallistunut, on 

hän myös ollut mukana laatimassa Mikkelissä pidettyjen leirpäivien vaelluksen kilpara-
taa ja Erämelonnan SM-kisojen tehtäväpäällikön hommakin tuli tutuksi.
Mieliinpainuvimpina Ladun jutuista ovat muistoissa mm. kevätaamuiset kävelyretket 
lintuja tarkkailemaan tai niinikään keväiset telttaretket kohokohtana teerien kukertelu 
järven takaa.
Kari muistelee osin kaiholla aikoja, jolloin Latupirttiä ei vielä ollut vaan Tattakodalle 
hiihdeltiin iltaa istumaan, laulamaan ja nauttimaan mukavasta seurasta.  Niin, onhan 
myös lumiluolassa yövytty. Ensimmäinen Muotkan reissu tilataksilla tuo hauskat muis-
tot kun taskulampun valossa huuliharppu soi ja laulu raikui.....
Talkoot ovat olleet ohjelmassa koko latulaisuuden ajan ja niin edelleen. Kari on ahke-
rimpia talkoolaisia ja hänen kädentaitojaan on hyödynnetty monessa kohtaa Latupirtin 
rakennuksissa.
Nykyisin Kari osallistuu kesän pyöräilyihin ja retkille toiveenaan aamuöinen linturetki. 
Eiköhän toteuteta ensi keväänä!

Ladun toiminnassa kynnys matalalla  
- TERVETULOA MUKAAN!
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Tämän hetken Mikkelin Latu on erilainen kuin silloin, kun Kari jäseneksi liittyi. Nyt 
meitä on paljon enemmän, lajivalikoima on runsastunut ja ihmisillä on tarjontaa 
vapaa-ajalleen yhä enemmän. Toiminta perustuu kuitenkin aiemmin luodulle poh-
jalle arvostaen tehtyä työtä ollen samalla valmis myös uudistumaan ja löytämään 
uusia voimia toimintaan.

Millä mielin Mikkelin Latuun liitytään 
tänään? Siitä kertoo vajaan vuoden 
Mikkelissä asunut Jutta Turkki. ”Haluan 
uudella paikkakunnalla tutustua po-
rukkaan ja kokeilla uusia lajeja. Niinpä 
liityin Mikkelin Latuun. Luonto, lapset 
ja perheet ovat ne osa-alueet, joissa 
haluan toimia ja nehän kaikki ovat latu-
laisten ydinjuttuja,
Jutan ensimmäinen myönteinen koke-
mus oli lokakuinen Kalevankankaalla 
järjestetty Pimeä Patikka, jonka hän 
yhdessä toisen suht´ uuden latulaisen 
Valkosen Ritvan kanssa suunnitteli ja 
toteutti. Lapsilta ja heidän vanhemmil-
taan saatu todella myönteinen, iloinen 
palaute sai kaksikon miettimään jo 
uusia juttuja vuodelle 2022!

KANSALLINEN HIIHTOPÄIVÄ 29.1.

Suomen Latu on nimennyt tammikuun viimeisen lauantain kansalliseksi 
hiihtopäiväksi. Me täällä Mikkelissä lähdemme yhdessä hiihtämään: tervetuloa 
Kalevankankaalle Mikkelin Hiihtäjien huoltokopin P-paikalla la 29.1. klo 10. Siellä 
yhdessä sovimme otammeko tavoitteeksi Latupirtin, Tuulentien laavun vai jonkin 
Kalevankankaan lenkin! 

Yhdessä on mukava hiihdellä, leppoisa meno on tavoitteena; 
toki vauhdikkaammin etenevät ovat yhtä tervetulleita. 
Eiköhän koota iso porukka nauttimaan hiihdosta! 
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SEURALIIVI JUHLA-
VUODEN KUNNIAKSI
Mikkelin Ladulla on ollut vuosien varrella 
useitakin ”seuravaatteita”. Tällä hetkellä 
meillä ei ole tarjota jäsenistölle yhtenäistä 
asua. Niinpä hallitus päätti lähteä hakemaan 
vaihtoehtoja seuraliiville. 

Nyt sellainen löytyy kokeilu-
versiona Retkeilyliike Patikas-
ta, jonne kokeilun jälkeen voi 
jättää myös varauksen! Kokei-
lussa oleva liivi on väriltään 
musta, mutta lopullinen väri 
on sininen (toki mustankin 
voi ottaa). Seuran logosta 
meidät sitten tunnetaan. 
Käykääpä Katjan luona 
Patikassa!

ULKONA KUIN LUMIUKKO 

La 19.2. Suomen Ladun kiertue saapuu 
Mikkeliin. Aiempina vuosina Änkkärinä 
tunnettu tapahtuma toteutetaan tällä 
kertaa Urheilupuistossa ja torilla! 
Tavoitteenamme on lisäksi viedä 
lumiukkoilosanomaa edeltävällä 
viikolla kaupunkimme liitosalueille 
ja kouluille. 

alexandria.fi
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HIIHTOVIIKKO 
ÄKÄSLOMPOLOSSA

Kevättalven hiihtoviikolla 14 (2.-9.4.) 
suunnataan tuttuihin Äkäslompolon maisemiin. 

Sieltä löytyy latuja jokaiseen makuun. 
Majoitus on varattu Lomakeskus Seidan Majatalo 

Sivakasta ja Lapland Hotels Ylläskaltiosta. 
Ennakkoon paikkoja on jo hyvin varattu, mutta 

kyllä nopeimmat vielä mukaan hyvin mahtuvat. 
Pikaisesti kannattaa kuitenkin Anjalle soitella! 

Hän kertoo tarkemmin eri vaihtoehdoista.
 Matka taittuu jälleen Liukkosen Markon 

turvallisessa kyydissä.
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KIINNOSTAAKO KOULUTUS 
– MEILTÄ LÖYTYY
Tavoitteenamme on tuottaa jäsenistöllemme ja toiminnastamme kiinostuneille 
tasokkaita, hyvin suunkiteltuja ja toteutettuja tapahtumia. Siksipä ohjaajakoulu-
tuksella on suuri merkitys. Suomen Ladun kautta meillä on mahdollisuus saada 
eri lajeista kiinnostuneita kouluttautumaan myös ohjaustoimintaan. Koulutuk-
sista on hyötyä myös omiin harrastuksiin. 

Suomen Ladun kursseista löydät kattavasti tietoa mm. Latu ja Polku -lehden 
numerosta 4/2021 tai suomenlatu.fi/kurssit.

Latupirtillämme Suomen Latu järjestää Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssin la 
12.3.2021. Jos olet kiinnostunut, soitapa Anjalle!

Toivotamme kaikille 
lukijoille säihkyvää 

Uutta Vuotta!

Ulkoillaan yhdessä
myös vuonna 2022!
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JÄSENMAKSUT 2022

Ilouutinen; Jäsenmaksumme pysyvät 
ennallaan v. 2022!
• henkilöjäsen 25€
• perhejäsenyys (sama osoite) 35€
• nuorisojäsen (alle 20v) 12€
• opiskelijajäsen (alle 29v) 12€
• rinnakkaisjäsenyys toisessa 
 latuyhdistyksessa 12€
• yhteisöhenkilöjäsen 33€.

Jäsenyys tuo mukanaan monia etuja niin 
paikallisiin kuin valtakunnallisiinkin yrityksiin 
(ks. suomenlatu.fi/jäsenedut). 
Suomen Ladun jäsenenä saat 5 kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Latu ja Polku -lehden sekä 
oman jäsentiedotteemme 2 krt/v. 

Alennuksia majoituksista saat mm. seuraa-
vista kohteista: Kiilopään Tunturikeskus, 
Akumaja (Paistunturien erämaa), Ylläsjärven 
Tunturihotelli, Ounasvaaran Lakituvat, Tuntu-
rikemiö (Jerisjärvi) ja Kilpisjärven Retkeilykes-
kus. Alennuksia tulee myös Start-tarvikkeista 
(Startex Oy), Bear&Water -tuotteista sekä 
Karttakeskuksen ja Partioaitan tuotteista.
Tarkemmin: 
http://www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut/
jäsenedut

Vuonna 2022 tavoitteena on myös 
sähköpostiviestinnän käynnistäminen. 
Onhan sp-osoitteesi tiedossamme????

Jäseneksi liittymislomakkeen löydät: 
https://mikkelinlatu.suomenlatu.org:
Liity jäseneksi -kohdasta tai ottamalla yhteyt-
tä keneen tahansa hallituksen jäseneen!

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
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Latupirtin vuokraukset: 

Pirtti ja sauna
• 110€/vrk ei jäsen, jäsenille 80€/vrk

Viikonloppu
• Pirtti ja sauna 200€ ei jäsen,
 jäsenille 150€

Latupirttiä vuokrataan myös lyhyem-
mäksi ajaksi esim. kokouksiin, juhliin 
yms. tilaisuuksiin.

Tiedustelut ja varaukset:
Anja Marttila 040 745 99 65, anjakaarina.marttila@gmail.com
Latupirtin osoite: Latupirtintie 32, 50670 Otava (navigaattori ei opasta oikein, aja Korpi-
koskentie 33 risteyksen kautta!

OUTAMAJA 2022-23
Outamaja Kiilopäällä on hyvä kohde 
eri vuodenaikoina.

Vuokraamme Outamajaa jäsenistöl-
lemme.

Alkuvuosi 2022 on jo arvottu.

31.3.2022 mennessä haussa ovat
vk 31, vk 37 ja vk 49.

30.9.2022 mennessä haussa ovat
v.2023 vk 3, vk 9, vk 15, vk 21 ja vk 27.

Tiedustelut ja hakemukset:
matti.uimi@gmail.com
 

Huom! Mikkelin alueen laavut ja kodat -julkaisun löydät Googlesta: 
Mikkelin alueen laavut ja kodat

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla?
Ilmoita muutokset sähköpostitse, jasenpalvelu@suomenlatu.fi
tai puh. 09 8567 7450. Toki voit aina soittaa muutoksista Anjalle 040 745 99 65.
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 010 2552600
Palvelemme aikavarauksella

Varaa aika meille: 

(ark. 9.30-16.00)

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan  
asiantuntijoihimme. Katso henkilö- 
kuntamme yhteystiedot: op.fi/suur-savo
Puhelun hinta: pvm/mpm


