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                             Mikkelin Latu ry:n hallitus vuodelle 2021
Varsinaiset jäsenet    puhelin sähköposti

Marttila Anja, puheenjohtaja  040 745 9965 anjakaarina.marttila@gmail.com

Hiltunen Kari  045 844 9994 kj.hiltunen@surffi.fi

Huhtinen Eeva  0500 187 570 eeva.huhtinen@hotmail.com

Kemppi Jouni  0440 178 701 jouni.kemppi@surffi.fi

Lipsanen Heino  0440 651 615 heino.lipsanen@gmail.com

Petäjä Jarmo  050 336 2708 jarmo.petaja@pp1.inet.fi

Piispa Esko  050 527 4783 esko.piispa@surffi.fi

Suutari Pirkko, varapj.  044 337 0210 pirkko.suutari@gmail.com

Tikkanen Hilkka  0400 574 703 tikkanen.hilkka@gmail.com

Varajäsenet

Hämäläinen Birgitta, sihteeri   044 539 1341 birhoo@gmail.com

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

Makkonen Irma  050 411 4563 irma.makkonen@gmail.com

Piilemä Arja  050 514 6438 arja.piilema@outlook.com

SUOMEN LADUN ARVOT 
TOIMINTAMME PERUSTANA
 
 • Kaikilla on oikeus ulkoilla
 • Ulkoilemme hyvinvoivassa ympäristössä 
  nyt ja tulevaisuudessa
 • Tietomme ja toimintamme ovat kaikille avoimia
 • Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen
 • Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja uudistumaan
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Tulipa minulle kortti, jossa teksti: Älä 
huolehdi, asioilla on tapana järjestyä, 
ei ehkä heti, ei ehkä niinkuin ajattelit, 
mutta parhain päin kuitenkin. Kannus-
tava ajatus sopii erityisen hyvin nyt, 
kun katsomme toisaalta taakse jääneen 
syksyn ja talven tunnelmia, mutta myös 
luodessamme loppuvuodelle monen-
laista toimintaa.

Olemme latulaisina olleet viime aikoina 
valmiit suunnittelemaan, muuttamaan 
suunnitelmia, siirtämään tapahtumia 
ja sana ”omatoiminen” on tullut tosi 
tutuksi. Periksi emme kuitenkaan ole 
antaneet. Kiitos kuuluu ihan jokaiselle 
teistä, jotka olette lähteneet mukaan 
hommiin ja vielä kotiin lähtiessä 
todenneet: Soittele, jos tarttet apua. 
Me-henki elää ja voi hyvin!

Kädessäsi on vuoden toinen tiedot-
teemme, johon olemme pyrkineet 
kokoamaan mahdollisimman kattavasti 
loppuvuoden eri lajien tapahtumat 
tietoisina siitä, että muutoksia voi 
tulla.Noudatamme edelleen kaikessa 
toiminnassamme voimassa olevia niin 
Essoten kuin avinkin ohjeistuksia.
Toivon, että tarjontamme innostaa läh-
temään mukaan retkille niin jalkaisin 
kuin pyörilläkin. Ja erityisen herkällä 
korvalla kuuntelemme teidän ideoitan-
ne toimintamme edelleen kehittämi-
seksi.

Olen nyt toiminut puheenjohtajana 
vajaan vuoden ja pestistä on vielä 
loppuvuosi jäljellä. Onpa ollut tosi mie-
lenkiintoista aikaa, tekemisen puutetta 
en ole kokenut. Melko lyhyen aikaa 

Toiveissa toiminnan 
kesä ja syksy

Mikkelissä asuneena olen saanut tutustua tosi 
moneen uuteen ihmiseen, toki vielä on paljon 
myös puhelintuttuja, joiden kasvot ehkä vielä 
kohtaan. Verkostoitumisharjoituksia olen käynyt 
ja onnekseni uusia yhteistyökumppaneita entis-
ten lisäksi on löytynyt. Yhdessä -teemaa haluan 
edelleen kehittää, sillä lähes jokainen yhdistys ja 
toimija kipuilee samassa veneessä: mistä löytyy 
uusia talkoolaisia ja toimihenkilöitä.

Nyt kun luonto heräilee, lähdetään liikkeelle 
hakemaan sieltä hyvinvointia. Onhan yhä laa-
jempi tutkijajoukko sitä mieltä, että luonnossa 
liikkumisella ja oleilulla on lukuisia hyvinvointi-
vaikutuksia. Ehkäpä saat houkuteltua mukaan 
kaverin tai useammankin, vaikka onhan joskus 
mukava nautiskella yksinkin.

Toivon Sinulle rentouttavaa kesää mukavien 
touhujen parissa, hyviä vaihtoehtoja löytyy 
tästäkin tiedotteesta.

Moikataan kun nähdään ja aina voi soittaa tai 
viestitellä!

Anja
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                                        Eri toimintojen yhdyshenkilöt 2021

 Lentopallo                Povelainen Seppo           0400 651 727       seppo.povelainen@gmail.com

 Pyöräily                    Petäjä Jarmo                   050 336 2708       jarmo.petaja@pp1.inet.fi

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

 Melonta                    Toivanen Antti                040 823 0621       antti.m.toivanen@gmail.com

 Hiihto                       Petäjä Jarmo                   050 336 2708       jarmo.petaja@pp1.inet.fi

 Polkujuoksu             Soivanen Satu                 040 734 7788       satu.soivanen@gmail.com

 Kyykkä, petanque    Hotokka Eero                 040 510 7347       eero.hotokka@surffi.fi

 Retkiluistelu             Kivinen Jamo                 0400 253 674       kivinen.jarmo@pp.inet.fi

 Kävely, sauvakävely, lumikenkäily, geokätköily

                                  Piispa Esko                      050 527 4783       esko.piispa@surffi.fi

 Perheliikunta            Piilemä Arja                    050 514 6438       arja.piilema@outlook.com

 Latupirtin emännät  Tikkanen Hilkka              0400 574 703       tikkanen.hilkka@gmail.com

                                  Piskonen Leena               050 524 5174

 Latupirtin isäntä       Piispa Esko                     050 527 4783       esko.piispa@surffi.fi 

 Latupirtin varaukset Anja Marttila                   040 745 9965       anjakaarina.marttila@gmail.com

 Majatoimikunta        Seppo Puntanen              0400 863 407       seppo.puntanen@gmail.com

 Outamajan isäntä      Uimi Matti                      040 577 2439       matti.uimi@gmail.com

 Talous                       Mikkelin Tilitoimisto Oy

 Latupirtin osoite :  Latupirtintie 32, 50670 Otava (huom. navigaattori ei opasta perille oikein,

                               ajo Korpikoskentie 33 risteyksen kautta, missä on tien laidassa vihreä ja   

                               punainen merimerkki)

 Latupirtin puh.:     0400 426 460 (käytössä hiihtokaudella)

 Sähköposti:            mikkelinlatu@gmail.com/mikkelinlatu

 Facebook :             www.facebook.com/mikkelin latu

 Ladunhoito :          Mikkelin kaupunki, www.mikkelin.fi/ladut

 Pankkiyhteys:      FI73 5271 0440 1835 65

Mikkelin Latu r.y.:n 
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 02.06.2021 klo 18 Latupirtillä
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 ja kokouksen jälkeen 
mahdollisuus saunoa!

Tervetuloa kokoukseen, jonka korona siirsi maaliskuulta!  
Hallitus
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Mikkelin Latu ry:n tapahtumia vuodelle 2021
Toukokuu
ma 3.5.alkaen klo 18-  Maanantaipyöräilyt  Suur-Savon aukio
to 6.5. alkaen klo 13-  Senioripyöräilyt  Urheilupuisto
ti.18.5. klo 12-20  Kipinäkävely  Urpolan reiteillä
22.5.-23.5.  Rakastu retkeilyyn -kurssi  Latupirtillä
la 29.5.  Puumalan Norppapolku patikointi  Puumala
Polkujuoksu läpi kesän

Kesäkuu
ke 2.6. klo18  Kevätkokous  Latupirtti
ti 8.6. klo 18  Kyykkä/petanque ilta  Rantakylän kenttä
13.-20.6.  Villiyrttejä metsäillen tapahtumaviikko  Urpola
19.-20.6.  Pitkä pyöräilymatka Mikkeli-Haukivuori- 
 Naarajärvi (Pieksämäki)-Mikkeli n.180km

Heinäkuu
pe 2.7.  Lasten pyöräily ja Yöpyöräily  Saimaa Stadium
la 3.7.  Patikointi PieksämäenVedenjakajareitistö  Pieksämäki
ke 7.7.  Avoimet ovet  Latupirtti
ke 14.7.  Patikointi Suomenniemen Saarajärvi  Suomenniemi
20.- 21.7.  Melontaretki Saimaan vesistössä
23.-25.7.  Retki Petkeljärven kansallispuistoon  Ilomantsi
10.-11.7.  Pyöräily Puumalan 
 saaristokierros/Saimaan saaristo

Elokuu
ke 4.8.  Kutsu päättäjät ulos  Latupirtti
ma alkaen 9.8.  Lentopallovuoro maanantaisin  Tuppuralan koulu
pe alkaen 20.8.  Lentopallovuoro perjantaisin  Tuppuralan koulu
vk 32  Pyöräilyn viikkoretki Länsirannikolle
la 14.8.  Luonteri-pyöräily
to 19.8.  Suomen Ladun valatakunnallinen 
 polkujuoksukiertue  Kalevankangas
28.-29.8.  Nuku Yö Ulkona  Latupirtti

Syyskuu
ma 6.9.  Päätöspyöräily  Latupirtti
11.-18.9.  Ruskamatka Lappiin  Äkäslompolo
ma 13.9. alkaen  Sauvakävely
su 26.9.  Patikointi Anttolan Hiidenpolut/Enkelinpesä

Marraskuu
Ensilumen kausikortit
vk 46 Syyskokous

Joulukuu
ke 15.12.  Pikkujoulut  Latupirtti
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– NYT KÄVELYKILOMETRIT TALTEEN –

Kävelykipinää sytytellään Urpolan reiteillä ti 18.5.
 
Vuoden 1941 maaottelumarssihenkeä herätellään tänä kesänä  valtakunnallisen  
Kävelykipinä -tempauksen siivittämänä. Tahko Pihkala -seura on hankkeen primus 
motor  ja Suomen Latu jäsenyhdistyksineen on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneis-
ta. Tapahtuman suojelijana on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Me järjestämme Kävelykipinäpäivän Urpolan reiteillä ti 18.5. klo 12-20. Haastamme  
yritykset, yhdistykset, järjestöt, kaveriporukat.... mukaan kävelemään heille sopivan  
lenkin heille sopivaan aikaan ko tiistaina. Arvomme kaikkien mukaan lähtevien  
”joukkueiden” kesken saunaillan Latupirtillä!

Kokoontumispaikat ovat Urpolanlammen ranta-alueen P-paikka ja Laajalammin uusi 
laavu,  jonne opastus Kaituentien päässä löytyvältä P-paikalta. Ladun lettupartio pais-
taa lettuja Laajalammin laavulla ja mehuakin löytyy. Siispä muutama kolikko taskun 
pohjalle!

Reiteille voi ottaa myös sauvat mukaan ja niitä lainaksi myös Ladulta löytyy opastuksen-
kin kera! Nyt kokoamaan porukoita ja ilmoittautumaan Anjalle anjakaarina.marttila@
gmail.com tai puh. 040 745 99 65

Kävelykipinän innoittamana avaamme myös 
kilometrikisan ajalla 1.5.-31.10.
Meillä on oma joukkue: 
Joukkueen nimi: Kävelykipinä, Mikkelin Latu
Osallistumiskoodi: käki

Tervetuloa rekisteröitymään kisaan! 
Ohjeet kirjautumiseen löytyvät netistä esim.  
hakusanalla Kävelykilometrikisa.
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RETKEILEMÄÄN
Alkavan kesä- ja syyskauden retkiohjelmaan olemme löytäneet uusia kohteita ja toki 
myös tuttuja hyviksi havaittuja.
Retkeilykausi startataan Rakastu retkeilyyn -viikonloppuna 22.-23.5. Latupirtillä. 
Kahden päivän aikana ohjaajien opastuksella paneudutaan monipuolisesti retkeilyyn. 
Tästä enemmän erillisessä osiossa tässä tiedotteessa. Kannattaa tulla mukaan!

RETKET LÄHISEUDULLE:

Puumalan Norppapolku on saanut valtavasti myönteistä palautetta. Siispä sinne 
la 29.5. Lähdemme kimppakyydein Mikkelipuiston P-paikalta klo 8. Omat eväät 
mukaan. Upean rengasreitin pituus on 13 km, mutta siitä voi kulkea hyvin vain osan. 
(tutustu visitpuumala.fi ja saimaageopark.fi) Ilm. viim. 27.5.

Pieksämäen Vedenjakajareitistön poluille suunnataan la 3.7. klo 8. Mikkelipuiston 
P-paikalta kimppakyydein omin eväin. Tähän kohteeseen kannattaa ennakolta tutustua 
osoitteessa vedenjakajareitisto.fi. Ilm. viim. 1.7.

Ke 14.7. vuorossa on Suomenniemen Saarajärvi. Päivän ohjelmassa on mm. vajaan 
5 km mittainen retkipolku. Nuotiopaikalla nautimme omat eväät ja matka taittuu totu-
tusti kimmpakyydein. Tutustu ennakkoon: www.visitmikkeli.fi/fi/palvelut/ saarajarven-
kierros. Ilm. viim. 12.7.

Retkeilykauden päätösretkelle lähdetään su 26.9. klo 8. kohteena Anttolan Hiiden-
polut/Enkelinpesä. Kimppakyydein liikutaan ja omista eväistä nautitaan. Kohteesta 
lisää www.visitmikkeli.fi tai saimaageopark.fi. Ilm. viim.24.9.

Huom! Kaikkiin ylläoleviin retkiin ilmoittaudutaan osoitteeseen juhani.siiskonen@surffi.
fi tai puh. 0500 237 530. Tervetuloa mukaan!

KYYKKÄÄ KOKEILEMAAN!
 
Lajivalikoimaamme perinteisesti kuulunut kyykkä on viime vuosina 
kokenut harrastajapulaa. Eipä kuitenkaan anneta periksi!
 
Tervetuloa tutustumaan lajin saloihin ja kokeilemaan
ti 8.6. klo 18.00 Rantakylän tekonurmikentän päätyyn.
Peli-iltoja jatketaan tiistaisin, mikäli innokkaita harrastajia löytyy.
Kyykän ohella voidaan pelata myös petanqueta!
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Varma kevään merkki

MAANANTAIPYÖRÄILYT POLKAISTIIN KÄYNTIIN

 
Ilta hiukka viileä, tuleekohan kukaan? Näillä miettein kohti Suur-Savon aukion  
maanantaipyöräilyjen lähtöpaikkaa... Ja mikä ilo: meitä oli 40 heti eka kerralla. 
Selkeästi myös tässä kuin myös monessa muussa tilanteessa, haluamme pitkän talvi-
kauden ja erilaisten rajoitteiden pikku hiljaa vapautuessa lähteä yhdessä liikkeelle.
 
Ensimmäisenä oli vuorossa Mäntyniemen lenkki ja tästä eteenpäin jatkamme aina 
ma 6.9. Latupirtille suuntautuvaan päätöspyöräilyyn saakka. Noudattelemme tuttua 
reittiohjelmaa, johon toki kesän ja kelien myötä voi tulla muutoksia.  

Pyöräilijöitä ryhmittelemme sen mukaan, millaista vauhtia kukakin mielellään polkee;  
tavoitteena ei suinkaan ole mahdollisimman nopeasti kotiin vaan mukavalla porukalla  
rennosti edeten. Osa osallistujistahan tekee lenkin treeninä ja sekin on ihan ok.
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 Tässä alustavaa ohjelmaa: Suur-Savon aukio klo 18.
 10.5. Porrassalmi 20 km
 17.5. Otavan kylälenkki 25 km 
 24.5. Olokorjaamo
 31.5. Visulahti-Rämälä-Hiirola-Karppala..
 7.6. Korpijärven lenkki            35 km
 14.6. Markontien lenkki             35 km
 21.6. Tokero-Korpikoski            35 km
 28.6. Parkkilan kierros               40 km        
 5.7. Paajalantien lenkki            40 km
 12.7. Tuomiojantien lenkki         45 km
 19.7. Valkeajärvi                         45 km
 26.7. Löytö – Taavelintie            45 km
 2.8. Hiirola – Vehmaskylä         45 km
            (jos Kalvitsan Asemakahvilaan:  60 km)
 9.8. Elämänlähde – Inkarila       50 km
 16.8. Loukee – Roitto                  55 km
 23.8.
 30.8.
 6.9. Kauden päätöspyöräily Latupirtille 35 km

Kaksi reittiehdotusta puuttuu, sillä vuosia listalla olleet Hasantie ja Sepän Kievari ovat 
nyt ”tauolla”.
Kauden aikana muutokset siis mahdollisia. Kesäkuussa pitäisi valmistua myös Mikkelin  
maantiepyöräilyn reittikartta niin sähköisenä kuin paperiversiona. Tässä suun-
nittelussa olemme olleet mukana ja maanantaipyöräilyt ovat olleet keskiössä. Lisäksi 
olemme suunnitelleet kaupungin kevyen liikenteen reitistöä hyödyntäen muutaman 
reitin, joilla pääsee ihailemaan niin rantamaisemia kuin kaupungin nähtävyyksiä.

SENIORIPYÖRÄILYT TORSTAISIN

Senioripyöräilyt ovat löytäneet paikkansa torstai-iltapäivistä. Urskin P-paikalta Anni  
Swanin kadun puolelta klo 13. starttaamme suunnaten eri puolille kaupunkia tavoit-
teena tutustuminen kotikaupunkimme pyöräilyreitteihin ja nähtävyyksiin. Toivomme 
osallistujilta ideoita kohteista! Vaikka nimenä on senioripyöräily, kaikki ikään katso-
matta ovat tervetulleita mukaan! Järjestelyissä kanssamme ovat Velo Saimaa, Essote, 
seurakunta ja kaupunki Liikenneturvaa unohtamatta.

Kilometrikisa 
1.5.-22.9.2020
 
Joukkueen nimi: 
Pyörällä päästään
 
Osallistumiskoodi: 
mapy 2021

Liittymisosoite: 
www.kilometrikisa.fi/
teams/join
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RAKASTU 
RETKEILYYN

Lähde mukaan ja rakastu retkeilyyn!

Kurssin ajankohta on la-su 22.-23.5.21, Latupirtillä.
La klo 9-21, su klo 9-16

Rakastu retkeilyyn -kurssi on tarkoitettu kaikille retkeilijöille. Kurssin tavoit-
teena on kannustaa ja rohkaista osallistujia ulkoilemaan ja patikoimaan sekä 
yöpymään ulkona luonnossa. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa koke-
musta retkeilystä.

Aiheina mm.retken suunnittelu, luonnossa liikkuminen, suunnistaminen, 
vaatetus ja varusteet, majoittuminen, tulenteko, retkiruokailu, turvallisuus ja 
ensiapu, jokamiehen oikeudet jne.

Mahdollisuus yöpymiseen Latupirtin ympäristössä omissa majoitteissa.
Otathan omat retkeilyvälineet mukaasi, jos sellaiset sinulla on.

Kurssimaksu on 10€/pv, alle 15v. puoleen hintaan, sis. ruokailut ja saunomisen. 
Maksu tilille FI73 5271 0440 1835 65  viite 4569.

Kurssinvetäjinä toimivat Mikkelin Ladulta Juhani Siiskonen ja Katja Sikanen.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viim. 14.5.21 mennessä
Birgitta Hämäläiselle p. 0445391341 tai s-posti birhoo@gmail.com
Tervetuloa!
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VILLIYRTTEILYÄ METSÄILLEN
 

Luonnosta kerättävät villiyrtit ovat ilmaista, terveellistä ja ekologista lähiruokaa. 
Monilla yrteillä on havaittu myös terveyteen ja kauneudenhoitoon liittyviä myönteisiä 
vaikutuksia. Ihan mitä tahansa emme kuitenkaan jokamiehen oikeuksinkaan saa luon-
nosta mukaamme kerätä. Siksipä järjestämme ”Villiyrtteilyä metsäillen” -tapahtuma-
viikon ajalla 13.-20.6.2021.
 
Niirasen Aunen johdolla rakennamme Urpolan alueelle villiyrttipolun, jonka varrelle  
tulee aiheeseen johdattelevia opastetauluja niin, että kuka tahansa voi viikon aikana 
käydä  aiheeseen tutustumassa omatoimisesti.

Viikon startti toteutuu ohjatulla kävelyretkellä su 13.6.2021 klo 12-15. Kolmituntisen  
pääoppaana toimii Aune ja mukaan lähtevien mahdollisia kokemuksia aiheeseen liitty-
en mieluusti kuunnellaan. Iltapäivän aikana on tarkoitus antaa ohjeita luonnonyrttien  
keräämiseen sekä vihjeitä niiden tunnistamiseen ja käyttöön.
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen su 13.6. klo 12-15 retkelle:
Aune Niiranen  aune.niira@gmail.com  puh. 044 036 13 06
Retkelle mahtuu 20 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä. TERVETULOA!

Ihan niin kuin kaikissa tapahtumissamme, toimimme terveysturvallisesti voimassa 
olevia  ohjeita noudattaen!
 

LENTOPALLOVUOROT 
TAKAISIN TUPPURALAAN
 
Pian päättyvän, tosi rikkonaisen sisäliikuntakauden meillä on ollut salivuorot 
Launialan ja Sairilan kouluilla. Elokuussa alkavalla uudella kaudella pääsemme 
takaisin Tuppuralan saliin.Siellä meillä on vuorot:

maanantaisin 09.08. alkaen klo 17.00 – 18.30
perjantaisin 20.08 alkaen klo 18.00 – 20.00.

Yhdyshenkilönä toimii 
Seppo Povelainen seppo.povelainen@gmail.com 0400 651 727
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KESÄKAUDEN PITKÄT PYÖRÄILYT
Haukivuoren pyöräilyreitti 19.-20.6.
Kesäkuun pitkälle lenkille lähdetään Kinnarista ja päivän mittaan luvassa on paljon  
soratietä, mutta myös asfalttia/pinnoitettua tietä noin 90 km mittaiselta matkalta 
löytyy. Emme siis polje kantatietä 72 muuta kuin silloin tällöin pieniä pätkiä. Päivän 
päätepisteenä  on Lomatrio Naarajärvellä. Siellä ruokailemme ja yövymme.
Sunnuntaina poljemme takaisin Mikkeliin joko samaa reittiä tai vaikkapa Kangasnie-
men kautta. Osallistujien kanssa tarkennetaan suunnitelmaa!
Lisäinfoa löydät hyvin haukivuori.fi -sivuilta, mistä löydät mm. reittikartan.
Lomatrion tiedot: https://fi-fi.facebook.com/lomatrio/ tai www.lomatrio-koskelo.fi
Majoitusvarausten vuoksi  ilmoittaudu viimeistään ma 31.5. Anjalle anjakaarina.
marttila@gmail.com tai 040 745 99 65

Puumalan Saaristokierros 10.-11.7.
Viime kesänä väliin jäänyt Puumalan Saaristokier-
ros on jälleen ohjelmassamme.
Tarjolla on jälleen tiukka yksipäiväinen tai lep-
peämpi yön yli reissu.
La-aamuna lähdemme torilta klo 8., jotta nopea 
ryhmä ehtii Lintusalon laiturista klo 14.30 Norppa 
II:n kyytiin. Puumalassa yöpyville varataan majoi-
tusta tuttuun tapaan Koskenselän leirintäalueen 
mökeistä.
Lauttalippu maksaa 15€ ja ne varataan matka-
huolto.fi kautta. Tuo lippuvaraus ei ainakaan vielä 
toimi, mutta Puumalan kunnan matkailutoimesta 
luvattiin viestiä heti, kun lippuvaraus toimii. Nyt lienee parasta, että jokainen varaa 
lipun itse tai jos ihan varma lähdöstäsi olet, voidaan myös tehdä yhteisvarauksia.
Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti Anjalle, jotta saadaan lauttapaikat varmistet-
tua ja majoitukset varattua!
Puumalan Matkailuneuvonta www.puumala.fi

Länsirannikon pyöräilyviikko 7.-13.8.
Pyöräilyviikon suunnaksi on valikoitunut tänä vuonna Länsirannikko, koska siellä ei 
kovin  moni ole pyöräillyt. Luvassa on mielenkiintoisia maisemia, pikkukaupunkeja ja 
pyrimme välttämään valtateitä. Lähtöpisteeksi on suunniteltu Vaasa, mistä polkaistaan 
kohti etelää päätyen Raumalle.
Tämä reissu vaatii vielä paljon lisäsuunnittelua mm. miten siirrymme Mikkelistä Vaasaan 
ja Raumalta Mikkeliin.... Siksipä kaikkien viikosta kiinnostuneiden toivon ottavan  
mahdollisimman pian yhteyttä, jotta voimme porukalla luoda onnistuvan pyöräilyviikon!
Yhteydenottoasi odottelee Anja anjakaarina.marttila@gmail.com tai 040 745 99 65
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LATUPIRTIN KUULUMISET
 
Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän meille niin tärkeän Latupirtin talvikausi oli monella 
tavalla poikkeuksellinen, mutta samalla myös ilahduttavan positiivinen. Viiri liehui 
lipputangossa  hiihtokauden ajan, ladut houkuttelivat hiihtäjiä niin Kalevankankaalta, 
Rantakylästä kuin Otavankin suunnalta. Latukahviomme sai todella paljon kiitosta 
kävijöiltä, vaikka muutoksia tuli vähän väliä niin, että lopulta olimmekin take away-
kahvila. Pyrimme noudattamaan kaikkia Mikkelin koronanyrkin ja avin ohjeistuksia eikä 
onneksemme virus Latupirtille osannut lennähtää.
 
Kesäkauden aikana remontoimme yhden varaston osan lämpimäksi tilaksi. Suunnittelu 
on käynnistynyt ja Liisa -myrskyn kaatamat ja sahatut puut tulevat hyötykäyttöön.

Olimme suunnitelleet talvikaudelle kutsuvierastilaisuuden, mutta senkin ajankohta 
vaihtui. Nyt kutsumme kaikki Latupirtin alkutaipaleella mukana olleet kunniavieraiksi 
ke 7.7. järjestettävään avointen ovien päivään.
Keskiviikko on koko kesän jäsenistön päivä ja samalla talkoopäivä. Pidetään yhdessä 
niin ympäristö kuin rakennuksetkin kunnossa.

Kota on edelleen aina avoin retkeilijöille poikkeuksena tilanteet, jolloin pirtti on  
vuokrattuna. Bilepaikka se ei ole. Toivottavasti myös mopoilijat löytävät paremman  
kohteen kokoontumisajoilleen. Pirtin pihapiiri pyritään rauhoittamaan kaikelta  
ylimääräiseltä liikenteeltä. Tattalantien yksityistie ei ole meidän eikä vieraidemme  
käytössä vaan kaikki liikenne toimii Latupirtintien kautta.

Yhdistyksen pikkujoulut vietetään Latupirtillä 15.12. Tuolla päivämäärällä v.2001 oli 
syytä juhlaan: harjannostajaiset!

Tervetuloa nauttimaan kesästä Latupirtille. Muistattehan, että pirttiä voi myös vuokrata!
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YHDESSÄ HYVÄÄ...
 
Mikkelin Latu on vuosien varrella ollut kaupunkimme liikuntatarjonnassa monessa 
mukana. Haluamme edelleen kehittää rakentavaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Tässä muutama esimerkki:

Mikkelin Kilpa-Veikkojen kanssa meillä on yhteistyösopimus polkujuoksun osalta 
niin, että  MiKV vastaa lajin kilpailullisesta ja me latulaiset harrastepuolesta. Kilpaveikot  
järjestävät Mikkelissä 29.7.-1.8. Suomen Aikuisurheiluliiton yleisurheilun SM-kisat, 
joihin odotetaan yli 1000 osallistujaa. Me latulaiset olemme varmasti valmiit talkoisiin; 
siksi ohjelmassamme ei olekaan tuona aikana tapahtumia.

Mikkelin Melojien kanssa yhteistyömme ottaa ensi askeleitaan, mutta toiminta käyn-
nistyy alkavan kesän aikana. Seuratkaa ilmoittelua ja tulkaa mukaan!

Pikku hiljaa päättyvän Meijän Mikkeli -hankkeen kanssa on yhdessä 
suunnitellen toteutettu mm. Angry Birds – ja UlkonaKuinLumiukko 
-tapahtumia ja nyt vielä 18.5. Urpolan reiteillä toteutuva Kipinä-
kävely houkuttelee toivottavasti porukkaa tosi paljon. Lisänä vielä 
koulutukset ja monet tuokiot kahvikupposen ääressä ideoiden, mitä 
kaikkea voisikaan yhdessä eri toimijoiden kanssa toteuttaa kaupunki-
laistemme iloksi! Kiitos niistä!
Onneksi uusi hanke on ESLi:n porukalla jo vireillä....

Etelä-Savon Liikunta (ESLi) järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa Lasten pyöräily 
ja Yöpyöräily -tapahtumat pe 2.7. (lapset klo 15-19, yöpyöräily klo 21-) Saimaa Sta-
diumin alueella. Olemme matkassa mukana! Seuratkaa ilmoittelua...

Luonteri -pyöräily poljetaan la 14.8. ESLin järjestämä vuosittainen suosikki on
kuntoajotapahtuma ei kilpailu! Osallistuminen on jo avattu ja nyt iloinen uutinen  
Mikkelin Ladun jäsenille: Kun saamme kokoon 10  pyöräilijän kimppoja, jäsenet  
hyötyvät! (Yksittäinen hlömaksu 65€, kimpassa 50€!) Kimppatarjous on voimassa 30.6.  
asti, joten nyt toimintaa! Kimpaan haluavat: yhteys Anjaan ja homma hoituu!

Suomen Latu valitsi kevätkokouksessaan vuoden liikuttajaksi kaikki Suomen kun-
nat. Kyllä meillä on monta aihetta kiitokseen kotikaupunkimme liikuntatoimelle niin 
yhdessä liikkuen kuin jokainen omalla tahollaan harrastaen. Ihan tuoreimpana varmasti 
monella ovat mielessä menneen talven lumet ja hyvin hoidetut ladut ja jääkentät. Nyt 
kesäkauden monilla retkillä nautiskelemme laavuilla; monet niistä kaupungin ylläpitä-
miä ja huoltamia. Pidetään omalta osaltamme huolta niiden kunnosta ja siisteydestä.
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Marttaliitto on ollut Suomen Ladun uusi virallinen yhteistyökumppani kuluvan vuo-
den alusta ja kumppanuutta on jatkettu vuosille 2022-23. Meillä Mikkelissä yhteistyöm-
me käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa toteuttamalla yhteinen sieniretki. Martoillahan 
on tuolloin ohjelmassaan perinteiset sieniviikot. Tietoa lisää myöhemmin!

Vielä viime hetkellä tullut vinkki! Soutuseura Airoteam kutsuu latulaisia kirkkove-
nesoutuun to 1.7. klo 17. Järjestäjiltä saadaan vene ja ennakkoharjoituksiakin on  
luvassa. Nyt, jos joku innostuu, niin 15€:lla pääsee mukaan. Kyseessä ei ole kilpailu!  
Ilmoittaudu Anjalle 15.6. mennessä, jotta ehditään harjoitellakin!

 

MYÖTÄTUULTA MELONTAAN
 
Melonta on laji, jota moni haluaisi kokeilla, mutta kun ei ole kanoottia. Suomen 
Ladunkin tekemässä kyselyssä melonta nousi yhdeksi toivotuimmista ja kiin-
nostavimmista lajeista, joita yhdistysten toivottiin kehittävän toiminnassaan.
 
Mikkelin Ladulla on pitkät ja menestyksekkäät perinteet niin Suomi Meloo – 
kuin Majavamelonnankin historiassa. Nyt jo toisena vuonna peräkkäin nuo 
tapahtumat on peruttu ja katseet siintävät jo vuodessa 2022. Suomi Meloo 
järjestetään tuolloin Pohjois-Karjalassa, mutta tarkemmat tiedot ovat vielä 
suunnittelupöydällä.
 
Oma yhdistyksemme järjestää vuotuisen melontaretken tänä kesänä Saimaal-
le 20.- 21.heinäkuuta. Retken järjestelyistä tiedotamme myöhemmin.

Iloinen uutinen melonnan osalta on yhteistyön käynnistäminen Mikkelin 
Melojien kanssa! Aloitamme näillä näkymin tarjoamalla mahdollisuuden ko-
keilla melontaa Kaihunlahdella alkavan kesän aikana. Mikäli innokkaita harras-
tajia löytyy, laajennamme toimintaa ja yhteistyötä tarpeen mukaan.
Seuratkaa ilmoittelua ja tervetuloa mukaan niin aloittelijat kuin kokeneet me-
lonnan ystävät!
Käy tutustumassa www.olenmeloja.fi
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Yhdessä myös kauemmas....

PETKELJÄRVEN 
KANSALLISPUISTO
Tämän vuoden kansallispuistokohteemme on Petkeljärven 
kansallispuisto Ilomantsissa. Retkemme suuntautuu sinne 
23.-25.7. Perjantaina menomatkalla tutustumme Ilomantsin Parppeinvaaran karjalais-
kylään, missä on myös ruokailumahdollisuus (mm. karjalainen pitopöytä). Majoitumme 
Petkeljärven retkeilykeskukseen ja lauantai viihdytään koko päivä luonnossa patikoi-
den, meloen....ja illalla tietenkin saunoen.
Sunnuntaina  käymme Möhkön kylällä tehden aikamatkan 1800-luvun tunnelmalliseen 
rautaruukkiin ja vierailemme Möhkön Arboretumissa, joka on yksityinen puulajipuisto, 
jossa kasvaa noin 600 puuvartista kasvia ja yli 200 eri lajia. Ennen kotimatkaa kahvitte-
lemme Möhkön Mantan Savottakahvilassa.

Hinnat: 4 h huone 60€/yö/huone, ryhmähuone 150€/yö/huone (max 12 hlöä).
Aamupala 9€/hlö/aamu (lapset alle 10v 5€/hlö/aamu)
Ilta-ateria (kotiruokatyylinen) 12 €/hlö aikuiset ja lapset 4-10v.puoleen hintaan.
Rantasauna la 4 h 140€
Huoneiden loppusiivous 4 hlön huoneissa 10€/huone, ryhmähuone 30€

Kajakit ja kanootit 30€/kpl/4h tai 40€/kpl/8h sisältäen melonaliivit.

Matkakustannukset määräytyvät lähtijämäärän mukaan; mikäli lähdemme bussilla, 
hinta-arvio on 40-50€/hlö.
Matkanjohtajana toimii Jorma Kurri.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Anjalle viimeistään 15.6.2021 sähköpostilla anjakaarina.
marttila@gmail.com.

NUKU YÖ NUKU YÖ 
ULKONAULKONA

LA 28.8.2021LA 28.8.2021
Latupirtin Latupirtin 

maisemissamaisemissa
Ethän ole törppö ja tuki metsätietä 
retkeilyreissullasi? Vastuullinen ulkoilija 
huomioi toiset myös pysäköidessään. 
Laadimme yhdessä Suomen Tieyhdistys 
ja MTK kanssa etiketin, jota noudat-
tamalla vältyään ikäviltä tilanteilta, 
turvallisuus lisääntyy ja liikenne pysyy 
sujuvana. 

Pysäköintietiketti 
- Suomen Latu
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LATUALUEEN HIIHDENPORTIN RETKI 7.-8.8.
 
Savo-Karjalan latualue tekee retken Hiidenportin kansallispuistoon Sotkamoon 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Latualueen syyskokousviikonloppu on Olavin Retkeilijöiden isännöimänä 2.-
3.10.2021.
Tästäkin tulossa lisäinfoa.
Savo-Karjalan latualueen alueyhdyshenkilönä toimii Ristiinan Rinkan puheenjoh-
taja Helena Turkki. Latualue löytyy yhdistyksenä Suomen Ladun Yhdistyspalveluis-
ta. Tapahtumakalenteria seuraamalla löydät tietoja latualueen tapahtumista.
Helena Turkin yhteystiedot:
Savo-Karjalan latualueen alueyhdyshenkilö Helena Turkki
helena.turkki@gmail.com, 040 827 6927

Teltoille ja riipumatoille on tilaa, 
toki voit yöpyä vaikka kuusen 
alla ihan miten vaan haluat.

Latupirtiltä on saatavilla pientä 
korvausta vastaan lauantaina 
niin suolaista kuin makeaakin ja 
sunnuntaiaamuna aamupala.
Tottakai saunomme ja lettuja 
illan tullen paistellaan kodassa 
porukalla.

Paikallisten yritysten retkeily-
tuotteiden esittelyyn tarjoam-
me mahdollisuuden.

Jotta osaamme varautua hyvin,
toivomme ennakkoilmoittautu-
mista viimeistään 25.8. yhdys-
henkilöllemme Pia Hämäläiselle 
joko puh. 044 539 1341 tai 
birhoo@gmail.com

Tervetuloa!

NUKU YÖ NUKU YÖ 
ULKONAULKONA

LA 28.8.2021LA 28.8.2021
Latupirtin Latupirtin 

maisemissamaisemissa
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RUSKAVIIKKO ÄKÄSLOMPOLOSSA 11.-18.9.
 
Vaikka monta on matkaa viime aikoina jouduttu perumaan tai muuttamaan omatoi-
miseksi, ei anneta periksi vaan lähdetään ruskamatkalle Äkäslompoloon. Sieltä löytyy 
jokaiselle jotakin liikutaanpa sitten jalan tai vaikkapa läskipyörällä.
 
Majoitusvaihtoehtoja on kaksi:

Lomakeskus Seidasta on varattu 4 kpl 4 hengen mökkejä täysihoidolla.
Hinnat: 4 majoittujaa: 499,00€/hlö; 3 majoittujaa: 556,00€/hlö; 2 majoittujaa: 697,50€
Hintaan sisältyy majoituksen lisäksi aamiainen, retkieväät, kolmen ruokalajin päivälli-
nen, sauna- ja uintimahdollisuus hotellilla (mökeissä myös omat saunat)

Lapland Hotels Ylläskaltio
Hinnat: 840€/hlö 1 hh; 570€/hlö 2hh; 491€/hlö 3 h parvihuone; 452€/hlö 4h parvihuone
Hintaan sisältyy majoitus saunallisessa huoneessa, aamiainen, puolihoitopäivällinen, 
LH Äkäshotellin hotellisaunan, uima-altaan ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikojen 
puitteissa sekä sisäänpääsy LH Äkäshotellin tanssiravintolaan.

Majoituksen lisäksi hintaa tulee myös matkoista. Matka taittuu bussilla ja jos lähtijöiä on 
40, kustannus on n. 100€/hlö.

Majoittajat alkavat kesäkuussa kysellä tilannettamme, joten pyydän mahdollisimman 
sitovia ilmoittautumisia juhannukseen (26.6.)mennessä osoitteeseen  anjakaarina.mart-
tila@gmail.com tai 040 745 99 65. Kerron mieluusti viikkosuunnitelmista lisää!!
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POLKUJUOKSU-UUTISET
Kesäinen luonto kutsuu taas liikkumaan ulkona, myös polkujuoksijat ovat kirmanneet 
metsäpoluille. Tänä kesänä Mikkelin Ladun polkujuoksijat kannustavat omatoimiseen 
polkujuoksun harrastamiseen, sillä perinteinen polkujuoksukoulu jäänee tänä kesänä 
tauolle.

Uudet polkujuoksusta kiinnostuneet huomioidaan silti:

Tutustu polkujuoksuun –tapahtuma järjestetään torstaina 19.8. klo 18 kenkätestauk-
sineen. Tapahtumapaikaksi on suunniteltu Kalevankankaan koulun vastapäätä olevaa 
metsikköä Raviradantien varrella. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin Mikkelin Ladun 
nettisivuilla kesän aikana.

Suomen Ladun kanssa yhteistyössä järjestettävää tilaisuutta odotellessa kannattaa 
kesällä hyödyntää mm. kolmea merkittyä reittiä, jotka soveltuvat hyvin polkujuoksuun:
- Kalevankankaan monikäyttöreitti
 https://www.visitmikkeli.fi/fi/palvelut/kalevankankaan-monikayttoreitti
-  Urpolan polkujuoksureitti
 https://www.mikv.fi/polkujuoksu/polkujuoksureitit/urpola/
-  Rantakylän polkujuoksureitti
 https://www.mikv.fi/polkujuoksu/polkujuoksureitit/rantakyla/

Tässä vielä polkujuoksija Heli Siston muutamia vinkkejä, kuinka päästä tal-
ven jälkeen taas vauhtiin:

• Aloita rauhallisesti ja maltillisen pituisilla lenkeillä, alkuun voit vaikka vuorotella 
  kävelyä ja hölkkää
• Muista lämmittely ja venyttely
• Ota kaveri, koira tai kokeneempi polkujuoksija mukaan, jos kaipaat seuraa tai 
  vaikkapa eksyminen arveluttaa
• Katso eteesi ettei juuret, kivet tai keväiset lätäköt ja purot pääse yllättämään
• Valitse kaunis aurinkoinen päivä ja nauti maisemista ja juoksemisesta!

Terv. Satu
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Anja Miettusen 
taidetta ihailtiin 
Latupirtillä.

Maarasen Leenalla 
oli onnea talvi-
pyöräilykisassa.

Kun kelkalla ei latua 
päässyt tekemään, 

otti Esko sukset avuksi.

Esedun nuoret ulkona kuin 
lumiukko -tapahtumassa.
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JJOOKKAAMMIIEEHHEENNOOIIKKEEUUDDEETT  LLYYHHYYEESSTTII
SSAAAATT
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen

muualla kuin pihamaalla ja erityiseen
käyttöön otetuilla alueilla, kuten
viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla

• telttailla ja oleskella tilapäisesti siellä missä
liikkuminenkin on sallittua

• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä
• liikkua vesillä ja jäällä

JJOOKKAAMMIIEEHHEENNOOIIKKEEUUDDEENN  
• käyttö kuuluu kaikille Suomessa

asuville ja oleskeleville
• käyttöön ei tarvitse lupaa tai suostumusta
• käyttöä ei saa perusteettomasti estää
• käytöstä ei saa periä maksua
• käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä

suurempaa haittaa tai häiriötä
• käyttö ei koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita 

erityiseen käyttöön otettuja alueita
• käyttö erilaisilla luonnonsuojelualueilla tulee 

aina tarkistaa, sillä siinä saattaa olla rajoituksia 

EETT  SSAAAA
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille,

luonnolle tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Kuvat: Juha Sihto 
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JÄSENMAKSUT 2021

Yhdistyksemme syyskokous päätti säilyttää jäsen-
maksut ennallaan lukuunottamatta yhteisöhen-
kilöjäsenmaksua, jota korotettiin Suomen Ladun 
ohjeistuksen mukaisesti.
Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
• 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)
 
Mikkelin Ladun jäseneksi parhaiten pääsee täyttä-
mällä liittymislomake sivulta:
https://mikkelinlatu.suomenlatu.org:Liity jäseneksi 
-kohdasta. Liittyminen onnistuu myös ottamalla 
yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen.
Aina kannattaa pitää jäsenkortti mukana ja kysäistä....

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

Suur-Savon Osuuspankki tarjoaa 250 euron alen-
nuksen OP Kodin välityspalkkiosta, etu ei koske 
minimipalkkiota. Esitä jäsenkorttisi asioidessasi OP 
Kodin toimipisteessä. Suomen Ladun jäsenenä saat 
5 kertaa vuodessa Latu ja Polku -lehden sekä oman 
latuyhdistyksen tiedotteen 2krt/v. Alennuksia ma-
joituksista saat mm. seuraavista kohteista: Kiilopään 
Tunturikeskus, Akumaja (Paistunturien erämaa), Yl-
läsjärven Tunturihotelli, Ounasvaaran Lakituvat, Tun-
turikemiö (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
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Latupirttiä voi vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi esim. kokouksiin, erilaisiin juhliin ja 
ym tilaisuuksiin.

Latupirtin tiedustelut ja varaukset: Anja Marttila 040 745 9965
anjakaarina.marttila@gmail.com.
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/viikonloppu, 
15 eur/viikko. Vuokrattavissa myös 
Lumikenkiä, kävelysauvoja, telttoja, 
rinkkoja, iglun muotti ym. Tiedustelut 
Esko Piispa.

OUTAMAJA 2021-22
OUTAMAJA LATULAISILLE

Loppuvuoden 2021 käytössämme 
olevat viikot 29, 35, 41 ja 47 on arvottu.

Alkuvuoden 2022 käytössämme ovat 
viikot: vk 1, vk 7, vk13, vk 19 ja vk 25.
Niitä voi hakea 30.09.2021 mennessä!

Tiedustelut ja hakemukset:      
matti.uimi@gmail.com

Outamaja Kiilopäällä on hyvä kohde eri vuodenaikoina!

Mikkelin alueen laavut ja kodat julkaisu löytyy Google haulla: Mikkelin 
alueen laavut ja kodat.
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Sijoita omaan elämään!

 Varallisuudenhoidon asiantuntijamme Sari Neuvonen ja Maria Kauppinen

Pienilläkin sijoituksilla omaan elämään nyt voi  
olla merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudessa. 

Omistaja-asiakkaana saat uusia etuja  
säästämiseen ja sijoittamiseen, esimerkiksi  
arvo-osuustili ja osakeanalyysit 0 €  
sekä lähes kaikkien rahastojen  
ostot ja myynnit 0 €.  

Tutustu osoitteessa:  
op.fi/sijoittajanedut

Palvelun tarjoaa osuuspankki.

Katso henkilökuntamme yhteystiedot  
osoitteesta: www.op.fi/suur-savo  
tai soita puh. 0100 0500.


