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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 
Nettiosoite: https://mikkelinlatu.suomenlatu.org
Facebook: www.facebook.com/mikkelinlatu

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!)
Nettivastaava: Reijo Tiusanen, reijo.tiusanen@gmail.com
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Kirjoittelen tätä 
juttua tilanteessa, 
jossa sukset on viety 
varastoon, pyörät 

ja kesävarusteet 
otettu esille. On vähän 

kutinaa ilmassa: niin 
paljon on suunniteltu 

tulevan kesän ja syksyn varalle.... Pysty-
täänkö kaikki toteuttamaan ja lähdettekö 
liikkeelle kanssamme!?

Mikkelin Latu on nyt 70-vuotias aktiivi-
nen liikuttaja. Jouduimme helmikuisen 
pääjuhlamme perumaan, samoin alku-
vuoden monet tapahtumat. Nyt valoa on 
näköpiirissä ja siksi olemme laatineet ”jo-
kaiselle jotakin”-periaatteella tarjontam-
me. Suunnittelussa on pyritty siihen, että 
retkillemme voivat lähteä niin perheet 
kuin ikäihmiset yksin tai kaverin kanssa. 
Nuorten osuutta toivon voivamme lisätä 
toiminnassamme.

Viime viikonloppuna Turussa Suomen 
Ladun kevätkokouksessa luotiin pol-
kuja tulevaan. Johtava ajatus edelleen 
on se, että jokainen löytää mielekkään 
tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Tämä 
edellyttää mm. sitä, että löydämme uusia 
retkikohteita, mutta myös vastuuta siitä, 
että rakennetut reitit pysyvät kunnossa, 
jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 
tiedostetaan. Yhteistyö Mikkelin liikun-
tatoimen kanssa on sujunut hyvin ja niin 
uskon tapahtuvan myös tulevaisuudessa. 

Talous huolettaa. Suomen Ladun kokous 
päätti nostaa jokaiselta jäseneltä peri-
määnsä maksua 2€ ensi vuonna. Tämä 
asettaa myös meidät uuden harkinnan 
eteen. Kuten olemme omassakin talou-

dessamme havainneet, hinnat nousevat. 
Ladun hallitus joutuukin pohtimaan, mi-
ten toimintamme kustannukset saadaan 
katettua. Tavoite tarjota tapahtumiamme 
mahdollisimman edullisesti on edelleen 
voimassa, siksi etsimme uusia yhteistyö-
kumppaneita ja talkookohteita.

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla talkoi-
siin kertaluontoisesti! Heinäkuun 8.-9. 
välisen yön aikana Mikkelin kautta polje-
taan Saimaa Cycle Tour. Imatralta lähte-
vään tapahtumaan odotetaan jopa 2500 
osallistujaa. Meillä on kolme huoltopistet-
tä ja liikenteen ohjaus Mikkelin alueella, 
joten työvoimaa tarvitaan kymmeniä! 
Tule mukaan ja ilmoittaudu Anjalle pikai-
sesti (T-paidat on saatava tilaukseen!).

Ennen kaikkea kuitenkin mieleni valtaa 
kiitollisuus. Latupirtin talvi onnistui hyvin 
monen tekijän yhteistyöllä: kiitos ladun-
tekijöille, hiihtäjille ja ennen kaikkea 
meidän talkoolaisille, jotka jälleen kerran 
loitte ”Latupirtin tunnelman”! Ilo pulppu-
si myös Ulkona kuin lumiukko-tapahtu-
man toteutumisesta, josta tuli myönteistä 
palautetta niin perheiltä kuin Suomen 
Ladultakin. Unohtaa en voi myöskään 
Latupirtin perhepäivää, jossa pieniltä 
kävijöiltä kuulin hauskimmat palautteet!

Muistattehan, että kesäkuun alusta Latu-
pirtti on keskiviikkoisin jäsenistön käytös-
sä. Myös juhannus on varattu jäsenille.

Niin paljon sanomatta jää, mutta jutel-
laan lisää, kun kohdataan... 
Poluilla, pyörälenkeillä, torikahvilla...  
Oikein hyvää ulkoilukesää Sinulle!

Anja

HEIPÄ HEI!
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nistyvä Suomi Meloo kokoontuu nyt 
ilman vakimelojaa, Rajalta rajalle- ja 
Halki Suomen hiihdot ovat vailla vuosien 
ystävää. Olen tämän kevään aikana käy-
nyt lukuisia keskusteluita Sepon näissä 
tapahtumissa kohdanneiden ihmisten 
kanssa ja todennut, kuinka tärkeä kaveri 
Seppo reissuilla on ollut.

Lappi ja erityisesti Kilpisjärvi ja Kiilopää 
olivat Sepolle todella tärkeät. Vuosittain 
reissut pohjoiseen suuntautuivat, usein 
Jupeloiden porukalla, mutta myös Ladun 
retkillä. Kiilopäälle suuntautui myös vii-
meiseksi jäänyt ensilumen matka viime 
vuoden lopulla. 

Me latulaiset muistamme Sepon niin 
pyörälenkeille ja retkille lähtiessämme, 
Latupirtin talkoissa ja eri kokoontumisis-
sa. Paikka on tyhjä, mutta muistot elävät. 
Sepon ohje: kehitystä tapahtuu, jos löy-
tyy uusia osoitteita... Tätä noudatamme.

Anja ja koko Ladun porukka

KUTSU
Olet sydämellisesti tervetullut 

muistelemaan Seppoa 
Latupirtille sunnuntaina 5.6.2022 

klo 12. lähtien.

Maija Tiihonen 
ja

Mikkelin Ladun hallitus

Seppo Tiihonen 20.7.1944 – 9.1.2022
Mikkelin Ladun puheenjohtaja 2013-2020

Tammikuinen sunnuntai toi meille 
tiedon: Sepon maallinen vaellus on päät-
tynyt. Tiesimme toki hänen terveytensä 
haasteista, mutta loppuun asti toivo eli 
siitä, että saamme vielä jutella niin men-
neistä vuosista kuin tulevista suunnitel-
mista. Seppo oli tärkeä lenkki Mikkelin 
Ladun toiminnassa vuosikymmenet, 
aluksi jäsenenä, talkoolaisena, sitten 
hallitukseen mukaan ja puheenjohtajan 
tehtäviin. Vuosiin mahtui niin pieniä 
retkiä ja kokoontumisia kuin valtakun-
nallisia tapahtumia. Seppo oli taitava 
organisaattori; hän sai porukat liikkeelle. 
Näin Mikkelin Ladusta onkin muodostu-
nut monille tahoille todella myönteinen 
kuva, Seppo oli Mr Mikkelin Latu.

Kimarilan kotitilalta Haukivuorelta omak-
sutut arvot ohjasivat Sepon monipuolis-
ta aktiivista  toimintaa. Hän oli innostava, 
aidosti kiinnostunut, hyvän tilannetajun 
omaava lämminsydäminen humoristi.

Seppo tunnettiin laajasti kotiseudun 
ulkopuolellakin niin rehtorin tehtävien 
kuin harrastustensa kautta. Pian käyn-

In Memoriam
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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
 

  

Uusia retkei-
lyn ohjaajia 
- tervetuloa 
hommiin!
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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!

MIKKELIN LATU ry:n tapahtumia v.2022

TOUKOKUU
Maanantaipyöräilyt 2.5.alkaen klo 18.
Senioripyöräilyt torstaisin 5.5. alkaen 
klo 13
Unelmien liikuntapäivä ja Kipinäkävely 
ti 10.5.
klo 12 Marskin patsaalta ohjatut kävelyt
illalla klo 18 plogging 
klo 19 Kaihun lenkki + iltanuotio Mikkeli-
puistossa
Latupirtin kevättalkoot ke 11.5.
Pyöräilyviikon tempaus torilla to 12.5. 
Rakastu Retkeilyyn -kurssi Latupirtillä 
14.-15.5.
Polkujuoksuinfo ti17.5. Klo 18. Kalevan-
kankaalla
Puumalan Norppapolku la 28.5.

KESÄKUU
Latupirtillä keskiviikkoisin jäsenten 
päivä
Maanantaipyöräilyt
Senioripyöräilyt
Majavamelonta su 5.6.
Suomi meloo 11.-17.6.
Retkelle-päivät 11.-12.6
pyöräretki la 11.6.
patikka Rakokallion kierros su 12.6.

Melontakeskiviikot 8., 15. ja 22.6.
Kyykkäilta ti 14.6. 
Yöpyöräily pe 17.6. (ESLi)
Polkujuoksut
Latupirtti jäsenistölle juhannuksena

HEINÄKUU
Maanantaipyöräilyt
Senioripyöräilyt
Runon ja suven ilta ke 6.7. klo 18. Latu-
pirtillä
Saimaa Cycle Tour 2022 8.-9.7. YÖ
Patikka Juvan Sarkaslammelle su 10.7.
Melontaretki
Saimaan Saaristokierros pyöräillen 
15.-17.7.
Päiväretki Pyhä-Häkin kansallispuis-
toon la 30.7.
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ELOKUU
Maanantaipyöräilyt
Senioripyöräilyt
Latualueen retki Petkeljärven kansal-
lispuistoon 6.-7.8.
Pyöräilyviikko Turun saaristossa viikko 
32
Luonteri-pyöräily la 13.8. (ESLi)
Polkujuoksut
Patikka: Kalkeron kierros Hirvensalmi 
la 20.8.
Latunen-tapaaminen Siilinjärvellä la 
20.8.
Latualueen syyskokous ja-päivät Ka-
jaanissa 1.-2.10.
Lentopallo käynnistyy Tuppuralan 
koululla
NUKU YÖ ULKONA la 27.8. Latupirtillä
Akumaja Karigasniemellä viikko 35

SYYSKUU
Pyöräilykausi jatkuu/päättyy
Sauvakävely maanantaisin
Sieniretki Otavan Marttojen kanssa
Patikka: Anttolan Neitvuori su 11.9.

METSÄMÖRRIN JUHLAVIIKKO 19.-25.9.
Ruskaviikko Kiilopäällä 17.-24.9.
Latupirtin syystalkoot
Suomen Ladun koulutukset Latupir-
tillä:
la 24.9.Tunteet hukassa -metsäseikkailun 
ohjaajakoulu
su 25.9. Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus

LOKAKUU
Vanhusten viikko 2.-9.10.
Lentopallo
Sauvakävely
Retkeilykauden päätös: Salpalinjan 
bunkkerimuseo, Virolahti la 15.10.
Yhdistyksen syyskokous viikolla 42
Perhepäivä Latupirtillä su 23.10. Otavan 
Martat
Pimeä patikka ke 26.10. 
Latupirtin avoimet ovet pe 28.10.
Suomen Ladun syyskokous 30.10. 
Helsinki

MARRASKUU
Lentopallo
Ensilumen ladun kausikortit
Itä-Suomen latualueen pj.-päivät 
Kuopiossa

JOULUKUU
Pikkujoulut

Tiedote 1/2023 valmiiksi ja jakoon vuo-
denvaihteessa
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MAANANTAIPYÖRÄILYT 2022
Lähtöpaikka: Suur-Savon aukio, Puistokadun puoli.
Startti: klo 18. 
Kypärä päähän ja juomapullo mukaan!

Alustava ohjelma: 
Perinteiset   Leppoisat
1. 9.5.  Porrassalmi 20 km  Urpola-Kaihu-Mikkelipuisto 
2. 16.5. Otavan kylälenkki  25 km Orijärvi-Pitkäjärvi
3. 23.5. Olokorjaamo   Launiala
4. 30.5. Visulahti-Rämälä-Hiirola   Rantakylä-Tusku
5. 6.6. Korpijärven lenkki  35 km  Tuukkala-Moisio
6. 13.6. Markontien lenkki  35 km  Emola-Rokkala-Peitsari
7. 20.6. Tokero-Korpikoski  35 km  Lähemäki-Tupala-Rämälä
8. 27.6.  Parkkilan kierros  40 km  Mäntyniemi
9. 4.7.  Valkeajärvi  45 km  Visulahti
10. 11.7.  Koskentaipale-Vehmaskylä  50 km  Porrassalmi
11. 18.7. Paajalantien lenkki  40 km  Vatilan suunta
12. 25.7. Löytö-Taavelintien 45 km  Lehmuskylä-Kalevankangas
13. 1.8. Kalvitsan Asemakahvila  60 km  Hiirola
14. 8.8. Tuomiojantien lenkki  45 km  Korpikoski
15. 15.8. Loukee-Roitto  55 km
16. 22.8.  Elämänlähde-Inkarila  50 km  Koskentaipale
17. 29.8. Urpola-Porrassalmi-Sattila
  -Ristiina-Löytö  50 km  Säynätti
18. 5.9. Kauden päätös Latupirtillä   Latupirtti

Mikäli syksyiset kelit pyöräilyyn innostavat, voimme jatkaa kautta. 
Osa toki vaihtaa lajia sauvakävelyyn!

Kauden aikana ohjelmaan voi tulla muutoksia niin teiden kunnon kuin säänkin suhteen. 
Uusia vinkkejä reiteistä toivotaan!
Alkavalla kaudella  pyrimme entistä paremmin ryhmittelemään pyöräilijät niin, ettei 
kenenkään  tarvitse pohtia sitä, voinko lähteä mukaan vai en? Voit lähteä!

Löysin pari karttaa Mikkelin Ympäriajosta; eteläinen kierros n. 90km 
ja pohjoinen kierros 80 km.

Mikäli innokkuutta löytyy, voidaan toteuttaa! Otan kartat 
ma-pyöräilyyn mukaan tutustuttaviksi!

PYÖRÄLLÄ PÄÄSTÄÄN JÄLLEEN
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Senioripyöräilyt torstaisin
Tuttuun tapaan polkaistaan seniori-
lenkeille Urskin Anni Swanin kadun 
puoleiselta P-paikalta torstaisin klo 13. 
Tavoitteena on sekä pitää yllä kuntoa 
pyöräillen että matkan lomassa vaihdella 
kuulumisia. Viime vuoden malliin käym-
me tutustumassa eri kohteisiin ja niitä 
voi vinkata Anjalle!

Tässä ryhmässä vauhti ei ole tärkein vaan 
yhdessäolo; kilometrit karttuvat ihan 
ittestään!

8.-9.7.2022, IMATRA, FINLAND

SAIMAA CYCLE TOUR 2022 
– talkoolaisia tarvitaan!!!!
Mikkelin Ladun tämän vuoden ehkä mittavin talkooponnistus osuu ilta- ja 
yöaikaan pe-la 8.-9.7.
Imatralta starttaava Saimaa Cycle Tour kiertää tänä vuonna Mikkelin kautta. 
Meillä on kolme huoltopistettä ja niiden liikenteenohjaus vastuullamme. 
Pisteet ovat Suomenniemen Salmenrannassa, Mikkelin Kirkonvarkaudessa ja 
Anttolan Väätämönsalmella. Tapahtumaan odotetaan jopa 2500 pyöräilijää, 
myös mikkeliläisiä on ilmoittautunut!

Tapahtuma on todella hyvin suunniteltu ja meidän tehtävämme on koota 
talkooporukkaa reilusti.
Liikenteenohjaukseen osallistuvilla tulee olla ajokortti. 
Talkoolaisille on luvassa t-paita.
Nyt merkkaus allakkaan  ja soitto Anjalle mukaan tulosta, kiitos!

PITKÄT PYÖRÄILYT

Saimaan Saaristoreitti/Puumalan  
kierros 15./16.-17.7.  
(visitlappeenranta.fi tai visitpuumala.fi)
Pyöräilyviikko Turun 
saaristossa+Rauma 7.-13.8.  
(www.rengastie.fi)

Jos olet kiinnostunut osallistumaan 
jompaan kumpaan tai molempiin, 
ole mahdollisimman pian yhteydessä 
Anjaan 040 745 99 65, jotta tarpeelliset 
varaukset ja hintatiedot saadaan selville!

Kilometrikisa 2022
Joukkue: Pyörällä päästään 
Tunnus: mapy2022
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Yksi Suomen Ladun valtakunnallisista 
vuoden teemoista on Unelmien Liikun-
tapäivä, jolloin tavoitteena on saada suo-
malaiset sankoin joukoin liikkumaan. Me 
olemme toki tässäkin mukana yhdessä 
muiden järjestäjien kanssa.
Puolilta päivin klo 12. kokoonnumme 
torille Marskin patsaan äärelle, mistä 
lähdemme unelmien päiväkävelylle. Ta-
voitteena on tarjota eri mittaisia lenkkejä 
osallistujien valittaviksi.
Illalla toivomme mahdollisimman 
monen kaupunkilaisen tekevän ensin 
asuinalueellaan plogging-kävelyn elikkä 
roskankeruulenkin. Tämän jälkeen as-
keleet kohti Kaihun kierrosta ja lopuksi 
yhteisille iltatulille Mikkelipuistoon. 
Omat eväät mukaan!
Kaihun kierros sopii kaikenikäisille ja 
reitin varrelta löytyy kevääseen liittyviä 
tehtäviä....

Tiistaina haastetaan kaikki kulkemaan 
pyörällä töihin! Ota työmatkaltasi kuva ja 
postaa se 15.5. mennessä aihetunnisteel-
la #unelmienpyöräpäivä Instagramiin. Voit 
voittaa Tunturin lahjoittaman Climate 

Cycling Poni -pyörän. Tämän haasteen 
takana ovat Pyöräilykuntien verkosto, 
Olympiakomitea ja Liikkuva aikuinen 
-ohjelma.

Unelmien liikuntapäivä aloittaa myös 
tämän vuoden kipinäkävelyt. Mikkelin 
Ladun joukkueeseen ovat tervetulleita 
ihan kaikki! 
Liity joukkueeseemme:
https://Kävelykilometrikisa > rekisteröidy
   
Joukkueemme: Kävelykipinä, 
Mikkelin Latu
Osallistumiskoodi: käki

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ 
Tiistaina 10.5.                 

Osallistumiskoodi: käki
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Tule mukaan kurssille la-su 14.-15.5.2022 
• la  klo 9-21 + yöpymismahdollisuus
• su klo 9-14

Rakastu retkeilyyn-kurssi on tarkoitettu 
kaikille ulkoilusta ja retkeilystä kiinnos-
tuneille. Tavoitteena on kannustaa ja 
rohkaista osallistujia ulkoilemaan ja pati-
koimaan sekä yöpymään ulkona luon-
nossa. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa 
retkeilykokemusta.

Aiheina mm. retken suunnittelu, luon-
nossa liikkuminen, suunnistaminen, 
vaatetus ja varusteet, majoittuminen, 
tulenteko, retkiruokailu, turvallisuus 
ja ensiapu, jokamiehen 
oikeudet....

Mahdollisuus yöpymiseen 
Latupirtin ympäristössä 
omissa majoitteissa (pirtiltä 
löytyy riippareita lainaan!). 
Omat retkeilyvälineet ja keit-
timet mukaan, jos sellaiset 
on.

Kurssimaksu sisältäen ruo-
kailut ja saunomisen 15€/pv, 
alle 15-v. puoleen hintaan.
Maksu tilille Mikkelin Latu ry 
FI73 5271 0440 1835 65 
viite: 6787.

Kurssin ohjaajina toimivat 
Mikkelin Ladun koulutetut 
retkeilyohjaajat. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset viim. 
11.5.2022 Juhani Siiskoselle 
puh. 050 023 7530 tai 
juhani.siiskonen@surffi  .fi .

NUKU YÖ ULKONA la 27.8.2022
Tervetuloa Latupirtin maisemiin yöpy-
mään elokuun illan jo hämärtyessä. Vuo-
sittain kasvava joukko on kokoontunut jo 
iltapäivällä ja niin nytkin. Omia eväitä voi 
toki ottaa mukaan ja täydennystä löytyy 
Latupirtin tarjonnasta. Sauna lämpiää, 
kodassa iltanuotion ääressä tarinoidaan 
ja herkutellaan ja pirtin ympäristön luon-
nosta löytyy tekemistä kaikenikäisille.

Toivomme ennakkoilmoittautumisen ke 
24.8. mennessä Anjalle 040 745 9965 tai 
anjakaarina.marttila@gmail.com. Seuraa 
ilmoitteluamme tapahtumasta elokuun 
alkupuolella!

RAKASTU RETKEILYYN     

Jussi Siiskonen Latupirtin pihalla rinkka selässä.
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Retkeily on Mikkelin Ladun tärkeimpiä 
toimintamuotoja. Meillä on vuosien 
ajan löytynyt innokkaita ohjaajia niin 
päiväpatikoille kuin pidemmillekin 
retkille. Näin myös tänä vuonna. 
Unelmien liikuntapäivä ti 10.5. on 
alkusysäys ja Rakastu retkeilyyn-kurssi 
aktivoi suunnittelemaan erilaisia ret-
kiä joko yhdessä tai yksin liikkuen.

Latualue Petkeljärven  
kansallispuistoon 6.-7.8.2022
Itä-Suomen latualueen kesäretki 
tehdään tänä vuonna Petkeljärven 
kansallispuistoon ja samalla tutustutaan 
Ilomantsin monipuoliseen tarjontaan. 
Vastuulatuyhdistys on Joensuun Latu. 
Lisätietoja retkestä voit kysyä myös 
alueyhdyshenkilö Helena Turkilta helena.
turkki@gmail.com tai puh. 040 827 6927

Ruskaviikko Kiilopäällä 17.-24.9.  
(viikko 38!)
Syksyn ruskamatkan teemme tulevana 
syksynä yhdessä Kouvolan Ladun kanssa. 
Meillä on varattuna 20 paikkaa Kiilo-
päällä ja Kouvolan Ladulla 40 paikkaa 
Saariselällä ja näitä kumpiakin voi varata!

Kiilopäällä:
Majoitus Niilanpään 2 hengen hotelli-
huoneessa 7 vrk 385€/hlö. Huoneissa 
on kylpyhuoneet (suihku, wc), langaton 
wifi, televisio, vedenkeitin sekä hiusten-
kuivain, lisäksi hotellin käytävältä löytyy 
yhteiskäytössä olevat kuivauskaapit. 
Yhden hengen huoneen lisä on 50€.
Hintaan sisältyy majoitus, liinavaatteet 
pyyhkeineen ja lähtösiivous, aamiainen ja 
päivällinen runsaasta noutopöydästä, ilta-
sauna päivittäin, mahdollisuus osallistua 

viikko-ohjelmaan (sovittaessa ennakkoon)
Bussimatkan hinta: 160€, lisäksi matka-
päivien lounaat.
Yhteyshenkilö ja varaukset: Mikkelin 
Latu ry Anja Marttila anjakaarina.martti-
la@gmail.com tai puh. 040 745 9965.

Saariselällä:
Hintaan 690€/hlö sisältyy kuljetus, 
majoitus 2 hengen Economy Standard 
-huoneessa Santa´s hotel Tunturissa, 
hotelliaamiainen ja päivällinen sekä 
matkapäivien lounaat.
Yhteyshenkilö ja varaukset:  
Kouvolan Latu ry/ Reijo Hurskainen 
reijo.hurskainen@hotmail.com tai  
puh. 040 500 75 66
Matkalle ilmoittautuminen 30.6.2022 
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä 
saat maksuohjeet.

HIIHTOVIIKOT 12 ja 13 LAPISSA 2023
Talvelle 2023 on suunniteltu Itä-Suomen 
alueen yhteisiä hiihtoviikkoja niin, että 
viikolla 12 suunnataan Länsi-Lappiin 
ja viikolla 13 on vuorossa Itä-Lappi. 
Vastuullisesa matkanjärjestäjänä toimii 
Samimatkat Oy Juuasta. Lähiviikkoina on 
luvassa lisätietoja.

Retkelle lähelle ja kauemmas
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Parin vuoden tauon 
jälkeen myös me-
lontatapahtumia 
toteutetaan alkavana 
kautena:
Majavamelonta  
su 5.6. klo 10 lähtö-
paikkana Vitjasenlah-
ti. 35. kerran melot-
tavasta retkestä lisää 
tietoa: Erkki Lappi 
puh. 0400 557 136

Suomi Meloo  
11.-17.6. reittinä  
Ilomantsi – Nurmes.
Mikkelin Ladun jouk-
kue on ilmoitettu 
tapahtumaan ja muutama meloja on jo 
matkassa mukana. Lisää vielä tälle viikon 
mittaiselle reissulle tarvitaan, joten nyt 
melojat: lähtekää mukaan!
Yhteistapaaminen tulossa ennen lähtöä 
mm. kuljetusten ja huollon suunnittelun 
takia. Joukkueemme vastuuhenkilö on 
Antti Toivanen, antti.meloo@gmail.com.

Kesän melontaretki heinäkuussa
on suunnitelmissa. Viime vuosina on 
melottu Puulalla ja Saimaalla. Olisiko nyt 
vuorossa uusi kohde? 
Siihen voit vaikuttaa ja vinkata ideat 
Antille antti.meloo@gmail.com.

Kokeilemaan
Suomen Ladun tekemän kyselyn mukaan 
melonta on yksi suosituimmista lajeista, 
johon halutaan tutustua. Viime vuonna 
käynnistimme yhteistyön Mikkelin Me-
lojien kanssa tarjoamalla ohjattuja iltoja 
lajista kiinnostuneille. Palaute oli todella 

hyvää ja jatkoa toivottiin.
Haasteeseen vastaamme järjestämällä 
kesäkuussa kolme vastaavaa iltaa: keski-
viikkoisin 8.,15. ja 22.6. klo 17-20 Mela-
pirtillä. Ohjaajana toimii viime vuoden 
malliin Eero Hynninen.

Illan ohjelmassa on aluksi ohjaus me-
lonnan perusteisiin ja sitten siirrytään 
kanootteihin ja vesille.Kalustoa saamme 
käyttöömme Mikkelin Melojilta. Jokai-
nen osallistuja maksaa 10€/kerta. Jos 
ja kun melontaan innostuu, kannattaa 
liittyä myös Mikkelin Melojien jäseneksi, 
jolloin ei heti tarvitse itselleen kalustoa 
hankkia. Luotamme hyvään yhteistyö-
hön tässäkin lajissa!

Kesäkuun melontailtoihin ilmoittautumi-
nen Eerolle puh. 050 490 9199.
Elokuussa kesän kokemuksia voidaan 
kokoontua kertoilemaan parilla kanotti-
retkellä!

MELOMAAN
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Lue lisää asiakasomistajuudesta: suursavo.fi

Lataa S-mobiili
sovelluskaupastasi.

MAKSUTTOMAT

PALVELUT
PERUSPANKKI-

BONUKSET JA
BONUSTILANNE

SÄHKÖISET
KASSAKUITIT

SÄHKÖISET
TAKUUKUITIT

FIKSUMMAN

TYÖKALUT:
OSTAMISEN

OMAT OSTOT

HIILIJALANJÄLKILASKURI
RAVINTOLASKURI

KOTIMAISUUSLASKURI
PERHEJAKO

HINTAVERTAILIJA

ASIAKAS-

EDUT JA
OMISTAJAN

VINKIT

S-MOBIILI ON FIKSUN
KULUTTAMISEN

MONITOIMITYÖKALU.
S-mobiili on asiakasomistajan tärkein 

apuväline: siinä on kaikki fiksu ja 
hyödyllinen yhdessä.
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POLKUJUOKSUINFO
Viime elokuinen Suomen Ladun polkujuoksukiertue kiinnosti ja moni olisi halunnut 
heti viikkolenkeille. Polkujuoksu on Mikkelissa useamman seuran ohjelmassa. Meillä 
se on harrastelajina. 

Tiistaina 17.5. klo 18. Kalevankankaan kuntotelineiden luona kokoonnumme niin 
lenkille kuin jatkosta sopimaan. Paikalle tulevat ainakin Satu Soivanen ja Seikkailu-
juoksijoiden Lasse Montonen. Oletpa jo lajin harrastaja tai kiinnostunut polkujuok-
susta ryhmässä tai omatoimisesti, tule mukaan!

Perinteet kunniaan 
– TULE KYYKKÄILTAAN!
Haluamme 70-vuotisjuhlavuonnamme nostaa esiin viime vuosina hiipyneen lajin: 
kyykän.

Tervetuloa tutustumaan ja pelaamaan:
tiistaina 14.6. klo 18. Rantakylän kentälle.

Piispan Esko rakentaa kentän pelikuntoon. Jos et ole aiemmin lajia seurannut,  
nyt kannattaa tulla paikan päälle. Jos innostusta löytyy, sovitaan kesälle lisää  
kyykkäiltoja!

RUNON JA SUVEN ILTA
Tervetuloa kesäiseen runon ja suven ohjelmalliseen iltaan Latupirtille ke 6.7.klo 18. 
Tämä ilta on osa juhlavuoden tapahtumistamme!

LENTOPALLOVUOROT Tuppuralan salissa
Tämän vuoden malliin salikauden lentopallovuorot jatkuvat Tuppuralan koulun 
salissa maanantaisin ja perjantaisin klo 17-19. Ensimmäiset kokoontumiset elo-
syyskuun vaihteessa. 

SAUVAKÄVELYT 
Pyöräilykauden päättyessä syyskuun alussa, lähtee Kempin Jouni vetämään sauva- 
kävelylenkkejä maanantai-iltaisin. Ohjelmasta lisää tuonnempana.
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70-VUOTISJUHLA PERUUNTUI  
– tilalla juhlava kevätkokous
Helmikuulle suunniteltu 
yhdistyksemme 70-vuotis-
juhla jouduttiin pandemian 
vuoksi perumaan. Nyt 
vuoden varrella toteutam-
me pienimuotoisempia 
tapahtumia.
Ensimmäinen juhlavampi 
kevätkokouksemme oli 
maaliskuussa Paukkulan 
Artium-salissa.
Illassa oli herkkyyttä, 
nostalgiaa, mutta myös 
katsetta tulevaan.
Kvartetin (Eero, Leena-Kai-
sa, Riitta ja Lauri) esitykset 
olivat todella tarkkaan 
harkitusti valittu juuri tuohon iltaan sopiviksi. Kiitos!
Ennen virallisia kokousasioita luovutimme hallituksen hakemat ja Suomen Ladun 
myöntämät ansiomitalit ja muut huomionosoitukset. Suomen Ladun hallituksen pu-
heenjohtaja Kirre Palmi oli mukana illassamme jakaen mitalit yhdessä Heino Lipsasen ja 
Irma Makkosen kanssa.
Kokoonnuimme ensimmäisen kerran Tiihosen Sepon kuoleman jälkeen, joten hiljainen 
hetki hänen muistolleen. Sepolle oli myönnetty arvokas Tahko Pihkala -mitali, jonka 
luovutimme Maija-vaimolle samalla katsoen Tulisielu -videon, joka Seposta parisen 
vuotta sitten tehtiin.
Arvokkaan tunnustuksen sai 
Leena Piskonen, jolle Mik-
kelin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Pirjo Siisko-
nen luovutti kunniakirjan 
”Esimerkillinen liikkuja ja 
liikuttaja”. Olemme kaikki 
varmasti samaa mieltä, että 
nimenomaan Leena on tun-
nustuksen ansainnut.

Lauluryhmä.

Maija Tiihonen, Kirre Palmi, 
Heino Lipsanen ja Irma  
Makkonen.
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Jaetut huomionosoitukset:
TAHKO PIHKALA -mitali myönnetty Seppo 
Tiihoselle, luovutettiin Maija Tiihoselle
Suomen Ladun kultainen ansiomitali:
• Eeva Huhtinen
• Juhani Siiskonen
• Matti Uimi
Suomen Ladun hopeinen ansiomitali:
• Anneli Aarniosalo
• Aili Ahonen
• Kari Anttonen
• Heimo Hirn
• Jouni Kemppi
• Tuula Koivusalo
• Riitta Kämppi
• Esko Piispa
Suomen Ladun pronssinen ansiomitali:
• Kari Hiltunen
• Eero Hotokka
• Unto Kovanen
• Anja Marttila
• Taina Modig-Marttinen
• Aune Niiranen
• Esa Ollila

• Jarmo Petäjä
• Pirkko Suutari
• Hilkka Tikkanen
• Pirkko Valtonen
• Tapani Vornanen
Suomen Ladun Ansioplaketti
• Hannu Korhonen
Mikkelin kaupungin KUNNIAKIRJA
• Leena Piskonen
Niille, jotka eivät olleet paikalla, mitalit 
luovutetaan tulevissa tilaisuuksissamme.

Pirjo Siiskonen ja Leena Piskonen.

Paikalla olleet ansiomitalien saajat.
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Perhe-
päivän 
iloja.

TALVI 2022 KUVINA

Ulkona kuin 
lumiukko 
Urheilupuis-
tossa – yli 
600 kävijää!
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Soihtuhiihto 
ja -vaellus.

Kelkkamiehet hymy-
huulin 
– hommat hoituivat, 
latuja kiiteltiin!

Latupirtillä riitti kävijöitä 
– KIITOS kaikille!
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Luonnon rauhaa.

Anjan menopeli, suksetkin oli mukana.
Taidetta tuiskupäivänä 
Muoniossa.

Hiihtoviikko Äkäslompolossa
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Jos ulkoilualueella tai uimarannalla 
on osoitettu pysäköintipaikka, 
käytä ensisijaisesti sitä ja kävele 
loppumatka. Turvallisuus lisääntyy 
ja liikenne pysyy sujuvana.

Pysäköi aina niin sivuun pientareelle 
tai levikkeelle, että ohitse mahtuu 

ajamaan pelastusajoneuvolla ja 
leveälläkin työkoneella.

Älä tuki risteyksiä tai maa- ja 
metsätalouskoneiden käytössä 
olevia liittymiä. Muista, että 
koneiden kääntösäde on suuri.

Noudata yksityisteillä ja muualla 
liikennemerkeillä osoitettuja 

määräyksiä. Kävellä ja pyöräillä voit 
vapaasti muualla kuin pihapiireissä.

PYSÄKÖINTIETIKETTI
Näin pysäköit oikein ja huomioit muut tienkäyttäjät
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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 Korpikoskentie 33 risteyksen kautta!

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

Vuokraamme Outamajaa jäsenistöl-
lemme.

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


