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 olympiahiihtäjä
  Klaes
 

Perinteinen,
Karppisen
(1907-1992) nimikkohiihtoretki hiihdetään sunnuntaina 3.3. jo
& Reitti
!(!'"
&'&
60. kerran!
(latuvarauksella):
Iisalmi-Sikokallio-Joutsenjoki-Hanhilampi-Partala ja

takaisin(!("!!"!&("((/
Iisalmeen, matka 43 km. Hiihtää voi
tietenkin myös lyhyemmän reitin. Huolto on tunnetusti
"!!!''(%
"!'"'()("!!
monipuolinen ja runsailla tarjoiluilla. Osallistumismaksuun 15 € sisältyvät mitali, huolto ja vakuutus.
867?-&
!&(!"!
Huoltopisteet
ovat"!
Iisalmi,
Síkokallio ja Hanhilampi mennen tullen sekä Partala, eli yhteensä 6 kpl. Reittiin ja
(!!"&'''(/
&&"!((&&"'%&&/
huoltopisteisiin voi tulla muutoksia latutilanteen mukaan. Lähtö on sataman vesilaitokselta kello 8-11 sekä

Hanhilammelta
ja Partalasta. Ladut ovat sekä perinteiselle että vapaalle tyylille.
""! )'!''
(!(!'"!!!$"!-''('
Savo-Karjalan latuyhdistysten yhteinen hiihtoviikko Lappiin 30.3.-6.4.2019
)"!&!!(! "%"&!+'+&
Savo-Karjalan
latuyhdistykset järjestävät yhteisen
"!!&'((/($(!&''($'!
' hiihtoviikon 30.3.-6.4.2019. Viikko on 14/2019.
Retkikohteita
on
viisi
eli
Kilpisjärvi,
Särkijärven
"!!/< / $'!'"(majat Muoniossa, Ylläs, Kiilopää ja Saariselkä. Bussit lähtevät
Mikkelistä,
Joensuusta,
Kuopiosta ja Iisalmesta ja määränpäät ovat Kilpisjärvellä retkeilykeskus, Ylläs
(7617</
&%"!186&'''/
Äkäshotelli,
Muonio Särkijärven majat ja Saariselkä Kylpylä ja Kiilopää. Kaikki bussit kokoontuvat Iisalmessa

ja ihmiset
siirtyvät++!
haluamaansa
kohteeseen menevään bussiin.
/ (-)-
TILANNE'("%''$(-)"$-$%"'-%+
19.12.2018 KIRJEEN MENNESSÄ PAINOON: /-'&
Ylläs ja Saariselkä
sekä Särkijärvi ovat täysiä.
&(/'"'(""!&((!!"!78-7>-
Kilpisjärvelle
on tilaa. Suunnitelmissa
on lisäbussi
todennäköisesti Saariselälle, josta saatiin lisämajoitusta.
88-97:9
/ '""!
+#&)$!'++!('/('')'(!
'/ !''(
Kysy tuorein
tilanne Iisalmen
Latu/Esko Kääriäinen
p. 0400 672
002 tai Joensuun Latu/Hannu
Melin,
$'!(!
$&((!
'%"!&
'/)&!"""!
+#&'(-""!
hannu.melin@gmail.com.
Lue lisää joensuunlatu.sporttisaitti.com/tapahtumakalenteri/maaliskuu&'&! '%'++!"!79
/'(%'''(!(!!"&&$'".***/& !'(/0&""/
""! !$(!)"!"&&(./
2019/pohjois/.

  
Teatterimatka
kevättalvella 

""! "!&#
'+&-''#-)%)'-  $#$( $$(&)&$"%)"&'/
Teemme teatterireissun kevättalvella. Seuraa www-sivuamme ja Iisalmen Sanomien muistiota.
"!%("&'&'"'!/86!#/(!"!$((
''!!/ !$$%&&")')(-"'
")")'+&#)"!!&"!(! ")("%''(+&'+&'&((&!/ &"'"!
Suunnistusta keväällä
%!! !'7?/'$'! "! '($(!&'!"!76 -""!)%%'!"!;-; /
Kevään aikana on tulossa oma suunnistus tutuksi
("%!'.>630)%/      &!'"%  '!!-$/6:6;?86=87'&"
-tapahtuma. Jokakeväinen perheiden
%!!-$/6:66<=8668/'"( )("%'!)!'&!"7=!/
luontoliikuntatapahtuma
Rastiseikkailu on 4.5.,

jonka järjestävät
Iisalmen
Sonkajärven
     Visa,



Pahka ja""!
Iisalmen Latu.
'%)'&'"(&!!)"!"$$(&!
'""&("' !)"&' !)'+&++&'/ "!

Unelmien
liikuntapäivä 11.5.
Sikokalliolla
)"!!+!&'
1 &((&&-'(1'!'&'%$$(!/
Iisalmen&
Latu,$)&!('')&&@$"!"
Tunturilatu Tsietsa ja Iisalmen
/ 
Seudun Sydänyhdistys
järjestävät koko6:66>7<<;9
perheen / &!'"% 
 !'%!!-$/
Unelmien'!!-$/
liikuntapäivän
Sikokalliolla
6:6;?86=87"%lauantaina
/$'!!2 /" /
11.5. klo 10-13.

        
Sikokallion
majan siivoustalkoot 22.5.
%"'"!)("%'')&&+&'+&+&'+&
/""(&
)%'!-
+#&!')("&)("%/%"'&&"!$#+''("'
Pidämme
Sikokallion
majalla siivoustalkoot
!/86!#-$!''#-"&&"!)!1)!'!
keskiviikkona
22.5. klo 10 alkaen. Siivotaan maja,
/$%'"'!!&/
sauna ja&
majan%"'"((!/""(&)%'!"!
ympäristö. Talkooporukalle on keittoruoka
ja kahvit ja talkoiden lopuksi voi saunoa. Paikan
("%"!8;30%'/(!'%)'&'""(&'&(&'-"'
päällä on
siivousvälineitä, omat työkäsineet on hyvä varata mukaan. Tervetuloa!
+'+''/%(&'.&"%!!-$/6:66<=8668/
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&Patikkaretket
!(!&!"!&" 
$(!"&-&(''(&(&'(%* (!
Kevätretki lähialueelle tehdään viikolla 21, mahdollisesti 24. – 26.5. Haimme Suomen Ladun
""1&)(!*'*&&&'&$$1
joka toteutuessaan on touko-kesäkuussa Sikokalliolla. Kesäpatikkaretki lähialueelle
%* retkeilykiertuetta,
& !(!#!'&/'*""1
tehdään
alustavasti
viikolla 24 la 15.6. esimerkiksi Tiilikalle tai muille lähialueen poluille.
%* !(!1&)(!(''/'*'&$$1
%* !. **)%'' !'')&'
!( Pyöräilyviikko
%""!7;7>9>;==;$**-''&!('
''!%*
!'*&*'$'(
&&

Pyöräilyviikkoa
vietetään 4.-12.5. pyöräilytapahtumien
ja katuajokoulutuksen merkeissä.
&/ "
&'%* &')"('&&!
$"&'('&/
TERVEISET SAVO-KARJALAN LATUALUEELTA

Suomen Ladun jäsenyhdistykset muodostavat rekisteröimättömiä
$$$$$"#
latualueita, joita on kahdeksan. Aluetoiminnan tavoitteena on tarjota
(
("
!&
!"((&'"!"
entistä useammalle mahdollisuus löytää oma tapansa ulkoilla. Tavoitteena on myös edistää latuyhdistysten
=/("/
*'"!*!!&&)
!!)("&
ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta.
Savo-Karjalan latualueen päättävä syyskokous pidettiin 7.10.2018
& Iisalmessa
!$"%(!!&&/(
("'"
!'($!'(()9797-"!!"!&((!!''(*#!*1%'
Runnin Kylpylällä. Siellä käsiteltiin
mm. alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
!!&&$(&'""!/
 
 %""$"!!-$/
7<7:>@?>@>/

sekä tehtiin henkilövalintoja:
uudeksi
alueyhdyshenkilöksi
valittiin Kirsi
Tenhunen Kiuruveden Ladusta.
 Aluetyöryhmä: Anja Korhonen, hallitusjäsen, Juankosken Kuntoilijoista, Pekka Karhunen Suonenjoen
 Ladusta, Taina Modig-Marttinen Mikkelin Ladusta ja Kirsti Mikkanen, Latunen-toimija Juankosken

 Kuntoilijoista.
   Koollekutsujana
*  
on alueyhdyshenkilö. Aluetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa yhdistysten

keskinäistä viestintää, tehdä aloitteita järjestön
hallitukselle !'!*!&/
ja organisoida aluetoimintaa yhdessä
0 &&'(%"&'(!'$'(
!-'"&!'"
alueyhdyshenkilön kanssa.
&'*&!*&'""(&'"!&!)-"&&&&'''")"
(&
Kaikki Ladun jäsenet voivat lähettää&'-(
ideoita ja ajatuksia
aluetoiminnasta ja sen
"'(&'&&"$)&''$'(
& (""&'-"&'%""&"$),"-"&&'(
kehittämisestä alueyhdyshenkilölle,
)(',&&&"!(&
$,0sähköpostilla kirsian@gmail.com.
Latualueen
iso
ponnistus
on yhteinen Lapin hiihtoretki. Kesän päätapahtuma on retki

  kevättalven
  
 
Koloveden kansallispuistoon. Retkille ovat kaikki alueen latulaiset
tervetulleita. Savo-Karjalan latualueen
(!&!')")'''"''(&('"
!!&'&!
tiedottaminen
on
FB-sivujen
kautta,
joten
kannattaa
vilkaista
sinne.
'' &&'(**&!#-&#$"&'%&!4 /" /
Toimintani alueyhdyshenkilönä päättyy vuoden vaihtuessa, joten toivotan uuden alueyhdyshenkilön
(%'((!'"
!'""1&)(.    
tervetulleeksi aktiiviseen latutoimintaan.

Kyllikki Rytkönen
$"#
& !(!)'""(& 



('((
Latualueen toimintaa
(" !(!)'$)')'""(&


9;/19=/;/-(%(


Lapin hiihtoretki
30.3.-6.4.

Kevätaluekoulutus, Kuopio, metsävaeltajan ohjaajakoulutus
Toukokuu
%$
-)*.),)("$$

Syyspäivät ja aluekokous,
Joensuu
5.-6.10.
"!&((!'(%&'')(!!!
1&'/&'-&"$'('!
'((&"&'
Kansallispuistoretki Kolovedelle
24.8.
%&'"!"'!!&&/

 Kokoukset
"$""$#,+,+
Iisalmen Ladun kevätkokous
Suomen Ladun
ja kevätkokous
(!!
 kevätpäivät





%&! &(2& &&'"(&&&()'3
Muita tapahtumia Iisalmen Ladussa
("%&"1"$&&!9@)/




!!&&!

 Ylä-Savon
 Mela

Melontakurssi aloittelijoille,
järj.
'&#&!
&(




Nuku yö ulkona,
retki Venäjänhiekalle
 Laavuhartaus Sikokalliolla
 Kutsu päättäjä ulkoilupaikalle


Huhtikuu
27.-28.4., Lahti Nastola
9<(%"

:<(%"

87(%"

87(%"
Kesäkuu
9?(%"
Suomen luonnon päivä 31.8.
Elokuu
30.9.-13.10.
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