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ALMEN
LATU R.Y.
Hallitus
Koponen Pirjo
Kainulainen Marjaleena
Kauppinen Anja
Kääriäinen Esko
Ollikainen Jussi
Pietikäinen Jorma
Ruotsi Terttu
Raatikainen Arja
Pirinen Timo

puh.johtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Varajäsen
varajäsen

050 379 8797
045 645 1751
044 276 7729
040 067 2002
040 7215 973
040 5920 721
040 8349 233
044 3766 859
050 3201 470

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt
Kääriäinen Ulla
Mulari Sari

Toimikunnat

sihteeri
tiedottaja

040 081 6653
040 727 4664

koponpir@gmail.com
mlkainulai@gmail.com
axu.kauppinen@gmail.com
esko.kaariainen@hotmail.com
jussi.ollikainen@kuopio.fi
jormaa.pietikainen@gmail.com
terttu15@gmail.com
arja.raatikainen@apteekit.net
timojip@luukku.com

ulla.kaariainen@live.fi
mularism@gmail.com

Majatoimikunta

Perhe- ja
lapsityötoimikunta

Liikuntatoimikunta

Talviuintitoimikunta

Esko Kääriäinen
Puheenjohtaja
040 067 2002

Pirjo Koponen
Puheenjohtaja
050 379 8797

Anja Kauppinen
Puheenjohtaja
044 276 7729

Marjaleena Kainulainen
Puheenjohtaja
045 645 1751

Pauli Hujanen
050 68 492

Seija Nelimarkka
040 716 2754

Jaana Korhonen
040 091 3227

Tiina Hyvönen
050 524 8501

Ritva Korhonen
040 585 0058

Anneli Partanen
040 051 5091

Taisto Kostian
044 306 6802

Pirjo Kervinen
050 069 3707

Ulla Kääriäinen
Timo Pirinen
Esko Roivainen
majaemäntä
050 320 1470
044 793 8421
040 081 6653			

Ulla Kääriäinen
040 081 6653

Jorma Pietikäinen
Veli Räisänen
Kirsi Vanhanen
majaisäntä
050 363 7787
050 313 1373
040 592 0721			

Esko Kääriäinen
040 067 2002

Ilkka Pohjanheimo
040 757 1851

Eeva-Liisa Ålander
050 375 9290

Esa Majamaa
040 067 1060

Pirkko Toppinen
045 131 7152

Katri Tuunela
050 305 9146

Birgitta Makkonen
050 369 6468

Kyllikki Rytkönen 		
0400 667 758		

Jäsenmaksut 2021

.
.
.
.

henkilöjäsenmaksu
perhejäsenmaksu
nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v
rinnakkaisjäsen
		
. yhteisöhenkilöjäsenmaksu

26 euroa
38 euroa, samassa taloudessa asuvat
11euroa
12 euroa, pääjäsenenä joissain toisessa
Suomen Ladun yhdistyksessä
33 euroa
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Tervehdys, Iisalmen Ladun
ja hyvää uutta
vuotta! 
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 Vietämme
  
vuodenvaihdetta
oudossa tilanteessa, kun covid-19,
4  hyvin
(-3!
,, 

korona,
estää
tapahtumien
järjestämistä
tai
ainakin
rajoittaa
suuresti
4  !

,- %
!"% "!
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osallistujamääriä. Uskon kuitenkin,
että rajoitteiden toimivuus ja ro ""
"

 !(
.. 
kotuksien
aloittaminen 4saavat
aikaan,
että keväällä
palaamme
pian
!
!"!
%
lähes normaaliin, voimme
kokoontua harrastamaan myös isommalla

,3%%

joukolla.
   
 
'
 %
Iisalmen Latu
tarjoaa!"%
monenlaista
ulkoiluun
ja liikuntaan!
liittyvää
"!
$
! toimintaa
kaikenikäisille.
!%!
Tulkoon mainituksi muutama, kevään isom! !"! % !(
mista tapahtumista: talvivaelluskoulutus,
Ulkona kuin
%!
 Lumiukko, La,3%% 
jeksen laturetket sekä perinteinen
Saariselän hiihtoviikko. Lisäksi ta"
'
  '  %
pahtuu paljon muuta avannolla ja laduilla. Olet lämpimästi tervetullut
!  !%!
mukaan,
myös
ideoimaan
ja osallistumaan
suunnitteluun!
 
 
"!
%!
Olen
ottanut
pj-pestin
vuodeksi
2021.
Yhteistyöllä
ja sopivalla tehtä"
'
'   %!
väjaolla saamme tapahtumat varmasti onnistumaan. Tosiasia kuiten

 

"!

&!!
   %ja innostuneita

kin on, että kaipaamme
uusia, nuorekkaita
toimijoita
'   %!
  %


joukkoomme, niin työmyyriä kuin idearikkaita aktiivejakin. Uusiutu &!!    %  
minen on yhdistyksen ajan
tasalla ja !
virkeänä pysymisen edellytys.
!'
'
 
%


Tähän seikkaan on panostettava!
 ! '
!  !'
 %"
Noudatamme tapahtumissamme
kaikkia viranomaisten,
terveyden!
 %"
 
 Ladun
$
huollon ja Suomen
ja suosituksia, jotta osal koronarajoituksia
  $
listujat voivat liikkua ja olla turvallisin mielin. Toivottavasti nähdään

(! -+-,'
"!!

 (!
-+-,' "!!

tapahtumissa, olet sydämellisesti
tervetullut!
!
'  %
% 

!
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%
%


Pirjo Koponen, Iisalmen
Ladun puheenjohtaja
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LIIKUNTAA JA
TAPAHTUMIA
VUONNA 2021
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Talviuinti !%!"
!! %"!  $

on
%
!!
 on
!'
Talviuintikausi
vuosittain
lokakuusta huhtikuun
loppuun. Uintipaikka
Haukiniemellä, Iisalmen Pursiseu  

  25 euroa kaudelta. Uimarin pitää olla Iisalmen Laran rannassa, Haukiniemenkatu
23.Maksu
on tällä
hetkellä
!!
%"!
 $

dun jäsen vakuutusten
 takia. Yli 75-vuotiailta emme peri avainmaksua, mutta jäsenmaksu täytyy maksaa. Muis-

tathan palauttaa
avaimen uintikauden
loputtua
  
 
  
 tai maksaa

   


avainmaksun viimeistään 1.10 mennessä. Mikäli avainta
ei ole maksettu tai 
palautettu, joudumme laskuttamaan
ja silloin perimme 5
euron laskutuslisän. Avainmaksun
voit maksaa
suoraan
tilille,
mainitse
!

!
avaimen



 

 maksaessasi
avain '
on numeroitu).
  
 Ladun
 numero ja maksaja (jokainen
tilinumero on FI59 4600
1050 0042 86. Avaimet
maksut
 %
 ja

Ulla Kääriäinen, p. 0400
816 653.
Talviuintitoimikuntaa
ve
%
-.' 
tää Marja Leena Kainulainen, p. 045 645 1751. Uintipaikan
-/

'

! 
! 

kevätsiivoustalkoot
pidetään uintikauden
lopussa. Uinti 
ovat 29.4.
  kauden
päättäjäiset
' 





"&%%%&, &&$&%%$ "#>&# 
$$& #%,%$$$$$'&# 
&# %&4.&%&#  >B=?99:9>999=;A?.'
9=99A:??><. '&%% &%'% #&
'%$' &$% %"%&%& "&$$.%&"

!  ' 1/(! 

Polkujuoksu !
 %
  %  """'  !  
  
Polkujuoksua on joka
maanantai
Paloisvuorella kello
18.00.
 !
!,',+'!

&& $
%
-.'
Lähtö 
kahvilarakennuksen
edestä.
Seuraa lisätietoja ja

$'& #
mahdollisia poikkeuksia
sivullamme
www.iisalmenlatu.fi ja
-/
 '

'#
Ladun Facebook-sivulta.
 
$%% 
Tällä kaudella juostaan omatoimisesti yhteislenkkejä. Täl!  '
1/(!

löin sovitaan, kuka
jää peränpitäjäksi
ja letkan vetäjää vaih$'&
detaan aika
ajoin,
jotta eritasoiset"""'
juoksijat pysyvät muka 1
!
%

 !  
na. Ota mukaan juoksuvaatteet, pitävät kengät, juotavaa ja
&
  !
!,',+'!

pimeän aikaan tehokas otsalamppu.
Lisätiedot Anja Kaup)%$
pinen, p. 044 276 7729, Jenna Hyvönen, p. 040 7687348 ja
"#"%
Sirpa Ingberg, p. 050 3418789.
 ,
&. %&& $&'%%%,"%'%%,& %'
%$""&.$% %&"",".9==;@?@@;B,
#,".9>9<=:A@AB.
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Perinteinen, olympiahiihtäjä Klaes Karppisen (1907-1992) nimikkohiihtoretki hiihdetään sunnuntaina 3.3. jo 60.
kerran! Reitti (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. 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.

Su 17.1. Talviuinti tutuksi

Tule uimaan ja tuo kaverit kokeilemaan talviuintia sunnuntaina 17.1. klo 12-14 teemalla ”rakastu talviuintiin”.
Pukukopit ovat silloin kaikille avoimet. Haukiniemen uintipaikka on Iisalmen Pursiseuran rannassa. Tarjolla on
lämmintä juotavaa ja purtavaa. Ihastu lajin nopeuteen – se vie aikaa kaikkiaan 5-10 minuuttia ja sillä on huikeat
terveyshyödyt. Lisätiedot Marjaleena Kainulainen, p. 045 645 1751.

La-su 23.-24.1. Talvivaelluskoulutus



Käytännön
harjoitus Talaskankaalla la-su. Lähtö klo 8.00 Iisalmen linja-autoasemalta. Suoritamme lyhyen

vaelluksen
ja valmistaudumme
yöpymään metsässä. Yöpyminen on mahdollista laavuilla tai teltoissa. Sun 

nuntaina paluu takaisin Iisalmeen. (Ryhmä on täysi.) Lisätiedot Taisto Kostian, taistokostian61@gmail.com,
p.&$$&#$$&$%$&%%%##,$$&"#$$"#$
044 306 6802.
9?.8.$"$%%$$#!!%&##.
$ #$#$$
HUOM.
Koulutukseen ilmoittautunut, mikäli posti ehtii tavoittaa sinut: Yksi koulutuskerta
on la 9.1. klo 10 alkaen
Sikokallion majalla. Käytännön harjoittelua ja kokeilua. Mahdollisuus
kokeilla välineitä
ja harjoitella mm.
%$8?.#0%$#,'
#$%.
$"
ruokailua ja tulentekoa. Turvallisuussuunnitelman teko.

%$. ''$&$%"$%$!%$&",&98#.

To#"18<4.
28.1. Kuutamohiihto
#$$,",!.7;77?8==<:.2"!&$"#$9<.9.8?,

Toivottavasti talvi tulee tänä vuonna jään ja lumen muodossa, niin että voimme järjestää torstaina 28.1. hiih$%%##&$$#.3
toretken
kuutamon ja otsalamppujen valossa Sikokallion majalle. Lähtö satamasta tai Haukiniemeltä klo 18.
 jää/lumitilanne sallii, on Sikokalliolle myös jäälatu. Majalla tarjoamme kaikille mehut. Myytävänä tuoreet
Jos
munkit
ja pullat 
kahvin
kera, maja
avoinna klo 21 saakka. Pakkasraja on -15°. Lisätiedot, Ulla Kääriäinen, p.


  on

0400 816 653. (Varapäivä torstai 25.2. klo 18, mikäli tammikuussa eivät kelit salli.)

8:.9.8918<%%$%%$$$$&#$

La
13.2. Lumenveistoa Sikokalliolla
$&$$!!%##%$$&%%$&"&$.'##

Teemme Sikokalliolle la 13.2. klo 12-15 muutamia lumiukkoja ottamaan hiihtäjät vastaan ja toivottaen pienelle
%%'!"#$
. %$$%$#!#%#$#
paussille
nauttimaan kahvia ja muuta
virvokkeita majalla. Tehdään yhdessä lumiukkoja majan ympäristöön.
&"%#$$!!,%'.$$$$'
%%,#"#!%!$
Majalla
on muotit ukkojen tekemiseen pakkaslumesta sekä
varusteita pipoja, kaulaliinoja ym. Voit ottaa omia
työkaluja
mukaan, esimerkiksi pikkulapioita lumenveistoon.
Tarjoamme kaikille ukkojen tekijöille lämpimät
%&#$."%$
!$%$.$&"$%##.
mehut. Voit varata mukaasi esim. makkarat, voit paistaa ne nuotiolla laavulla tai kodassa ”työn” ja ulkoilun lo"$,&$!#$%$&%$##/$' /%%##.
massa.



La 20.2. klo 13-16 Ulkona kuin lumiukko - Iisalmi 130 vuotta

 Iisalmessa
  PohjoLumiukkotapahtuma
  
 
lankadun
koivukujalla
sekä Kirkkopuistossa.
Teemme 130 lumiukkoa Pohjo%%$!$%###
lankadun koivukujavälikköihin Iisalmen
%&%%#
kaupungin juhlavuoden kunniaksi! Ota
"!%#$##.8:7
oma
lapio ja omia työkaluja mukaan,
esimerkiksi
%% pikkulapioita
%lumenveistoon. Jos on pakkaslunta, tehdään uk&%%& #
koja muottien avulla. Kirkkopuistossa
%!%%&%%#+
oheisohjelmaa
mm. hiihdon ja lumikenkäilyn
muodossa. Tarjolla lämmintä
$!$'
% mehua. Tule mukaan onnittelemaan Iisalmea ja samalla tuomaan iloa meille kaikille.
%,#"#!%!$%&#$.#!#%$,$%%$$
Lisätiedot Eeva-Liisa Ålander, eevaliisa1.alander(a)gmail.com, p. 050 375 9290.

'' (-*(!( 0)# (#*))()'2)# (#%'((#*(' !0# #" !%!"""
() "'&( 0-("'A% 2((")# (#%'('"*#() !))(#' ()( "("
!)"2 ($#"' !'()%)""&"""
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5 )#(*" (*' (#' ( #C4<<'
" !! (&( '( #C4<;2 )(#*(%&"(' *% (--  2 <=4*)#( (
mehulla. Hiihto
suunnattu alle 12-vuotiaille.
Aikuiset
voivat avustaa ladun varrella tai hiihtää itse mukana.
)#on
("')&''(*
(%&(#'
'()!'!')0!)(("#"!-$'
Ilmoittautuminen
paikan päällä.'(#("
Lisätiedot Pirjo)%%""0,)2)%%""56!
Koponen p. 050 379 8797.
 !#(())((*2
2#!0%2;??=BABB=D2

Su 7.3. Lajeksen
laturetki
Perinteinen Lajes
hiihdetään
62. kerran.
Hiihto on saanut nimensä olympiavoittajan ja viisinkertaisen hiih"
   nyt


don maailmanmestari
Klaes
mukaan. Reitti
(sää/jää/latuvarauksella): Iisalmi-Sikokallio-Joutsenjoki&'(!!
()Karppisen
' (((&&("
)#%#")%)""(((&"=@2>2=;=<(#4'(-'"2
Hanhilampi-Partala
ja takaisin Iisalmeen, kokonaismatka
43($#"'
km. Voit hiihtää
lyhyemmän
-( !&(##("#4
'&''(2
!" myös
"4)(#'!
(etapin.
#<B2>;Huolto
on monipuolinen ja runsas. Osallistumismaksuun 20 € sisältyvät mitali, huolto ja vakuutus. Huoltopisteet ovat
5'(-'
<D2<@62"(#"?;82"("''
%%)0!(*
(&#
)5*3(
Iisalmi, Sikokallio
ja Hanhilampi
mennen tullen sekä Partala,(--1
yhteensä
6 kpl. Reittiin
ja huoltopisteisiin
voi tulla
&'%&62
!#(()()!'(=@2=2=;=<!""''
#"!#
0%2;?;B@B<C@<(
muutoksia latutilanteen
mukaan.
Lähtö on Iisalmesta kaupunginrannan
luota vanhalta
vesilaitokselta klo 8-11
'$%#'(
 2%#"!#7!
2#!2
sekä Hanhilammelta
ja Partalasta
klo 8-10. Ladut ovat
perinteiselle ja vapaalle tyylille. Alle 12-vuotiailta huoltajan seurassa hiihtäviltä
ei peritä osallistumismaksua, mutta heidän on myös ilmoittauduttava. Lisätiedot Anja

Kauppinen, axu.kauppinen(a)gmail.com,
p. 044
276 7729.
#     



&%."!%#$###.%'%##."$
La
27.2. Kumpusaari-hiihto
%.%%$$##$%.
Perheiden hiihtoretki Kumpusaaren laavulle la 27.2. Lähtö satamarannasta klo 10-12, omat eväät ja makkarat
#$$&1
mukaan.
Pakkasraja#",&#8."23.,!.7<7:><@9@7.
-15. Lisätiedot Pirjo Koponen p. 050 3798797.

La 6.3. Lasten Lajes


on lauantaina 6.3. rantaladulla. Lähtö sataman vesilaitokselta Kirkonsalmelle
Lasten
oma hiihtotapahtuma
päin
kello 10, hiihtelyä omaan tahtiin. Pakkasraja 15º. Ei osallistumismaksua,
kaikki lapset palkitaan mitalilla ja
"$"$%!%#"&%9>.9.
$ #$"#$87189,$&$
"$%. #"18<. #$$ "!!.7<7:>@?>@>.


) ()"" ! ' Kuopioon
))(!##
To 25.3. Teatterimatka

%) %(('*"(##"2&#!!#' '() 
Järjestämme latulaisille
teatteriretken Kuopion kaupunginteatteriin 25.3.2021
Tahto-esitykseen.
Näytelmä ker!%!(!)()&'')&"&""''2!#%(*#""
#<C4=<2
'(#( )"((#!)"(0
too hiihtäjä Aino-Kaisa
Saarisesta.
&# &
"2 Lähtö on Iisalmen linja-autoasemalta klo 17.30 (esitys alkaa 19.15). Hinta
on 40 €. Hintaan sisältyy: lippu, matka ja väliaikatarjoilu (kahvi/tee ja riisipiirakka). Ilmoittautumiset 25.2.2021

mennessä Ilkka Pohjanheimolle, p. 040 757 1851 tai sähköpostilla ilkka.pohjanheimo@gmail.com.
  
 !
Saariselän
hiihtoviikko vko 14/2021
!!"'*"(#&("
Teemme ensi kevään hiihtoretken viikolla 14
*# <?5>24<;2?2=;=<6&'  2
(3.-10.4.2021) Saariselälle. Majoitus on kylpylä%- 4#(
# -
hotelli Holiday #()'#"Club Saariselässä.
Teemme
mat )&'
kan, jos koronatilanne
sen''2!!!("0
keväällä sallii. Hintaan
sisältyy matkat,
aamiaiset,
puolihoitopäivälliset
#'#&#"(
""'"*
' 2
ja kylpylän vapaa
käyttö(--!((0!'(0
sekä vakuutus. Myös
"("''
kylpytakit sisältyvät hintaan. Kylpylään pääsee
%)# #(#%* '(- %- "
huoneista sisäkautta. Hotellin alakerrassa on lu*%-(($'*))()'2
-$'
kittavat suksitelineet.
Päivällisellä on vähintään
- %-(('' (-*("("2
kaksi ruokavalintaa.
- %-hengen
"%')#"'(
Hinta on kahden
huoneissa 595 euroa/
'')((2#(
" &&''#"
henkilö. Yhden
hengen huoneen
hinta on 885
euroa/henkilö.)((*(')'(
Paikkoja on varattu
35, joten
"(2*
' jos
#"*"("'&)#* "(2
haluat mukaan,
niin ilmoittaudu pian. Jos korona hellittää, Lapissa
on varmaan keväällä porukkaa. Hinnat on
"(#"""")#"''@D@)&#3"
$2""")#"""(#"CC@
laskettu 35 lähtijän perusteella. Jos lähtijöitä on vähemmän, hinta nousee muutamalla kympillä. Suurin osa pai)&#3" $2##"*&(()>@0#("#' )(!)"0"" !#(())%"2#'#&#"
koista on jo varattu, joten hopi hopi, jos haluat mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen lomakkeella osoitteessa
 ((0 %''#"*&!"*
%#&)2""(#"
'(()>@ ("%&)'( 2#'
www.iisalmenlatu.fi/tapahtumat,
tai tekstiviestillä
0400 672 002.
($(#"*!!"0"("#)'!))(! -!% 2))&"#'%#'(#"#*&(()0
Huhtikuussa #("#%#%0#'
luento retkeilystä koiran
kanssa sekä
vaelluskokemuksista.
ilmoitetaan myöhem)(!)"2
'(#(
!#(()()!""Päivämäärä
#! #'#((''
min. Luennoitsija Eetun völjyssä -bloggari Eetu Kemppainen. Paikka alustavasti Iisalmen kirjasto, luento yh+++2' !" ()23(%()!(0(('(*'( ;?;;AB=;;=2
teistyössä Tsietsan (Eetu Kemppainen)ja Iisalmen käyttö- seurakoirayhdistyksen kanssa. Lisätiedot Eeva-Liisa

Ålander, eevaliisa1.alander(a)gmail.com,
p. 050 375 9290.
          *!& !#(("
Lentopallon !-$!!"2
tekniikkaopetusta
tulossa pelivuorolle
koululla. Päivämäärä
ilmoitetaan
)""#('()"*$
-''4Kangaslammin
#&() !%%""2
)'(*'('
!"myöhemmin. Ohjaaja
Erkki)"(#-('(-$'''('"5()
Soininen. Lisätiedot Kirsi Vanhanen,
kirsi.vanhanen(a)meili.fi,
p. 050 313 1373.
&'(#0
!%%""6'
!"-(($4')&#&-'(-'"
"''2 suunnistus
'(#(*4
' yhteistyössä
"&0* '<2
2#!0%2;@;>B@D=D;2
Huhti-toukokuussa
tutuksi
Visan"&56!
suunnistusjaoston
kanssa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Ohjaajana Seija Nelimarkka. Lisätiedot Anja Kauppinen, axu.kauppinen(a)gmail.com, p.
044 276 7729.

La 8.5. Pyöräilytapahtuma

Kokoontuminen klo 11 Sankariniemen parkkipaikalle.Pyörä kuntoon, fatbike-esittely ja yhteinen pyöräretki lähialueella, kesto yht. noin 3 h. Lisätiedot Petteri Lavinen, p. 0400 372 285.

La 8.5. Polkujuoksun ohjaajakurssi Iisalmessa

Savo-Karjalan latualueen koulutus! Lisätietoja Pirjo Koponen, p. 050 379 8797.

To 13.5. klo 11-13 Geokätköily tutuksi

Hauskaa aarteenetsintää klo 11-13, Luuniemen tapahtumakentälle kokoontuminen.
Lisätiedot ja ilm. Jaana Korhonen, p. 0400 913 227. Ilmoittautuminen 10.5. mennessä, maksimi 20 hlö.
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)5)!
&!   "        
!""0/+05)
 +1/ !!!)
La 15.5. Lapsilta lapsille -tapahtuma Iisalmen satamassa
Kokoukset
Iisalmen Ladun kevätkokous
Huhtikuussa
%%)"'
&!       
#*!!'!"!!"'
Syyskokous
Loka-marraskuussa
Su 23.5.
Ruokapäivä Sikokalliolla
$'!#(
!!%'
' & 9:/</!892
#'!'%)'
Pidämme ruokapäivän Sikokalliolla sunnuntaina 23.5. klo 12 Suomen Ladun kevätpäivät ja järjestön kokous
23.-24.4. Turussa
!  ")!!" 
'(*%%!!
%-!!#$/
15. Mukavaa yhdessäoloa
kaikenikäisille, koko perheille mm.
Syyspäivät ja järjestön kokous
29.31.10. Lappeenrannassa
""01'07'11'2032)

omatoimista
patikointia lähimaastossa. Valmistamme loimu%&#&!
&%&!%%/%&
      
!% #
Sikokallion hiihtomaja
lohta, jota myymme perunasalaatin, vihersalaatin ja mehun
#!!
!%%"!)"!!#!
!&-!&**#$'
%&
-($%&

!""!'!!
Sikokallion
maja
avataan
hiihtäjille
heti
kun
lunta
on
niin
paljon, että ladut
kera. Ruoka-annoksia varataan noin sadalle ensimmäiselle.
"!# "
"!) !!"!
voidaan sinne ajaa ja kun Poroselän ylitys onnistuu. Kaupungista
latua pitkin
Hinta muodostuu
ajankohtana olevan
kalan hinnan mukaan,
$/ '!2
!%($&
! %
 %!%  !"")
" ""!
matkaa on n. 6 km. Maja pidetään hiihtokaudella auki 10
-16.!!"!!
Pakkasraja on
noin 8-10 euroa/annos. Myymme myös makkaraa, kahvia, kark""
%/
&'!!%&''
!&
!(


 !)# 
)5)!
-20 astetta.
kia ym. Tervetuloa ”valmiiseen pöytään” ravintolaan, jossa vain
!""0/+05)
% !"' ! !!%%02)
kattona.
' taivas
- ! on?287'$!1
!%/ ***"%
Majalla myydään mm. mehua, kahvia/teetä, tuoretta pullaa,
piirakoi voileipiä,
+1/ !!!)
!"!!!"" !($$$) !")* )
ta, karkkia ym., käteismaksu. Hiihtolatuja Sikokallion suunnalla
on 12, 18, 22,
%%)"'
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$-(-$*/$(&'!0(%
Melontakurssi aloittelijoille, kesäkuuvko 23
Ylä-Savon
Melan kanssa
yhteistyössä.
Lisätiedot:
0$( &!
-!%%(
&(%!
&&!
/ Jukka Väre,

31 ja 43 km. Kaikilla matkoilla on myös vapaan tyylin #*!!'!"!!"'
ladut. Ladut lähtevät
#'!'%)'
Haukiniemeltä. Rantalatua pitkin Haukiniemelle pääsee!Luuniemeltä
ja Kir ")!!" 
p. 044 098 5311.
            

konsalmelta.
Keväisin Sikokalliolle on myös jäälatu, jolloin
edestakaisin mat""01'07'11'2032)
!% #
kaa kertyy noin 13 km.
La 12.6. patikointiretki Koljonvirralta Sikokalliolle
!%%"!)"!!#!
  Lähtö

 $%
klo 10.00 Koljonvirran
P-paikalta tuulimyllyn luota. Paluukyyti Sikokalliolta
bussilla. Säänmukainen
Latukartta ja latujen kunnossapito: www.iisalmenlatu.fi/sikokallion
maja.
"!) !!"!
      
jalkineet ja juomaa mukaan. Lisätiedot Anja Kauppinen,
axu.kauppinen(a)gmail.com,
" ""!

!% '!!'##!'"" # 
(!  asu,
vedenpitävät
%%*&%&*"%%/%&!&.'$-#/7;;7@?<:88/

!)#

p. 044 276 7729.
# !)" ! !!)1/) """!!)

La 19.6. patikkaretki Tiilikkajärven kansallispuistoon 

% !"' ! !!%%02)
Sikokallion majan puhelin kahvion
ollessa auki: 045 177 4310.
!"!!!"" !($$$) !")* )

#!#"'!##!% # "#"!!"
Koko päivän mittainen retki,
Iisalmen
linja-autoasemalta klo 8.00. Säänmukainen
ja juomaa ja
% !% ! "" varustus
) !!
'! 
 lähtö
 

retkieväät mukaan. Lisätiedot Anja Kauppinen, axu.kauppinen(a)gmail.com,08)
p. 044
276 7729.
!!!""
!
!87/77!! ($$  2#&&''** '!&/ ''**&!!&'%%/
0/'#!4'4)
Sauna- ja nuotioillat majalla kesällä 2021
"!(7/,*#)
   
'  %'-(
#&(&
&'!'
/%&!&
 - teemalla
Kaikille avoimet
nuotio- ja saunaillat
järjestetään keskiviikkona
16.6. ja 14.7.
sekä'##
18.8. klo 17 alkaen
 !
!')/3/481/610
makkaran/letunpaistoa. Mahdollisuus tehdä pikkuinen patikkaretki lähiluontopolulla.
Nautiskellaan
sitten nuo'##  34/!-#/7;;9>=>>9@/
')/3//561//1)
tiokahvit, jolloin voidaan yhdessä pohtia nuotion äärellä tai saunan lauteilla!
vaikkapa
Ladun toimintaa (naisten
!"#"!#! 
saunavuoro 17.00 ja miesten 18.30. Omat saunavarusteet mukaan.
06)" !!!
La 17.7. patikointiretki Koljonvirralta Hanhilammelle $$$) !")* )
Lähtö klo 10.00 Koljonvirran P-paikalta tuulimyllyn luota. Matka siis jatkuu edelliseltä kertaa. Paluukyyti Han
bussilla.
asu, vettäpitävät jalkineet ja juomaa mukaan. Lisätiedot Anja Kauppinen,
'!  hilammelta
 
 Säänmukainen
  
          

axu.kauppinen(a)gmail.com, p. 044 276 7729..
!#!

( &&  $&-&"%  2'&!%&!?/77/
'  !"
($'%&'%
La 14.8. patikointiretki Koljonvirralta Sikokallion ja Hanhilammen
kautta
ta#" !
"!
$&(&'
/%&!& '##  -)'/'## #
34/!-#/7;;9>=
!#!% %% !)
kaisin Koljonvirralle

Lähtö klo 10.00 Koljonvirran P-paikalta tuulimyllyn luota. Säänmukainen asu, vettäpitävät jalkineet ja juomaa
mukaan. Lisätiedot Anja Kauppinen, axu.kauppinen(a)gmail.com, p. 044 276 7729.

Muita tapahtumia vuonna 2021
.
.
.
.
.
.

Laavuhartaus elokuussa
Pimeän patikointi syyskuussa
Sienipäivä syyskuussa Sikokalliolla
Patikkaretki viikko 37
Hämärähommia lapsiperheille syyskuussa
Pikkujoulut marraskuussa
Seuraa www-sivuamme, Facebook-sivuamme ja Iisalmen Sanomien muistiota!

Suomen Ladun ja Savo-Karjalan latualueen rientoja
.
.
.

Savo-Karjalan latualueen retkiviikko Kiilopäälle 20.-27.3.2021. Lisätiedot ja ilm. 30.1. mennessä
Jukka Virta, p. 0400 233 037, jtv.virta@gmail.com.
Talviuinnin SM 5.-7.2. Peurangassa. Iisalmen Ladun edustajat, sopikaa etukäteen
matkakuluasioista yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.
Suomi Meloo-tapahtuma Jyväskylä-Ruotsinpyhtää 6.-12.6.

    
Majan ja saunan vuokraus

        

Sikokallion majalla on sähkölämmitys, keittiö, varaava takka, ilmalämpö     Majalla

pumppu sekä vesi porakaivosta.
on ruoka astiastot n. 20 henkilölle.
 !% '!!'##!'"" # 
Sauna on puulämmitteinen.
Majan pihapiirissä olevat laavu, kota ja halko# !)" ! !!)1/) """!!)
vaja ovat yleisölle avoinna
silloin kun majaa ei ole #
vuokrattu
yksityistilai #!#"'!##!%
"#"!!"
!% ! "" ) !!
suuksiin. Osoite on %Niiralanniementie
19. Tietä pitkin majalle on matkaa
!!!"" !
kaupungista noin 1008)
km,
Koljonvirralta noin 5,5 km. Vuokrahinta: 80 €/vrk.
0/'#!4'4)
Varaukset ja lisätiedot:
Majaisäntä Jorma
p. 040 592 0721 tai
"!(7/,*#)
  Pietikäinen,
 
 !
!')/3/481/610
Esko Kääriäinen, p. 0400
672 002.
Hiihtokaudella majaa vuokrataan vain
! ')/3//561//1)
iltaisin kello 17 jälkeen.
Varaustilanteen näet www.iisalmenlatu.fi/sikokal!"#"!#! 
lionmaja.
06)" !!!
$$$) !")* )

Tule mukaan majan
talkooporukkaan


   
     aikana
 

Sikokallion maja tarvitsee
hiihtokausien
viikonloppuisin
talkoolaisia
!#! !" 
huolehtimaan kahviosta
ja
majan
viihtyisyydestä.
Maja on avoinna yleensä
#" ! "!
tammi-maaliskuussa#
latu-!#!%
ja jäätilanteesta
riippuen. Yksi majapäivä sinulta
%% !)
talvessa = paljon iloa meille kaikille! Lisätiedot majaemäntä Ulla Kääriäinen, p. 0400 816 653.

Kattoremppaa tehdään 2021

Kevät on talkoiden luvattua aikaa. Ladun Sikokalliolla olevan varasto/puuliiterin katto vaatii uusimista. Väkeä
tarvittaisiin avustamaan erilaisissa tehtävissä kevään aikana. Myöhemmässä vaiheessa myös saunan katto olisi
korjattava. Jokainen voi osallistua kykyjensä ja osaamisensa mukaan. Mikäli omaat rakentamistaitoja tai olet
joskus rakentanut tai haluat tulla auttamaan kykyjesi mukaan, kutsumme sinut viettämään aikaasi Sikokalliolle.
Ruoka- ja juomahuollosta on huolehdittu. Kukaan ei joudu nääntymään meillä nälkään. Hyvä ruoka, parempi
mieli! Parhaimmillaan talkoot ovat laatuaikaa hyvässä porukassa ja rakot käsissä iloinen muisto hommista. Loistakoon kasvot kilpaa korjattujen kattojen kanssa!
Olet sitten eläkkeellä tai vapaalla työvuorosta, tule ihmeessä mukaan, tarjoamme kivan seuran lisäksi ruoan.
Ota yhteyttä numeroon 0400 672 002, tai laita viestiä sähköpostilla osoitteeseen esko.kaariainen@hotmail.com.
Lämpimästi tervetuloa! Molempiin talkoisiin voit ilmoittautua myös kotisivujemme kautta kohdassa Yhteystiedot ja täyttämällä yhteydenotto/palautelomakkeen.

Sankarinkadun kerhotila, Sankarinkatu 15

Kerhotila on vuokrattavissa yhdistyksille ja yksityisille mm. kokouksia varten, myös kiinteällä vuosivuokralla.
Hinnat ovat kotisivuilla kerhotilan kohdalla. Kerhotilassa on pöydät ja tuolit n. 20 henkilölle, WC ja pieni keittiö,
jossa on kahvin- ja vedenkeitin sekä mikroaaltouuni. Kokouksia varten on mm. piirtoheitin ja kangas. Vuokran
hinnat näet kotisivuiltamme. Yhteystiedot ja varaukset: Esko Kääriäinen, p. 0400 672 002.
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Some ja uutiskirje
' !"
)"'"
#"') (()
Iisalmen Ladun jäsenille
on suljettu
keskusteluryhmä
Ladun Facebook-sivujen
yhteydessä
sekä WhatsApp')'(
)&+! )"##2
ryhmä Iisalmen Ladun'*)"+(+'''('%%2
Höntsä. Liity Facebook-ryhmään
Ladun fb-sivun kautta.
Liity WhatsApp-ryhmään:
Pyydä
&+!'
!" )"$"('0 (+
kaveria liittämään tai laita
viesti numeroon
040 727 4664
##2&+!"
)"2'*)"
ja pyydä, että sinut liitetään
ryhmään tai kysy tapahtu)((0 (+('%%2&+!"/
++
missamme lisää. Molemmista
ryhmistä voi halutessaan
*& ((!"( (*'(
poistua itse.
")!&##"6:6=8=:<<:%++.((
Kehitämme yhdistyksen
viestintää jäsenille mm. uutis'")( (("&+!"(+'+

kirjeen muodossa, joka lähetetään diginä muutaman
(%()!''!! '0 # !!'(
kerran vuodessa lähiajan tapahtumista. Jos haluat pysyä
&+!'(*# )(''"%#'()('0
ajan tasalla toiminnastamme tilaa uutiskirje kotisivujemme kautta sivulla (!!+'(+'"*'("(
Yhdistys/tilaan Iisalmen Ladun
'" !!0))('&"!)##''.
uutiskirjeen.
# ((""!))(!"&&"*)#'' "(%()!'(0#' )(%+'+"
Lisää ulkoilua ja('
retkeilyä
(#!""'(!!( ))('&#('*)!!)(('*)      
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc
*$$.#$$%#$#$"#"#
   0

$!""""#$"$##

Ohjaus ja koulutus

Haemme lisää mm. Metsämörri-ohjaajia,
#$$#,##""$##)
#Muumi-hiihtokoulun vetäjiä ja muita ohjaustoiminnasta kiinnostu-

ALMEN LATU R.Y.

neita mm. polkujuoksu! Tarjoamme kursseille osallistujille maksuttomia paikkoja koulutuksiin. Yhdistys mak,$$###%"#$#$$"%#$!
saa osallistujan matkakulut. Kehitä itseäsi ja Ladun toimintaa! Ota yhteyttä Iisalmen Ladun hallituksen jäseniin.
!##'#"!%$",
Koulutettava sitoutuu ohjaamaan sovitun määrän toimintaa yhdistyksessä, yhdistyksen määrittelemin käytän-$$#$"#,
nöin ja mahdollisin korvauksin.
Kurssitarjonta: www.suomenlatu.fi/ulkoile/koulutukset.

Jäsenedut 2021 Iisalmen Ladun jäsenille:
Keila- ja Liikuntakeskus Liike, Untamonkatu 8: Liittyessäsi Liik#$6+
keen jäseneksi 12 tai 24 kk sopimuksella saat ensimmäisen kuu
kauden veloituksetta näyttämällä Iisalmen Ladun jäsenkorttia.

Hieronta- ja palloiluetu ovat käytettävissä yhden kerran.

Kesport Iisalmi, Pohjolankatu 1: -10 % hiihtovälineiden ovh:sta
(sukset, sauvat, monot, siteet, voiteet). Näytä voimassa olevaa jä#
senkorttia kassalla.
Majoitusta Vuokatissa. Ylä-Savon teletyöntekijät ry vuokraa latulaisille omistamaansa lomahuoneistoa Vuokatissa Jäätiöntiel#*
lä, 1h+keittiö+alkovi+sauna, katettu terassi, varasto, jossa kuivauskaappi ja suksenvoitelu ja huoneistoon kuuluu autokatos.
Varaukset Kari Puustinen 044 2401028.

##

*
*%!"#*
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Yhteistyössä
Tunturikerho Tsietsa www.tunturilatu.fi ja edelleen Tsietsa
Ylä-Savon Mela www.ylasavonmela.fi

