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Puheenjohtajan palsta 

Suomen Ladun teemana on tänäkin vuonna YHDESSÄ. Tähän kokonaisuuden sisällä on teema-

päiviä, joista tähän mennessä vietimme 6. helmikuuta YHDESSÄ hiihtäen päivää. Meillä se oli 

hieman jalostuneempi, sillä järjestimme yhdessä Pullinlahden Luistelijoiden kanssa YHDESSÄ 

hiihtäen ja luistellen teemapäivän. Molempien lajien harrastajia oli Pullinlahdella kiitettävästi 

poikkeuksellisen hyvässä säässä tänä talvena. 

"Tänä talvena" onkin jännä asia. Tähän mennessä on jo kerinnyt olla monenlaista talvea. Nyt on 

kolmas talvi peräkkäin kun latujen tekeminen Tervastuvalle on kiikun kaakun. Toissa talvena 

latuja ei saatu avattua juuri lainkaan. Viime vuonna nippa nappa pariksi viikoksi niin, että 

saimme järjestettyä Olavinhiihdon/Talvisotahiihdon. Saapa nähdä vieläkö saamme riittävästi lun-

ta reiteille ennen hiihtolomia ja ennen Olavinhiihtoa 28.2. 

Olavin Retkeilijät menevät eteenpäin. Viime vuonna ei 

toiminnassamme ollut suuria liikahduksia suuntaan tai 

toiseen. Tosin teimme Tervastuvalle lisää pysäköintitilaa, 

joten tapahtumien järjestäminen, hiihtäjien ja muiden 

ulkoilijoiden on mukavampi lähteä liikkumaan ja suu-

remmankin joukon on helpompi tulla tuvalle. Toimintaa 

oli kaikkiaan kuitenkin samassa laajuudessa kuin ai-

kaisempina vuosina. 

Tämä vuosi on toivottavasti jälleen uuden rakentamisen 

aikaa. Olemme jo pitkään suunnitelleet saunan uusi-

mista. Piirustuksia on laadittu, rahoitusta mietitty ja 

kyniä pureskeltu. Kuluvana vuonna on tarkoitus purkaa 

vanha sauna ja syksyn tullen aloittaa uuden rakentami-

nen kesäksi 2017. Toinen merkittävä toiminnallinen 

hanke on Talviuinnin SM -kilpailut 3.-5.2.2017 Tanhu-

vaarassa. Valmistelut ovat jo alkaneet. Kokouksia on 

pidetty. Kävimme Lohjalla tutustumassa tämän vuoden 

Avantouintikilpailuihin (huom. nimen muutos). Markki-

nointi on alkanut. Suunnitelmia laaditaan. Kesän aika-

na teemme jo valmistelevia töitä. Olavin Retkeilijöiden 

järjestettäväksi näissä kilpailuissa on sovittu liikenne-

järjestelyt ja kilpauintiavannon rakentaminen sekä eräi-

tä oheistoimintoja. Tapahtuma valmistuu yhteistyössä Punkaharjun Urheilijoiden ja Tanhuvaaran 

urheiluopiston kanssa. Ensi vuonna Suomi ja Tanhuvaara täyttävät 100 v. 

Kiitän kaikkia toimintoihimme osallistuneita ja erityisesti vapaaehtoisia, jotka ovat mahdollista-

neet muiden luonnossa liikkumisen, ulkoilun ja nauttimisen. Toivon aktiivista osallistumista 

edelleenkin niin laduille, poluille kuin talkoolaisille tiskiharjan varteen tai moottorisahan kahvoi-

hin. Kaikki nämä ovat hyvää ja hauskaa YHDESSÄ tekemistä.  

     -Puheenjohtaja Harri Heinonen- 

  



Hallitus 2016 

Harri Heinonen, puh, joht., tiedottaja  harri.heinonen@spyder.fi  050 529 1917 

Esko Tynkkynen, varapuheenjohtaja  tynkkynenesko@gmail.com 040 583 6987 

Marja Sopanen, rahastonhoitaja marja.sopanen@suursaimaa.com 050 556 1096 

Kari Kervinen, majaisäntä  Kari_Ossi_Kervinen@hotmail.com 044 271 9998 

Pekka Nousiainen, latu- ja reittim. pietunpoksi@luukku.com  0500 725 728 

Veli Kautonen  velikautonen@hotmail.com 040 771 2927 

Tuula Kupiainen  tupu.kupi@suursaimaa.com 040 595 7340 

Ilkka Lassinaro  ilkka.raikko@gmail.com  045 3209 899 

Soila Kaukio-Makkonen  soilak@yahoo.com 

Anna-Riikka Tolvanen  anluosta@gmail.com 

Varajäsenet: 

Kauko Hyyryläinen  kauko.hyyrylainen@gmail.com 040 527 2620  

Tauno Makkonen  taanmak@mbnet.fi  050 341 7909  

Petri Punnonen  petri.punnonen@gmail.com 050 378 8274 

 

Ajankohtaista tietoutta Olavin Retkeilijöiden toiminnasta löytyy kätevästi 

yhdistyksen kotisivuilta: 

www.suomenlatu.org/olavinretkeilijat 

Olemme myös facebookissa. 

Käy kurkkaamassa ja tykkäämässä! 

Ilmoitamme tapahtumista myös sanomalehti Itä-Savon yhdistystoiminta-

palstalla.

Olavin Retkeilijöiden toimintamuodot 

Geokätköily, hiihto, kyykkä, kävely, lasten hiihtokoulu, laturetket, lentopallo, lumikenkäily, 

maastopyöräily, melonta, metsämörri, metsävaeltajat, muumihiihto, patikointi, perheliikunta, 

pyöräily, retkeily, retkiluistelu, sauvakävely, soutu, vaellus, vapaehtoinen pelastuspalvelu 

(VAPEPA), vesijuoksu 



Oppia leikin ja ilon kautta – Muumihiihtokoulussa! 

Olen tuntenut suurta riemua päästessäni seuraamaan lasten hiihto-opetusta ja avustamaan suk-

sia jalkaan tai puhdistamaan jäätyneitä suksen pohjia. 

- Miten reippaita 5-vuotiaat ovatkaan! Kukaan ei ujostele eikä haikaile perään, kun vanhemmat 

lähtevät. 

Aamut Aholahdessa aloitetaan yhdessä laulaen/leikkien ja kiittäen kaikesta hyvästä. Kaikki ovat 

mukana. Näkee heti, että näin myös päiväkodeissa tehdään. 

Sitten ylös, ulos ja oppimaan! 

Lammelle on tehty valmiiksi ladut. Harjoitellaan hiihtämään ilman sauvoja, kierretään merkkejä, 

viedään renkaita päästä päähän. Leikitään hippasta sukset jalassa. 

Kaikilla on hauskaa; opitaan leikin kautta, ilman kilpailua. Ja Aurinko paistaa lettuja…! 

Välillä syödään eväitä. Vaihdetaan repusta kuivat tumput käteen ja taas mennään oppimaan. 

Seuraavaksi harjoitellaan mäen laskua ja nousua. Ei ole helppoa, mutta kaikki yrittävät ja oppi-

vat. Ei haittaa, vaikka välillä kupsahtaa nurin tai haarakäynti tuntuu vaikealta, kun suksi lipsuu, 

eikä tekniikka ole vielä hallussa. Sinnikkäästi koetetaan uudestaan ja uudestaan. 

Tutkintopäivänäkään ei kilpailla. Silloin hiihdetään tehtävälatu yhdessä vanhempien kanssa. 

Näytetään heille, mitä on opittu ja etsitään Muumilaakson tuttuja hahmoja. 

Lopuksi opet jakavat diplomit ja myös Muumin ystävä Lumi on saapunut päättäjäisiin. 

Kiitos ilon ja opin hetkistä, mukavat opet ja reippaat oppilaat! 

-Tupu, avustaja OR:stä- 

P.S. Toivoisin lasten suksien/siteiden valmistajien tekevän niistä helppoja käyttää. Jos ne on vai-

keita saada jalkaan ja pois, voi lapsen hiihtointokin loppua. 

 

  



Tervastupa 

Olavin Retkeilijöiden tukikohta on Pihlajaveden Naistenlahden rannalla sijaitseva Savonlinna - 

Säämingin seurakunnalta vuokrattu tontti (Pihlajaniementie 705), jolla sijaitsee hirsinen tupa eli 

Tervastupa, sauna, Tervaskota ja kaksi liiterirakennusta. Vuonna 2015 Tervastuvalla on mm. 

laajennettu pysäköintialueita tuvan läheisyydessä niin, että pysäköintitilaa on nyt kymmenille 

autoille. 

 

Matkaan voi lähteä talvella Laitaatsillan Kirkkoniemestä tai Aholahden hiihtokeskuksesta, kesällä 

Vuohimäen leirintäalueen portin läheltä. 

 

Tervaskota, joka sijaitsee Tervastuvan pihapiirissä saunan tuntumassa rannalla, on Pihlaja-

niemen ulkoilureitin käännepiste ja kaikkien (lihasvoimalla liikkuvien) retkeilijöiden käytettävis-

sä. Sinne voi tulla myös polkupyörällä, veneellä tai esim. kanootilla. 

 

Tervastupaa ja saunaa vuokrataan esimerkiksi perhejuhlien, kokousten tai muiden lyhytaikaisten 

tapahtumien järjestämiseen. Käytettävissä on myös 2 majoitusaittaa, joissa voi majoittua 4-6 

henkeä.  

Hiihtokaudella Tervastupa palvelee ulkoilijoita latukahvilana lauantaisin ja sunnuntaisin sekä 

hiihtolomaviikoilla 8 ja 9 joka päivä, klo 9-15. Kävijöitä on hiihtokauden aikana keleistä riippuen 

2000-5000. Hiihtokaudella tarvitaankin Tervastuvalle majapäivystäjiä lämmittämään Tervastupaa 

ja pitämään avoinna hiihtokahvilaa. Lisätietoja tästä tehtävästä ja muista siihen liittyvistä eduista 

sekä Tervastuvan vuokrauksesta voi tiedustella majaisäntä Kari Kerviseltä, puh. 044 271 9998, 

Kari_Ossi_Kervinen@hotmail.com. 

 

Tervastuvan vuorokausivuokrat ovat: 

Jäsen perheineen 40 € € 

Ei-jäsen 1-9 henkilöä 80 € € 

Suuremmille ryhmille päiväksi tai useam-

maksi vuorokaudeksi sopimuksen mukaan. 

 

Monipuolista tyky- ja tyhy-ohjelmaa Tervas-

tuvan maastossa sekä lähivesillä pienille ja 

suurille ryhmille. Kysy tarjousta! 

Vuokrattavia välineitä ja varusteita: 

Puolijoukkueteltan vuorokausivuokra 10 € 

Kanootin, kajakin ja soutuveneen käyttö on 

Tervastuvalla ilmaista, muualle vietynä 15 

€/vrk 

Lumikenkien vuokraus Harri Heinoselta puh. 050 529 1917: 

Jäsenet 2 €/vrk, 10 €/viikko 

Ei-jäsenet 5  €/vrk, 20 €/viikko 

Moottorikelkka kuljettajan kanssa 50  €/h 

  



Tapahtumat 2016 

TAMMIKUU 

16.1. la klo 10-14. Tervastuvan Talvi. Tapahtumapäivä ulkoilusta ja retkeilystä kiinnostuneille 

sekä yhdistyksen uusille jäsenille.  

Muumi-hiihtokoulu Aholahti. Järjestetään Savonlinnan seurakunnan kanssa.  Ajankohta avoin.  

HELMIKUU 

Muumi-hiihtokoulu Aholahti. Järjestetään Savonlinnan seurakunnan kanssa. Ajankohta avoin. 

6.-7.2. la-su Hiihtoretki / Yöretki, kohde myöhemmin. Talvinen yöretki omin eväin. Hiihtoretken 

muoto ja matka riippuu myös lumitilanteesta. Harri Heinonen.  

20.2. la Luistelu. 

28.2. su Olavinhiihto ja Talvitapahtuma Tervastuvalla. 

MAALISKUU 

5.3. Villien naisten retki, (Kansainvälinen villin luonnon päivä 3.3., kv. naistenpäivä 8.3.). 

Olavin Retkeilijät ry:n sääntömääräinen kevätkokous. 

Retki. 

Jäsenhankintatapahtuma esim. Prisma tai CM 

HUHTIKUU 

11.4. Retki 

TOUKOKUU 

5.5-7.5. Kevätretki (helatorstai) Salpalinjan vaellus, Vironlahti. Esko Tynkkynen. 

14./15.5. Yhdessä pyöräillen. 

Toritapahtuma 

Talkoot Tervastuvalla.  

KESÄKUU 

1.6. ma alkavat perinteiset saunaillat Tervastuvalla. Kari Kervinen. 

Maanantaisin perinteiset kyykkäillat Poukkusalmessa. Veli Kautonen. 

11.-17.6. Suomi Meloo Keuruu - Padasjoki. Esko Tynkkynen. 

ELOKUU 

27. / 28.8. Yhdessä Retki, Suomen luonnon päivä. 

SYYSKUU 

Ruskamatka ja -retki vko 37/38 kohteena Hossan / Kylmäluoman retkeilyalueet. ks. luontoon.fi. 

Talkoot Tervastuvalla. 

17.9. Yhdessä. Nuku yön yli luonnossa. 

24.09. syysretki Mustalammen laavulle. 

28.9. ke Jäsenten kesäiset saunaillat Tervastuvalla päättyvät vuodelta 2016. 

LOKAKUU 

Retki 29.10. Karhuretki. (27.10. kansainvälinen Nallepäivä). 

MARRASKUU 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. 

Retki. 

JOULUKUU 

Muutokset mahdollisia! Ilmoitamme tapahtumista tarkemmin Itä-Savo –lehden yhdistystoiminta-

palstalla muutama päivä – viikko ennen tapahtumaa. 



Kevätretki Hiidenporttiin 

Kevätretki 2015 tehtiin Nurmekseen. Majoituimme virkistysalueelle 

mökkiin ja telttoihin. Peurajärvi on hienoa Pohjois-Karjalan erämaa-

aluetta ja se on Metsähallituksen ylläpitämä. Pääosin kangasmaas-

toa, jossa on helppo liikkua, jokia ja puroja sekä pieniä lampia. Ol-

lessamme paikalla helatorstaina ilmeisesti kalastuskausi oli juuri 

alkamassa, koska alueelle saapui runsaasti "kalastajan näköistä" 

väkeä. Runsauskin on tietysti suhteellista. Alueen tuntumassa on 

Paistinvaaran vanhojen metsien suojelualue, jossa sijaitsee kärjellään 

seisoja suuri siirtolohkare Kärnänkivi. Tätä ihmettä kävimme myös 

katsomassa. 

Retkemme varsinainen kohde oli Hiidenportin kansallispuisto, joka 

sijaitsee Sotkamon puolella. Muutaman kilometrin päässä sijaitseva 

Käärmesärkkä oli lähtöpaikkamme. Nimensä mukaisesti kyseessä on harju, mitä seuraten polku 

kulki alkumatkasta. Muutaman kilometrin päässä on majavien aikaansaamia patorakennelmia, 

joista pisimmät ovat useita satoja metriä pitkiä. Kevättulvan vuoksi patojen yläpuolella joki olikin 

muuttunut suorastaan useiden kilometrien pituiseksi järveksi. 

Hiidenportti on upeaa kainuulaista vanhaa metsää ja käyttämämme 

polku seurasi laaksoa, joka Hiidenportin puoleisessa päässä muuttui 

rotkoksi. Rotko tai kanjoni on muodostunut jääkauden aikana. Tuol-

loin Hiidenportin pohjoispuolella oli jään ja maamassojen patoama 

Sotkamon jääjärvi, joka purkautui kaakkoon juuri Hiidenportin kaut-

ta. 

Patikointimatkaa kertyi kaikkiaan runsaat 20 kilometriä. Reitin var-

rella on useita nuotiopaikkoja ja myöskin leiriytymiseen sopiva Ki-

tusenlampi. 

Kevätretkelle osallistui kaikkiaan 10 henkeä. Matkan teimme perin-

teiseen tapaan kimppakyydeillä, joten koko reissun hinta ei ollut pää-

tä huimaava. Tulevan kevään helatorstaina kohteenamme on Salpa-

linja Miehikkälässä, mistä toisaalla tässä Jäsentiedotteessa. 

 

 

Kuvatekstit: 

Vasemmalla ylhäällä:  

Kärnänkivi Peurajärvellä. 

Oikealla keskellä:  

Uittomiehen paja, jossa on väännetty närevitsaksia. 

Vasemmalla alhaalla:  

Tästä kautta on virrannut vettä Sotkamon jääjärvestä. Paikalla lienee ollut 

aikamoinen koski parhaimmillaan. 

   -Harri Heinonen- 

  



Mies latujen takaa 

Jotta kansa pääsisi hiihtämään, tarvitaan hiihtoladut ja luonnollisesti niille tekijät. Yksi monista 

vapaaehtoistyöhön hurahtaneista henkilöistä on latumestari Pekka Nousiainen, joka on viihtynyt 

moottorikelkan selässä jo kymmenkunta vuotta. Nousiainen onkin monille tuttu näky Tervas-

tuvan latukahvilassa ja sinne johtavilta laduilta. 

- Olen tällainen kolmannen sektorin työntekijä, tehdään toisille latuja, että ihmiset pääsevät liikku-

maan, hyväntuulinen ja vaatimaton Nousiainen veistelee. 

Pari edellistä talvea olivat vaikeita vähäisen lumen joh-

dosta ja tänäkin vuonna alkutalvi on tuottanut hanka-

luuksia latujen tekijöille. Lumeton alkutalvi ja sitä seu-

ranneet paukkupakkaset lykkäsivät hiihtokauden al-

kua aina tammi-helmikuun vaihteeseen saakka. Näin 

hiihtokausi jää tänäkin vuonna lyhyeksi. 

- Vaikka lunta tulikin kerralla mukavasti, niin tuuli pu-

halsi lumet notkoihin ja mäkien päällykset ovat edelleen 

lumettomia. Meillä on sikäli haasteelliset maastot, että 

maaliskuussa putoavat neulaset sotkevat latupohjat ja 

takertuvat suksien pohjiin. Näin ollen hiihtokausi katke-

aa, vaikka lunta vielä olisikin hiihdettäväksi asti, kertoo 

paukkupakkasien laskua odotteleva latumestari tam-

mikuun puolivälissä.  

Nousiainen kuvaa Tervastuvalle johtavaa latuprofiilia 

helposti hiihdettäväksi ja toivookin runsaasti kuntoili-

joita laduille. Tervastuvan ollessa avoinna viikonlop-

puisin, hiihtolomaviikkoja lukuun ottamatta, painot-

tuu latujen kunnostuskin viikon loppupuolelle.  

- Aamusta lähdetään liikenteeseen klo 8 – 9 aikoihin ja 

tavoitteena olisi päästä Tervastuvalle kahville, virniste-

lee itsekin aktiivisesti hiihtävä Nousiainen. 

- Vaikka luonto onkin hiljainen, en koskaan ole yksin. Hirvi, kettu sekä jänis ovat aina kavereina ja 

saukko laskee mäkeä, hän kertoo kokemuksiaan luonnon parissa vietetyistä lukuisista tunneista. 

Jotta ladut pysyisivät hiihdettävässä kunnossa, vaatii se latu- ja reittitoimikunnalta runsaasti 

talkootyötunteja vuosittain.  

- Paju kasvaa vuodessa jopa metrin verran, joten syksyllä latupohjat vesotaan talkoina. Syksyllä 

toivotaan lunta 30 – 40 cm viiden sentin kerta-annoksina. Näin pohjat saataisiin tampattua ja kove-

tettua hiihtäjien käytettäväksi.  

Loppuun Nousiainen vinkkaa, että ladun varrella on myös Kuikankolon- ja Mustanlammenlaavut, 

joissa kuntoilijat voivat nauttia eväitään ja suomalaisesta luonnonrauhasta. 

      -Petri Punnonen-  

Hiihtäen Tervastuvalle! 

Tervastupa palvelee viikonloppuisin ja hiihtolomaviikoilla 8-9 joka päivä klo 9-15. 

Tervetuloa! 



Ruskaretki 2015 

Perinteisen ruskaretken teimme 12. - 19.2015 Ylläs – Äkäslompolo maisemiin. Bussilastillista 

väkeä emme saaneet mukaan, joten matka tehtiin vuokratulla pikkubussilla ja Myöhäsen per-

heen henkilöautolla. 

Varhain aamulla lauantaina noudettiin vuokra-auto Mertalan Nesteeltä. Porukkaa kerättiin Mer-

talasta, Uimahallinkadulta, Keskussairaalalta ja Laitaatsillasta. Bussi tuli täyteen, matkatavarat 

pakattiin kuomulliseen perävaunuun. 

Yhdistelmän keula kohti pohjoista laaditun aikataulun mukaan, klo 7.45. Ajettiin yhden kuljetta-

jan ja neljän pysähdyksen taktiikalla. Henkilöstön huoltopausseja pidettiin Lapinlahdella, Tupok-

sessa, Kukkolankoskella ja Pellossa, toki autoakin piti matkalla juottaa. Perillä Äkäslompolossa 

olimme karkeasti 12 tunnin ajon jälkeen. Matkalaiset ripoteltiin majoittumaan eri puolille kylää, 

sovittiin sunnuntain retkiohjelmasta ja vetäydyttiin levolle. 

Sunnuntain retki tehtiin autolla maisematietä Ylläkselle, joka huiputettiin gondolihissillä. Ylhääl-

lä kierrettiin pikku lenkki ja ihailtiin maisemia kaikkiin ilmansuuntiin. Erityisen hienot näkymät 

olivat Pohjoiseen Kellostapulin yli Kesängille, sen Pirunkuruun sekä Lainio- ja Kukastunturille. 

Kylälle palattiin samaa reittiä, osan porukasta jäädessä Luontokeskus Kellokkaaseen ja patikoi-

maan majapaikkoihinsa. 

Seuraavina päivinä patikoitiin pienempinä ryhminä. Kohteina olivat mm. Kesängin keidas, Seita-

kierrros, Varkaankuru, Kuertunturi, Kuerlinkat  ja Kesänki. 

Koko porukalla tutustuimme Äkässaivoon, sen Kirkkopahtaan ja Linkuvuopajan Tulivuoripuis-

toon. Paluun kortteereihin teimme Aakenustunturin ympäri ja Ylläsjärven kautta. Matkalla poik-

kesimme Pyhäjärven Pyhäkodalla, joka oli ”kutistunut” edellisestä käynnistäni, tosin istumatilaa 

on vieläkin kahdessa kerroksessa ehkäpä noin bussilastilliselle. 

Porukalla kävimme myös Lapin helvetissä, Pakasaivolla ja sen läheisellä Kirkkopahdalla. Pa-

kasaivo on todella vaikuttava paikka, Saivojärvi ja siihen kuvastuvat ruskarinteet olivat ehkä 

reissun parasta antia. Reippaimmat, Pekka ja Juhani tosin kiipesivät Saivoretkemme aikana Pi-

runkurun kautta Kesängille. 

Iltamenoista ei tämä joukkomme innostunut. Tarjontaa olisi ollut kaikille illoille, mutta vain Sou-

varit vetivät ”Pirtukirkkoon” ja vain puolet porukasta. 

Myöhästen retki poikkesi muusta seurueesta siten, että he vaelsivat Leviltä Äkäslompoloon ja 

vietyäni heidät takaisin autolleen, jatkoivat matkaa loppuviikoksi Jerikselle. 

Retki ajoittui ruskan kannalta ihan nappiin, menomatkalla ruska parani koko ajan pohjoista koh-

ti ja oli ihan parhaimmillaan torstaina ja perjantaina. Paluumatkalla väriloisto alkoi jo sadella 

alas puista, mutta hienoa maaruskaa jäi vielä seuraavan viikon turisteillekin. 

Paluu kotisuomeen sujui menoon nähden käänteisessä järjestyksessä. Kotiin tuomisiksi ostettiin 

vähän poroa eri muodoissa Väylän varresta jostakin Ylitornion seudulta. 

-Joukon juontaja ja kuljettaja, Esko- 





Melontaretki toukokuu 2015 

Melontaretki toukokuu 2015 Ulpukkareitillä. Myrskyn vuoksi määränpää muuttui Louhelle Si-

manalan sijaan. 

 

 Melontaretken lähtötunnelmia. Kaikki eivät osanneet heti päättää mihin päin mennään ja kumpi on kippari.  

KEVÄTRETKI 2016 

Tulevan kevään retki on suunniteltu tehtäväksi Helatorstain seutuun joko to - la tai to – su, 

eli allakan mukaan 5. – 7. tai 8.5.2015. Reissu on telttamajoitteinen ja omahuoltoinen. Mat-

kustustapa riippuu lähtijöiden määrästä. 

Kohteeksi olemme ajatelleet Salpapolkua, Majaniemi (Virolahti) - Hostikka (Lappeenranta). 

Varmaan emme ehdi vaeltamaan koko 55 km:n polkua, mutta sen voi jakaa myös osiin. Koh-

de on siis Suomen historian kaikkien aikojen suurimpaan rakennusprojektiin kuuluvan Sal-

palinjan eteläisin osa. Koko toisen maailmansodan aikana ja jälkeen rakennettu puolustuslin-

jahan ulottuu Virolahdelta aina Sallaan saakka. 

Tarkempi suunnittelu ja aikataulutus tehdään myöhemmin, mutta ilmoittautua voi hetim-

miten Eskolle, mieluiten sähköpostilla tynkkynenesko@gmail.com. 

 



 

Savo-Karjalan latualue 

Savo-Karjalan alueen yhteisiä tapahtumia vuonna 2016. Mikäli haluat lähteä johonkin tapahtu-

maan, niin järjestämme tapahtumiin yhteiskuljetuksen, mikäli lähtijöitä on useampia. Tieduste-

lut Harri Heinonen. Savo-Karjalan latualueen tapahtumista voi tiedustella myös alueen yhteys-

henkilöltä Kyllikki Rytköseltä, Iisalmen Latu (leenakyllikki.rytkonen@gmail.com). 

Facebookissa Savo-Karjalan latualue Suomen Latu 

Aluekokoukset  

1.-2.10. Syyspäivät ja aluekokous  

- järjestävä yhdistys: Kiuruveden Latu 

 

Aluekoulutukset  

Huhtikuu: Kevätaluekoulutus - koulutuksen aihe: Some-viestintä  

- aika tarkennetaan myöhemmin - järjestävä yhdistys: Puijon Latu  

Muut yhteiset koulutukset - aihe:  

Toukokuu: Melonta, peruskurssi ”Melonta tutuksi”  

- aika tarkennetaan myöhemmin – järjestävä yhdistys: Varkauden Latu 

 

Muut tapahtumat  

6.2. YHDESSÄ HIIHTÄEN, järjestävä yhdistys: Siilin Latu  

27.2. LENTOPALLOTURNAUS, järjestävä yhdistys: Iisalmen Latu  

14.5. (15.5.) YHDESSÄ PYÖRÄILLEN, yhdistyskohtaisia tapahtumia  

Heinäkuu Maantie- ja maastopyöräilytapahtuma Tour de Mäntyharju, aika tarkennetaan myö-

hemmin, järjestävä yhdistys: Mäntyharjun Reissupolku ry 

27.- 31.7. WATER ROUTE- tapahtuma: Retkimelonta ja -soutu wanhalla wesireitillä Pielavesi- 

Tervo-Karttula-Syva  niemi, järjestävä yhdistys: Water Route Ry. 

2.-4.9. YHDESSÄ MELOEN, Konneveden kansallispuistossa, järjestävä yhdistys: Water Route ry. 

11.9. KYYKKÄTURNAUS, järjestävä yhdistys: Juankosken Kuntoilijat.  

17.9. YHDESSÄ - Nuku yön yli luonnossa ”Kaamosyöpyminen”  

24.-25.9. PATIKKARETKI Patvinsuon kansallispuistoon, järjestävä yhdistys: Joensuun Latu. 

26.11. KIILOPÄÄHIIHTO /Ensilumenhiihto.  

 

Liittokokoukset  

23.-24.4. Suomen Latu ry:n kevätpäivät ja -liittokokous. Kisakallio, Lohja. 

22.-23.10. Suomen Latu ry:n syyspäivät ja -liittokokous. Tahko, Nilsiä. 

 

Muut valtakunnalliset tapahtumat  

29.-31.1. Avantouinnin SM-kilpailut Lohja, Kisakallio. 

12.-14.2. Lumenveiston SM Vihti.  

18.-20.2. Jäänveiston soolosarjan SM Varkaus.  

Yhdessä uiden 8.-9.10. Talviuinnin avaus, yhdistyskohtainen. 

Latuyhdistysten Frisbeegolf-mestaruuskisat aika ja paikka avoin 

Erävaelluksen SM-kilpailut aika ja paikka avoin  

Erämelonnan SM aika ja paikka avoin  

 

ANGRY BIRDS GO SNOW-TAPAHTUMAT ALUEELLA  

Joensuussa 23.1., Suonenjoella 31.1., Kuopiossa 7.2., Juankoskella 14.2.  



 

Pohjois-Suomen valkeilla ja hohtavilla koiraladuilla mukava mennä niin emännän kuin lemmikinkin. 

  

Jäsenmaksut vuonna 2016 

Henkilöjäsen 25.00 € 

Rinnakkaisjäsen (Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä) 11.00 € 

Perhejäsenyys (Samassa osoitteessa asuvat) 35.00 € 

Nuorisojäsen (alle 20 vuotta) ja opiskelijajäsen (alle 29 vuotta) 11.00 € 

 

Liittymismaksua ei ole! 

 

Olavin Retkeilijät saavat Intersportista 10 %:n alennuksen normaalihintaisista tekstiileistä 

esittämällä jäsenkortin. 

 

Suomen Ladun sivuilta, www.suomenlatu.fi tai Latu ja Polku -lehdestä kannattaa tarkistaa 

valtakunnalliset jäsenedut! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköpostilista - liity 

Ilmoitathan Harri Heinoselle, 050 529 1917, harri.heinonen@spyder.fi, sähköpostiosoitteesi, 

niin saat jäsentiedotteitamme ja -kirjeitämme suoraan sähköpostiisi. Jäsenkirjeessä kerrom-

me kokousten päätöksistä, retkistä ja muista tapahtumista.  

 

Talviuinnin SM-kilpailut 

Talviuinnin Suomenmestaruuskilpailut järjestetään Savonlinnassa, Tanhuvaaran Urheilu-

opistolla 3.-5.2.2017. Tapahtuma on yksi osa urheiluopiston 100-vuotis juhlavuoden-

tapahtumia. Olavin Retkeilijät osallistuvat järjestelytoimiin yhdessä Tanhuvaaran Urhei-

luopiston, Suomen Ladun, Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun Urheilijoiden kanssa. 

Kilpailupaikkana toimii Suurjärven ranta. 



Toimikunnat: 

 

Latu- ja reittitoimikunta: 

Latu- ja reittimestari: 

Pekka Nousiainen pietunpoksi@luukku.com  0500 725 728 

Jäsenet: 

Kari Sopanen kari.sopanen@suursaimaa.com 050 585 0651 

Kauko Hyyryläinen kauko.hyyrylainen@gmail.com 040 527 2620 

Jyrki Anttila  

Jukka Kaukio jkaukio@yahoo.com  050 337 2802 

Jyrki Vauhkonen jyrki.vauhkonen@jippii.fi  040 834 0893 

Heikki Kokki  

 

Retkeily- ja melontatoimikunta: 

Retkeilymestari:  

Esko Tynkkynen tynkkynenesko@gmail.com 040 583 6987 

Jäsenet: 

Ilkka Lassinaro ilkka.raikko@gmail.com  045 320 9899 

Harri Heinonen harri.heinonen@spyder.fi  050 529 1917 

 

Majatoimikunta: 

Majaisäntä: 

Kari Kervinen Kari_Ossi_Kervinen@hotmail.com 050 594 4152 

Jäsenet: 

Kauko Hyyryläinen kauko.hyyrylainen@gmail.com 040 527 2620 

Tuula Kupiainen tupu.kupi@suursaimaa.com 040 595 7340 

Mirja Veijalainen 

Esko Taiponen esko.taiponen@dnainternet.net 0500 841 852 

 

Palloilu- ja kyykkätoimikunta: 

Puheenjohtaja: 

Veli Kautonen velikautonen@hotmail.com 040 771 2927 

Jäsenet: 

Tuomo Halonen    015 537 031  

Mitä voisimme järjestää? 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Mikäli sinulla on ideoita toimintaan, ota rohkeasti yh-

teyttä puheenjohtaja Harri Heinoseen tai toimikuntien jäseniin. 



 

 

Hanki jäsen 

Suomen Ladun elinehto ovat paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset. Tarjoamme mukavan 

yhteisön matalan kynnyksen liikuntaan, mihin on helppo kutsua myös ystävä tai naapuri 

mukaan. Suomen Ladun jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 80 000. Hurjin kasvuvauhti on viime 

vuosina tasaantunut, mutta suomalaisten tarve ulkoilulle ja yhteisöllisyydelle ei ole kadonnut 

mihinkään. Latu-jengissä on vielä tilaa! Hankkimalla uuden jäsenen joukkoomme, saat itse 

lahjan.  

Uusin kampanjalahja julkaistaan jokaisen Latu & Polku -lehden palvelusivuilla. Lahja postite-

taan jäsenhankkijalle sen jälkeen, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa. Ao. lahja on 

voimassa, kunnes uusi Latu & Polku lehti ilmestyy. 

Jäsenmaksuja ei laskuteta 1.10. jälkeen. Jäsenhankintalahja määräytyy uuden jäsenen liit-

tymispäivän mukaan ja se postitetaan jäsenhankkijalle heti kun uusi jäsen on maksanut jä-

senmaksunsa. Seuraavan vuoden jäsenmaksulaskut postitetaan tammikuussa. Mikäli uusi 

jäsen haluaa maksaa jäsenyyden jo kuluvalle vuodelle, pyydä häntä olemaan yhteydessä 

Suomen Ladun jäsenpalveluun: jasenpalvelu@suomenlatu.fi. 

www.suomenlatu.fi 

 


