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Jäsenmaksut 2018
Henkilöjäsen
Perheen maksu
Nuoriso- ja sivujäsen

22 €
27 €
10 €

Jokainen Oulun Ladun jäsen on myös suomen Ladun jäsen.
Suomen ladun tapaturmavakuutus on voimassa kaikissa Oulun Ladun
järjestämissä retkissä ja tapahtumissa.
Ladun jäsenkortilla saat alennusta seuraavista liikkeistä:
Partioaitta, Kirkkokatu 4, Oulu ja Pyörä-Suvala, Lekatie 2,Oulu.
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Muurahaispuron mökistä Lemmenjoella jäsenet saava alennusta 20 %
listahinnoista. Varausta tehdessäsi ilmoita Oulun Ladun jäsenyydestä.
Katso lisätiedot: www.muurahaispuro.fi
Laturinteen käyttömaksut 2018
Jäsen
Vieras
päiväkäynti

10 €/vrk
15 €/vrk
5 €/hlö

Hintaan sisältyy saunan lämmitys ja sähkön käyttö, alle 12-v veloituksetta.
Laturinteen avaimen saa jäsenkorttia vastaan Partioaitasta, Kirkkokatu 4.
Käytä käyttökorvausmaksussa viitenumeroa 31105.
Jäsenille vuokrattavien retkeilyvälineiden käyttökorvaukset 2018.
Oulun Latu vuokraa jäsenilleen retkeilyharrastuksen tukemiseksi
omistuksessaan olevia retkeilyvälineitä seuraavin käyttökorvauksin:
 3-hengen Fjällräven Akka-teltta
20 €/vk, 5 €/pv
 2-hengen Marmot-teltta
20 €/vk, 5 €/pv
 rinkka
15 €/vk, 5 €/pv
 lumikenkäpari
20 €/vk, 5 €/pv
 ahkio
20 €/vk, 5 €/pv
 10-teltta kamiinalla
100 €/vk, 20 €/pv
 Metsäsukset
20 €/vk, 5 €/pv
 Retkikirves
5 €/vk, 1 €/pv
 Trangia-keitin
5 €/vk, 1 €/pv
 Haltin laavukangas
10 €/vk, 2 €/pv
Lainattavissa Harri Aholan kirja: ”Pohjois-Skandinavian Vaellusreitit”.
Välineiden vuokraamisesta vastaa Raimo Salo, puh.0407224477,
raimos@suomi24.fi, Maisterintie 6, Syynimaa.
TAPAHTUMAT 2018
Yhdistyksen omat tapahtumat:
25.2. Suohiihto välillä Muhos-Ylikiiminki, Tervareitin läheisyydessä.
Vetäjänä Pasi Nurmikumpu
Kokoontuminen klo 10 Laukan sillalta Ylikiiminkiin menevän tien kohtaan, jossa
Tervareitti kulkee tien yli. Hiihdetään n. 10 km umpihankea ja pidetään tauko
laavulla.
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä, nurmipas@gmail.com taipuh. 0407347394.
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10.3. Tervareittihiihto Muhos-Sankivaara
Hiihdetään Montasta Sankivaaraan 35 km, tai lyhyempi matka, jos olosuhteet
ovat huonot. Kokoontuminen Sankivaaran isolle parkkipaikalle, josta lähtee
bussikuljetus klo 9 aikoihin lähtöpaikalle. Hiihtää voi omaan tahtiin tai
porukassa, perinteistä tai luistelua, viimeisenä hiihtää jälkipään valvoja.
Matkan varrella, noin puolivälissä on Kallioselän kämppä sekä muutama laavu
välitankkausta varten. Omat eväät ja juomat mukaan.
Ilmoittautumiset 1.3. mennessä Juha Uusitalolle, p. 0405800618 tai
juhauusitalo@outlook.com
15.3. klo 18 Sääntömääräinen kevätkokous, Höyhtyän Välke
Entinen Lintulan asukastupa, Latokartanontie 1. Esillä ovat sääntömääräiset
asiat, kahvitarjoilu. Tervetuloa!
18.3. Jäähiihto Oulunsalosta Hailuotoon, vetäjänä Raimo Salo
Kokoonnutaan klo 10 Oulunsalon lauttarantaan kahvilan pihalle. Hiihdetään
n. 12 km Vasken taukotuvalle ja sama matka takaisin. Jää- ja lumitilanne pitää
arvioida ennen hiihtoa.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä Raimo Salolle, raimos@suomi24.fi tai
0407224477.
19.5. Laturinteen kevättalkoot
Siivotaan mökki sekä piha-alue kesäkuntoon ja tehdään polttopuita. Ruokailun
ja kahvittelun mitoittamiseksi ilmoittautumien hyvissä ajoin Seija Pekkalalle,
seija.pekkala@pp3.inet.fi tai puh. 0405717004.
Toukokuussa Unelmien liikuntapäivänä 10.5. Mahdollisesti yhteinen
tapahtuma Sydänliiton kanssa.
Tästä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa yhdistyksen sivuilla ja
sähköpostijakeluna.
Toukokuussa mahdollisesti maastopyöräkurssi Lumijoen
Karinkannassa sekä Pulkkilassa peräkkäisinä päivinä.
Oulun Latu on hakenut Suomen Ladun ”laji tutuksi” maastopyöräkiertuetta.
Kurssi on tarkoitettu lähinnä henkilöille, joilla ei ole omaa maastopyörää. Tässä
siis oivallinen tilaisuus tutustua maastopyöräilyn saloihin! Voit osallistua myös
omalla pyörällä. Kurssin toteutuminen ratkeaa helmikuussa ja mikäli se
toteutuu niin siitä tiedotetaan erikseen s-postilla ja Oulun Ladun kotisivuilla.
31.7.-5.8. Vaellus Ruotsin puolella, Kvikjokk-Pårtestugan, vetäjänä
Pasi Nurmikumpu.
Kvikkjokk on Ruotsin lapissa, n. 500 km Oulusta. Portestuganin tuvalle tulee
kävelymatkaa 16 km. Suomen Ladun jäsenkortilla voi majoittua teltassa
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100 kr/yö. Maksusta voi käyttää myös sisätiloja ja saunaa. Majoittua voi myös
tuvassa, paikan varaamisesta tulee olla yhteydessä Pasiin.
Lähdemme Oulusta ja ensimmäisen yön olemme joko Kvikkjokkissa tai
Årrenjargassa. Aamulla vaellamme Pårtelle. Seuraavat kaksi päivää on varattu
päiväretkille. Huiputamme yhden tai kaksi, yli kilometriin nousevaa tunturin
lakea. Toisena päivänä niistä pääsemme kuvaamaan jäätikköä aika läheltä ja
rohkeimmat käyvät jopa uimassa. Toiseksi viimeinen päivä on paluupäivä
Kvikkjokkiin. Viimeinen retkipäivä on ajoa Ouluun. Matkat tehdään
kimppakyydein ja polttoainekulut jaetaan autokunnittain.
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä Pasi Nurmikummulle, nurmipas@gmail.com tai
puh. 0407347394.
21.-23.9. Retkiviikonloppu Hossaan, yhdessä Jyty Oulu Ry:n kanssa
Hossan uuteen kansallispuistoon on mahdollisuus tutustua nyt yhteisellä
retkellä Jyty:n kanssa. Matka tehdään bussilla ja lauantaina voidaan tehdä
kävelyretki sopivaan paikkaan. Myös veneretki Julma-Ölkyn rotkojärvessä on
mahdollinen sunnuntaina. Majoituspaikka on varataan 31:lle osallistujalle.
Majoituksen hinta on 65-80 € + bussikyyti 20 €.
Ilmoittautumiset 20.7. mennessä Mirja Aitalle, helina.53@hotmail.com tai
puh. 0400781710.
29.9. Laturinteen syystalkoot
Laitetaan mökki ja pihamaa talvikuntoon, tehdään polttopuita. Ruokailun ja
kahvittelun mitoittamiseksi ilmoittautumien hyvissä ajoin Seija Pekkalalle,
seija.pekkala@pp3.inet.fi tai puh. 0405717004.
2.10.klo 18, toiminnansuunnittelupalaveri vuodelle 2018, Höyhtyän
Välke
Uusia ideoita sekä vetäjiä toimintaan tarvitaan jatkuvasti! Osallistu tilaisuuteen
ja tule kertomaan omat ideasi. Kahvitarjoulu. Tervetuloa!
28.10. Karpaloretki Kutujoelle Utajärvellä, vetäjänä Pasi Nurmikumpu
Kokoonnutaan klo 9.30 Muhoksen Neste-huoltoasemalle.
Ei ennakkoilmoittautumista.
14.11. klo 18, Sääntömääräinen syyskokous Höyhtyän Välke
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Valtakunnalliset Suomen ladun tapahtumat
10.5.Unelmien liikuntapäivä.
8.9. Nuku yö ulkona-tapahtuma, jos haluat osallistua, niin seuraa Oulun
latualueen yhdistysten ilmoittelua.
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Koulutukset
Oulun Latu ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta osallistua myös Suomen
Ladun järjestämiin koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan myös
taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin
koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista
raportointia koulutuksen annista.
Vuonna 2018 Suomen Latu tarjoaa maksuttoman koulutuksen järjestämilleen
ohjaajakoulutuskursseille.
LATURINNE
Oulun Latu ylläpitää jäsenistölleen omistamaansa majaa Rokuan Saarijärvellä.
Maja on jäsenistön ja heidän vieraidensa käytössä vuosittain vahvistettavaa
käyttökorvausta vastaan.
Majan avaimen saa kuitattua jäsenkorttia näyttämällä Partioaitasta.
Kartan ja ajo-ohjeen voi pyytää hallituksen jäseniltä.
Majalla on ensi kesänä ohjelmassa laiturin muuttaminen ponttoonimalliseksi ja
saunan remontointi. Saunan remontin ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa,
se voisi olla mahdollisesti syksymmällä, jolloin siitä koituisi vähiten haittaa.
Majalle hankitaan kanootti, kaksi SUP-lautaa.
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