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Geokätköilyyn liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä Toni Aittaan.
Seuratkaa Facebook-sivuja, siellä ilmoitetaan yhteisistä tapahtumista.
Lastentoiminnan yhteyshenkilö on Sari Iwanoff.
Kaipaamme vahvistusta Metsämörritoiminnan ohjaajiin. Kiinnostuneilla on oiva tilaisuus päästä Suomen ladun Metsämörri-kursseille
Oulussa 25.-26.4. tai 29.-30.8. Kullakin kurssilla on kaksi vapaapaikkaa. Olkaa yhteydessä Sariin tai Raimoon.
Yhdistyksen sivut ovat osoitteessa:

WWW.oulunlatu.fi

Pankkitili: FI30 2050 1800 0394 74, Laturinteen maksun viite: 31105

Kansikuvat: Maastopyöräilyä UKK-puistossa sekä Hossan kansallispuistossa
viime kesänä. Kuvat: Eeva-Liisa Juustila.
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Hallituksen uusien jäsenten mietteitä
Tervetuloa mukaan Oulun Ladun toimintaan!
Mukavaa alkanutta ulkoilullista vuotta kaikille teille. Olemme taas kaiken uuden ja
mukavan edessä, kuten aina vuoden vaihtuessa. Tälle vuodelle onkin suunnitteilla jo
monenlaista mukavaa, kuten tästä lehtisestä voitte lukea. Uusi vuosi tarjoaa uuden
mahdollisuuden, eikö vain? Me Oulun Ladussa olemme myös lähteneet tälle tielle ja
haluamme uudistaa toimintaamme ja tavoittaa teidät toiveinenne ja tarpeinenne
aiempaa paremmin.
Haluamme innostaa teitä lähtemään rohkealla asenteella mukaan yhdistyksen
tapahtumiin. Ladun kantavana ideana on aina ollut ”yhdessä ulkona” – mahdollisuus
liikkua luonnossa, kokea uusia elämyksiä ja viettää aikaa ulkoiluhenkisessä seurassa.
Erään aktiivin sanoin: ”Latulaiset nyt vain on niin mukavaa porukkaa!” Toivotamme
mukaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet – osallistu tapahtumiin, käytä aktiivisesti
jäsen-etujamme ja seuraa meitä somessa.
Tästä jäsentiedotteesta löydät alustavan vuoden 2020 tapahtumakalenterin.
Ajankohtaisen tiedot tapahtumista saat seuraamalla Oulun Latu ry:tä Facebookissa
sekä yhdistyksen verkkosivuilla (www.oulunlatu.fi) olevasta tapahtumakalenterista.
Kuluvana vuonna pyrimme hyödyntämään aiempaa tehokkaammin sekä somea että
verkkosivuja yhdistyksen viestinnässä.
Oulun Ladun tavoitteena on kehittää toimintaansa entistä monipuolisemmaksi ja
jäsentensä näköiseksi. Missä olemme onnistuneet ja missä voisimme parantaa?
Tarvitsemme ideoita ja vinkkejä toiminnasta, josta juuri sinä olisit kiinnostunut.
Kaipaatko esimerkiksi koulutusta tai matalan kynnyksen lajikokeiluja? Oletko
kiinnostunut perheretkeilystä tai metsämörri-toiminnasta? Vai kaipaatko seuraa
vaativille vaellusreissuille? Kaikkea ei voida heti toteuttaa, mutta jäsenistön ajatukset
luovat tärkeän pohjan toiminnan kehittämiselle myös pidemmällä aikavälillä. Ilmaise
rohkeasti toiveesi esimerkiksi Facebookissa tai suoraan hallituslaisille.
Muistakaa hyödyntää yhdistyksen ja Suomen ladun tarjoamat jäsenedut. Erityinen
ylpeydenaiheemme on upeissa Rokuan harjumaisemissa sijaitseva mökkimme
Laturinne, joka on jäsenten käytettävissä nimellistä korvausta vastaan. Mökki on
kauniissa ympäristössä Saarijärven rannalla. Laturinteeltä löytyy rauhaa ja tilaa sekä
ulkoa että sisältä. Mökin saunaa ei voi kehua tarpeeksi. Siellä istuessa ja järvelle
katsoessaan mieli tyyntyy ja arki jää kauas. Mikäli et ole vielä tutustunut paikkaan,
tarjoaa keväinen talkoopäivämme siihen oivan mahdollisuuden.
Yhdistyksen hallitus säilyi pitkälti aiemmassa kokoonpanossa, mutta me
allekirjoittaneet liityimme uusina joukkoon. Kiitoksia luottamuksesta! Yritämme
parhaamme mukaan tuoda uusia ajatuksia yhdistyksen toimintaan, ottaa oppia
kokeneilta konkareilta ja olla osaltamme varmistamassa ensi vuonna 70 vuotta
täyttävän yhdistyksen perinteiden jatkumista. Koemme Oulun Ladun olevan todella
arvokas ja vaalimisen arvoinen.
Ulkoilullisin terveisin
Tuomas Kallio
tukallio80(at)gmail.com
Sari Iwanoff
sari.iwanoff(at)gmail.com
Jäsenmaksut 2020
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Henkilöjäsen
22 €
Perheen maksu
27 €
Nuoriso- ja sivujäsen
10 €
Jokainen Oulun Ladun jäsen on myös Suomen Ladun jäsen.
Suomen ladun tapaturmavakuutus on voimassa kaikissa Oulun Ladun järjestämissä
retkissä ja tapahtumissa.
Laturinteen käyttömaksut 2020
Jäsen
10 €/vrk
Vieras
15 €/vrk
Päiväkäynti
5 €/hlö
Hintaan sisältyy saunan lämmitys ja sähkön käyttö, alle 12-v veloituksetta.
Laturinteen avaimen ja ajo-ohjeet saa jäsenkorttia vastaan Partioaitasta,
Pakkahuoneenkatu 22. WWW-sivuilta löytyy majan esittely.
Käytä käyttökorvausmaksussa viitenumeroa 31105.
Jäsenille vuokrattavien retkeilyvälineiden käyttökorvaukset 2020.
Oulun Latu vuokraa jäsenilleen retkeilyharrastuksen tukemiseksi omistuksessaan
olevia retkeilyvälineitä seuraavin käyttökorvauksin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3-hengen McKinley-teltta
20 €/vk, 5 €/pv
2-hengen Marmot-teltta
20 €/vk, 5 €/pv
Rinkka (miesten ja naisten koko)
15 €/vk, 5 €/pv
Lumikenkäpari
20 €/vk, 5 €/pv
Ahkio (Savotan Paljakka)
20 €/vk, 5 €/pv
3-hengen Marmot-teltta
20 €/vk, 5 €/pv
Metsäsukset
20 €/vk, 5 €/pv
Retkikirves
5 €/vk, 1 €/pv
Trangia-keitin
5 €/vk, 1 €/pv
Lainattavissa Harri Aholan kirja: ”Pohjois-Skandinavian Vaellusreitit”.

Välineiden vuokraamisesta vastaa Raimo Salo, puh.0407224477,
raimos699@gmail.com , Maisterintie 6, Syynimaa.
Välineet ovat myös varattavissa WWW-sivujen kautta. Siellä vaihtoehdot näkyvät
tarkemmin.
TAPAHTUMAT 2020
22.2. Suohiihto Pilpasuolla
Kokoonnutaan klo 11 Sanginsuun Pehkolanlammen parkkipaikalle (os. Peräkyläntie
225). Hiihdetään kangasta tai peltoa pitkin Pilpasuolle ja paistetaan makkaraa
laavulla. Hiihdettävän matkan pituus on n. 6 km, jos mukana on parit metsäsukset,
niin perinteisen suksilla voi hiihtää perässä. Ei ennakkoilmoittautumista, vetäjänä
Raimo Salo
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7.3. 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 Raimo Salolle, raimos699@gmail.com
7.4. klo 18 Sääntömääräinen kevätkokous, Höyhtyän Välke
Latokartanontie 1, rakennuksen päädyssä, kulku takaovesta.
Esillä ovat sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu. Tervetuloa!

14.4. METSÄMÖRRI, HOIKOLIKOK!
Tunnetko jo Metsämörrin, tuon eläinten ja lasten Ystävän?
Oulun latu Ry aloittaa tällä toimintakaudella Metsämörri-retket. Toteutamme retket
perheretkinä, eli vanhemmat toimivat yhdessä lastensa kanssa. Paikalla meillä on
Suomen ladun kouluttamat Metsämörri-ohjaajat. Taustalla meillä on myös vahva
varhaiskasvatuksen ammattitaito. Metsämörri-satuhahmo innostaa lapsia lähiluontoon
leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Keskeistä toiminnassa on ilo,
kiireettömyys ja kokemuksellisuus. Metsämörri-toiminta on Suomen ladun sertifioimaa
lastentoimintaa.
Retkien ajankohdat ovat:
Tiistai 14.4.2020 kello 18.00-19.30
Tiistai 21.4.2020 kello 18.00-19.30
Tiistai 28.4.2020 kello 18.00-19.30
Tiistai 5.5.2020 kello 18.00-19.30
Tiistai 12.5.2020 kello 18.00-19.30
Paikkana on Ainolan puisto, Alakööki-kahvilan luona kello 18.00.
Ilmoittautumismaksu 10€ perheeltä. Maksu sisältää kaikki viisi
kokoontumiskertaa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3. mennessä ja lisäkysymykset sähköpostilla:
sari.iwanoff(at)gmail.com
Kuittaamme ilmoittautumisen vastaanotetuksi sähköpostilla. Lähetämme
paluupostissa maksutiedot ilmoittautumismaksua varten. Ryhmän koko on
rajallinen.
Mukaan tarvitsette:
- Lapsen selkään sopiva pieni retkireppu
- Säänmukainen vaatetus
- Syöntilapaset lämmittämään pieniä käsiä eväiden syönnin aikana
- Istuma-alusta
- Ekologisesti pakatut retkieväät, sekä lapselle että vanhemmalle
- Juoma mieluummin juomapulloon tai termospulloon pakattuna. Metsämörritoiminnan perusteena on kestävien elämäntapojen vaaliminen ja luonnon
kunnioittaminen. Tästä syystä pyrimme välttämään turhan jätteen syntymistä.
Viemme myös mukanamme kaiken mitä olemme luontoon tuoneet.
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22-24.5. Retkeilyn peruskurssi Hossassa
Kurssin pitää Oulun Lapinkävijät Owla, on sovittu, että myös meidän jäsenet voivat
osallistua kurssille.
Lähdemme helatorstain jälkeisenä perjantaina 22.5. aamulla Oulusta kimppakyydeillä
Hossan kansallispuistoon ja palaamme sunnuntaina 24.5. illalla takaisin.
Kokoonnumme ennakkoon kaksi kertaa Oulussa huhtikuussa. Ajat sovitetaan
osallistujien (max. 8 henkeä) aikatauluihin sopivaksi.
Kurssi soveltuu henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta yön yli kestävistä
vaelluksista. Kurssin aikana käymme läpi perusasiat vaelluksen suunnittelusta,
varusteista, retkisuunnistuksesta, retkiruokailusta ja majoittumisesta.
Kurssin hinta on 20 €. Ohjaajina Johanna ja Unto. Ilmoittaudu 22.3.2019 mennessä
Unto Ojalehdolle p. 040-8366462 tai unto.ojalehto(at)gmail.com.
Touko-elokuu tiistai-pyöräilyt, vetäjänä Seija Pekkala.
Aloituspäivä on 12.5. klo 18, halukkaista pyöräilijöistä tehdään WhatsApp-ryhmä.
Ryhmän sisällä sovitaan edellisenä päivänä mistä lähdetään ja tuleva reitti.
Ilmoittaudu ryhmään Seijalle numeroon 0405717004.
Touko-elokuu maastopyöräilyt keskiviikkoisin, vetäjänä Raimo Salo.
Aloituspäivä on 13.5. klo 18, halukkaista pyöräilijöistä tehdään WhatsApp-ryhmä.
Ryhmän sisällä sovitaan edellisenä päivänä mistä lähdetään ja mikä on ajettava reitti.
Ilmoittaudu ryhmään Raimolle numeroon 0402181007.
2.5. Kävelyretki Pilpasuon luontopolulla
Kokoonnutaan klo 10 Pahalammen parkkipaikalle (Runtinahon kankaan
kierretään pitempi luontopolku, 7 km. Tauon paikka on Pilpasuon laavulla,
mukaan. Paikka löytyy kun ajetaan Oulujoen pohjoispuolen tietä ja
ylityksen jälkeen käännytään vasemmalle Peräkyläntielle ja jatketaan
suoraan eteenpäin. Vetäjänä Toni Aitta.

jälkeen) ja
omat eväät
Sanginjoen
koko ajan

10.5. Unelmien liikuntapäivä, maastopyöräretki Jokikankaan laavulle
Kokoonnutaan klo 10 Linnanmaan jäähallin eteen. Parhaiten retkellä pärjää
paksurenkaisella pyörällä. Ajetaan pyöräteitä, teitä, kuntoreittejä ja polkuja pitkin
laavulle, jossa syödään omia eväitä nuotiolla. Laavulta tullaan eri reittiä pois. Laavu
sijaitsee Kalimenkylän takana, matkaa lenkille tulee n. 20 km.
16.5. Laturinteen kevättalkoot
Siivotaan mökki sekä piha-alue kesäkuntoon ja tehdään polttopuita. Ruokailun ja
kahvittelun mitoittamiseksi ilmoittautuminen hyvissä ajoin Seija Pekkalalle,
seijapekkala49@gmail.com tai puh. 0405717004.
12.-15.6. Vaellus Mudduksen luonnonpuistossa Ruotsissa
Helpohko neljän päivän telttavaellus (34 km) kangasmaastoissa. Matkat tehdään
kimppakyydeillä, matkaa sinne tulee suorinta tietä 370 km. Ajomatkan jälkeen
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kävellään Sarkavaren parkkipailkalta 6 km Måskoskårsån kurun yläpäähän
yöpymispaikalle. Toisena päivänä kävellään 9 km Mudduksen putouksen lähelle
yöpaikalle. Kolmantena päivänä ohitetaan putous ja kävellään 12 km Luleojoen
rannalle leiripaikalle. Neljäntenä päivänä kävellään ensin Måskoskårsån laitaa pitkin ja
sitten 1. päivän polkua parkkipaikalle ja ajetaan Ouluun.
Vetäjänä Pasi Nurmikumpu, nurmipas@gmail.com, ilmoittautumiset 21.5. mennessä.
8.-13.8. Retkeilyä Lemmenjoen maisemissa
Tukikohtana on Lemmenjoen keskus. Matkat tehdään kimppakyydeillä 1-2 autolla.
Ohjelmassa on 1. päivänä Joenkielisen kierros ja sitten kolmen päivän telttavaellus
Ravadasköngäs-Morganojan Kultahamina-reitillä. Vaelluksella käytetään hyväksi
venekuljetusta mennen tullen. Vaellettavat päivämatkat ovat 7 km, 8/12 km ja 7 km.
Vaellus sopii henkilöille, joilla ei juuri ole aikaisempaa vaelluskokemusta. Majoituksen
hinta on 30-90 €/ henkilö kolmelta yöltä huoneissa/mökeissä. Lähtijöiden kesken
pidetään varuste ym. palaveri ennen lähtöä.
Ilmoittautumiset 5.7. mennessä: raimos699.gmail.com.
26.9. Laturinteen syystalkoot
Laitetaan mökki ja pihamaa talvikuntoon, tehdään polttopuita. Ruokailun ja
kahvittelun mitoittamiseksi ilmoittautuminen hyvissä ajoin Seija Pekkalalle,
seijapekkala49@gmail.com tai puh. 0405717004.
12.11. klo 18, Sääntömääräinen syyskokous Höyhtyän Välke
Latokartanontie 1, rakennuksen päädyssä, kulku takaovesta.
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat mm. henkilövalinnat, kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Koulutukset
Oulun Latu ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta osallistua myös Suomen Ladun
järjestämiin koulutuksiin.
Vuonna 2020 Suomen Latu tarjoaa maksuttoman koulutuksen järjestämilleen
ohjaajakoulutuskursseille kahdelle osallistujalle.
Laturinne
Oulun Latu ylläpitää jäsenistölleen omistamaansa majaa Rokuan Saarijärvellä. Maja
on jäsenistön ja heidän vieraidensa käytettävissä käyttökorvausta vastaan.
Majan avaimen saa kuitattua jäsenkorttia näyttämällä Partioaitasta. Kartan ja ajoohjeen voi pyytää hallituksen jäseniltä tai Partioaitasta.
Vuonna 2018 Laturinteellä olevan saunarakennuksen korjaaminen on aloitettu. V.
2020 saunan korjaaminen jatkuu sisällä ja ulkona.
Ladun jäsenkortilla saat alennusta seuraavista liikkeistä:
Partioaitta (10%), Pakkahuoneenk. 22, Oulu ja Pyörä-Suvala (10%), Lekatie 2,Oulu.
Muurahaispuron mökistä Lemmenjoella jäsenet saava alennusta 20 % listahinnoista.
Varausta tehdessäsi ilmoita Oulun Ladun jäsenyydestä.
Katso lisätiedot: www.muurahaispuro.fi
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