PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Uusi vuosi alkaa ja samalla Oulun Ladussa puhaltaa uudet tuulet uudistuneen
innokkaan hallituksen saadessa toimintaansa käyntiin. Saimme tälle vuodelle
monta vahvistusta joukkoomme, tavoitteenamme kehittää toimintaamme teidän
jäsenten eduksi. Onkin mielenkiintoista voida uudistaa Oulun Ladun kaltaista
perinteikästä yhdistystä. Tämä vuosi on meidän 70-vuotis juhlavuotemme
täyttäessämme pyöreitä vuosia 20.10.2021. Kutsumme teidät juhlistamaan
kanssamme suunnittelujen edettyä tältä osalta.
Omalta osaltani tämä vuosi on jännittävä puheenjohtajuuden aloittamisen
myötä. Itselleni luonto on ennen kaikkea paikka ihmettelylle, ihastelulle ja
haltioitumiselle. Rakastan retkeilyä ja uusiin paikkoihin tutustumista vaeltaen.
Hetket nokipannukahvien ja nuotiotulien ääressä ovat parasta mindfulnessia.
Harjoittelen tällä hetkellä ollakseni taas jonain päivänä polkujuoksija. Muutoin
tietysti Suomalaisen talven lajeista lumikenkäily, luistelu ja hiihtäminen ovat
hyviä tapoja nauttia luonnosta ja kohottaa kuntoa samalla.
Tulevalle vuodelle on tulossa monenlaisia tapahtumia ja retkiä. Ulkoilun merkitys
on noussut koronaviruksen muutettua arkeamme yllättäen meidät. Uusi tilanne
vaatii meiltä opettelua ja mukautumista kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Me
Latulaiset olemme kuitenkin siinä onnekkaassa asemassa, että ulkoilu on varsin
turvallinen tapa tavata ja tutustua ihmisiin. Turvavälien noudattaminen on
ulkona paljon luonnollisempaa. Moni meistä myös kaipaa seuraa ja
sosiaalisuutta, joten lämpimästi tervetuloa toimintaamme mukaan.
Tämän vuoden toiminta sisältää aiempaa laajemmin latulajeja. Tarjolla on
retkeilyä, hiihtoa, lumikenkäilyä ja retkiluistelua. Lisäksi löytyy polkujuoksua,
suunnistusta, iltapalaretkiä ja sienestystä ja paljon muuta. Seikkailevat perheetja Metsämörri-retkiä aloitamme Nonstopina aina kiinnostuneiden ohjaajien
löytyessä. Muutoinkin olemme kiinnostuneita lisäämään lajivalikoimaamme
mahdollisuuden tullen. Innostuneet vapaaehtoiset, ottakaa siis rohkeasti
yhteyttä meihin! Olemme myös valmiita tarjoamaan sinulle ilmaisen
koulutuspaikan Suomen Ladun koulutuksiin meillä ohjaamista vastaan.
Päätavoitteenamme on tehdä tätä teitä varten. Tästä syystä toivomme teitä
keskustelemaan kanssamme. Soittakaa, laittakaa viestiä, kirjoitelkaa sosiaalisen
median kautta viestejä ja ennen kaikkea, tulkaa mukaan toimintaan. Se vain on
niin, että Latulaiset on älyttömän mukavaa porukkaa!
Terveisin
Sari Iwanoff
Puheenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS
Oulun Latu ry:n tarkoituksena ja toiminta-ajatuksena on Suomen Latu ry:n
jäsenyhdistyksenä toiminnallaan vakiinnuttaa ensisijaisesti luonnossa tapahtuva
kunto- ja virkistysliikunta sekä retkeily yleiseksi tavaksi sekä edistää
ulkoilukulttuuria ja ulkoilun hyviä tapoja.
VISIO
Oulun Latu Ry edesauttaa toiminnassaan Suomen Ladun strategiakauden 20162021 visiota (ulkoile, osallistu, vaikuta), jonka mukaan kaikki löytävät
mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

ARVOT
Oulun Latu ry:n arvot ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja kestävä
kehitys. Arvomme ovat sopusoinnussa Suomen Ladun strategiakauden 20162021 arvojen kanssa, jotka ovat

•
•
•
•
•

Kaikilla on oikeus ulkoilla
Ulkoilemme hyvinvoivassa ympäristössä nyt ja tulevaisuudessa
Tietomme ja toimintamme ovat kaikille avoimia
Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen
Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja uudistumaan

JÄSENMAKSUT
Henkilöjäsen 24 €
Perhejäsen 30 €
Nuoriso- ja sivujäsen 12 €
Oulun Ladun jäsenet ovat samalla Suomen Latu Ry:n jäseniä. Suomen Ladun
tapaturmavakuutus on voimassa kaikissa Oulun Latu Ry:n järjestämissä
tapahtumissa.
Retket järjestetään suurelta osin omakustannusperiaatteella, eli osallistujat
maksavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset kimppakyytejä
suosien. Retkistä ja tapahtumista ei pääosin peritä osallistumismaksua.

JÄSENILLE VUOKRATTAVAT VÄLINEET
3-hengen McKinley-teltta
2-hengen Marmot-teltta
3-hengen Marmot-teltta
Rinkat, naisten/miesten koot
Lumikengät
Ahkio
Metsäsukset
Retkikirves
Trangia-keitin

10 €/vk
20 €/vk
20 €/vk
15/20 €/vk
20 €/vk
20 €/vk
20 €/vk
5 €/vk
5 €/vk

2 €/pv
5 €/pv
5 €/pv
5 €/pv
5 €/pv
5 €/pv
5 €/pv
1 €/pv
1 €/pv

Välineiden vuokraamisesta vastaa Raimo Salo
Puh. 040-7224477, sähköposti: raimos699@gmail.com.
Vuokravälineiden haku ja palautus: Maisterintie 6, Syynimaa.
Välineet ovat myös varattavissa verkkosivujemme kautta: www.oulunlatu.fi
Välinevuokrauksen maksut FI3020501800039474 Oulun Latu Ry

JÄSENEDUT
Oulun Ladun jäsenille on tarjolla ulkoilu- ja retkeilytoimintaa Oulun Ladun
järjestämissä tapahtumissa. Jäsenillä on käyttöoikeus Laturinteen majaan
Rokuan Saarijärvellä.
Oulun Latu on neuvotellut jäsenilleen seuraavat alennukset:
- Partioaitta -10 %,
Pakkahuoneenkatu 22
- Pyöräliike Suvala -10 %,
Lekatie 2, Oulu
- Muurahaispuron mökki Lemmenjoella -20 % listahinnoista. Varausta tehdessä
ilmoita Oulun Ladun jäsenyydestä. Lisätiedot www.muurahaispuro.fi
Keskusjärjestö Suomen Latu tarjoaa jäsenetuja, koulutusta, neuvontaa, ohjausja tiedotusapua sekä materiaali- ja liikuntalomapalveluja. Keskusjärjestö
ylläpitää jäsenrekisteriä, laskuttaa jäsenmaksut ja hoitaa jäsenmaksujen
tilitykset sekä ylläpitää ja kehittää jäsenetuja. Jäsenet saavat jäsenetuna neljä
numeroa Latu & Polku –lehteä.

LATURINNE
Laturinne on Oulun Ladun jäsenille tarkoitettu jäsenmaja. Talon puolella on kaksi
puolta, joita aiemmin käytettiin miesten ja naisten puolina. Nykyisin näissä on
mahdollisuus yöpyä perheittäin tai ystäväporukoittain. Talossa on molemmin
puolin parilevyiset kerrossängyt, jääkaappi, mikro ja kahvinkeittimet ja
teeveden lämmittimet. Keittiöstä löydät lieden ja normaalit ruokailu- ja
ruuanlaittovälineet.
Pihapiiristä löytyy ulkohuussi, liiteri ja pieni kesälämmin mökki. Mökissä on
parisänky ja levitettävä sänky. Viileämpään aikaan mökkiin voi vetää lämmöt
saunasta pitkän jatkoroikan avulla. Lisäksi rannalla on ulkosauna, josta on
kaunis näkymä Saarijärvelle. Mökin pukeutumishuoneessa on takka ja
infrapunalämmitin, sekä kapoinen sänky. Saunomisen yhteydessä onkin ihana
käväistä uimassa, istuskella jäähyllä saunan terassilla tai kokeilla vesijuoksua
pukeutumishuoneesta löytyvän vesijuoksuvyön avulla. Näitä meillä on kaksi
kappaletta.
Laturinteellä on myös kaksi Sup-lautaa pelastusliivien kanssa. Ohjeita
suppailuun voi ensikertalainen etsiä esimerkiksi YouTubesta tai internetistä.
Meillä on myös soutuvene ja onnekas saattaa saada kalaakin Saarijärvestä.
Saarijärven vesi on tunnettu kirkkaudestaan ja järvi onkin sukeltajien suosiossa.
Majaa ympäröivät maastot ovat oivia polkujuoksemiseen, marjastamiseen ja
syksyllä sieniä löytyy mahtavan paljon. Suosittelemme myös retkeilemään
muutaman kilometrin päähän tutustumaan paikkaan, jossa ensimmäiset
Latulaiset kävivät laskettelemassa ja harrastamassa mäkihyppyä. Tähän voit
tutustua tarkemmin lukemalla vanhoja mökin vieraskirjoja. Rokuan
kansallispuiston maisemat ovat myös suhteellisen lyhyen automatkan päässä
laturinteeltä. Viime vuosina kansallispuistossa ei valitettavasti ole ollut
huollettuja latuja. Toivon mukaan tähän tulee vielä muutos. Metsäsuksilla sen
sijaan pääsee varmasti tutustumaan ties mihin paikkoihin.
Aiemmasta poiketen, emme voi enää talvisin pysäköidä vastapäätä sijaitsevan
Hilikkulan parkkipaikalle. Hilikkula on vaihtanut omistajaa, joten selvittelemme,
kuinka talvipysäköinti onnistuu jatkossa.
Maja toimii autiotupaperiaatteella. Majalle ovat tervetulleita kaikki jäsenemme
ja sopu sijaa antaa. Saatat siis olla majalla yksinäsi tai paikalla saattaakin olla
useita perheitä yöpymässä ja aikaa viettämässä.
Laturinteelle ovat myös lemmikit tervetulleita muistaen, että omistajat ovat
vastuussa lemmikistään ja lemmikki kulkee kaikkialla omistajan mukana.
Laturinteellä oleskelun tulee olla esteetöntä kaikille. Kotiin lähtiessäsi toivomme
perusteellista siivousta allergiset henkilöt huomioiden.

LATURINTEEN KÄYTTÖKORVAUKSET

•
•
•
•

Jäsen 10 € /vrk
Vieras 15 € /vrk
Päiväkäynti 5 € /hlö
Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua

Hintaan sisältyy saunan lämmitys ja sähkön käyttö.
Laturinteen avaimen ja ajo-ohjeet saa jäsenkorttia vastaan Partioaitasta,
Pakkahuoneenkatu 22.
Verkkosivuiltamme (oulunlatu.fi) löydät majan esittelyn ja lisätietoja.
Laturinteen käyttökorvauksen maksu:
FI3020501800039474, maksuviite 31105

Majaan liittyviin kysymyksiin vastaa Seija Pekkala numerossa 0405717004.

TAPAHTUMAT 2020
Kehitämme uutena muotona toimintaamme ”äkkilähtöjä”. Facebook-sivun
kautta pystytte etsimään itsellenne retkeilyseuraa ja yhteisöllisyys
joukossamme lisääntyy. Facebookin ja internet-sivujemme kautta pystymme
myös ilmoittamaan uusista tapahtumista nopeammalla aikataululla.
METSÄMÖRRI JA SEIKKAILEVAT PERHEET-tapaamisia perustetaan pitkin vuotta
halukkaiden ohjaajien löytyessä. Olemme myös kiinnostuneita MUUMItapahtumista, joten otathan yhteyttä, mikäli haluat ohjaaman näitä.

HELMIKUU
14.2. kello 11.00 Ystävänpäivän suohiihto, Raimo Salo
Kokoonnutaan klo 11 Sanginsuun Pehkolanlammen parkkipaikalle
(os. Peräkyläntie 225). Kuljetaan kangasta tai peltoa pitkin Pilpasuolle
ja syödään eväitä laavulla. Matkan pituus edestakaisin on n. 6 km.
21.2. kello 11.00 Lumikenkäretki, Raimo Salo
Kokoonnutaan klo 11 Sanginsuun Pehkolanlammen parkkipaikalle
(os. Peräkyläntie 225). Kuljetaan kangasta tai peltoa pitkin
Pilpasuolle ja syödään eväitä laavulla. Matkan pituus edestakaisin on
n. 6 km.
Tarjolla myös Ladun lumikenkiä niille, joilla niitä ei ole.
Ilmoittautuminen Raimo Salo.
27.2. kello 19.00 Kuutamohiihto Kempeleen soilla, Raimo Salo.
Kokoonnutaan
klo
19
Kempeleen
Köykkyrin
hiihtomajan
parkkipaikalle ja käydään latua pitkin Marjakammin kodalla syömässä
eväitä. Pilvisellä säällä retki ei toteudu.
MAALISKUU
13.3. kello 9.00 Hiihtoretki Tervareitillä Muhokselta Sankivaaraan, Raimo Salo.
Kokoontuminen klo 9 Sankivaaran parkkipaikalle, josta kuljetus
pikkubussilla Monttaan lähtöpaikalle. Hiihdettävän matkan pituus on
35 km, perinteinen ja luistelu. Puolimatkassa tauko Kallioselän
kämpällä.
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä raimos699@gmail.com.

xx.03. kello 11.00 Matkaluisteluretki Oulunsalon Varjakkaan, Sari Iwanoff
Ajankohta tarkentuu retkiluistelureitin valmistuttua. Luistelemme
reitin Varjakan rantaan. Varjakassa omakustanteiset kahvittelut
kahviossa. Tarkemmat tiedot viestintäkanaviamme pitkin lähempänä.
Ilmoittautuminen Sarille.
HUHTIKUU
14.4. kello 18.00 Sääntömääräinen kevätkokous, Höyhtyän Välke.
Sääntömääräinen kevätkokous. Kahvitarjoilu.
24.4. Klo 18.00 Iltapalaretki, Huutilampi Sari Iwanoff + Janka Mäkipää
Perheiden iltapalaretki. Otsalamppu ja halutessanne lyhtyjä mukaan.
Reitin varrella heijastimia ja muutakin bongailtavaa. Nuotiopaikalla
omat eväät ja iltapalaa satua kuunnellen. Kotiinlähtö omien
aikataulujen mukaan. Ilmoittautuminen Sarille.

TOUKOKUU
Tiistaisin kaupunkipyöräily kello 17.00, Seija Pekkala
Tapaaminen Oulun kaupunginkirjasto, pyöräparkin luona. Aloitamme
keväällä kevyemmällä lenkillä ja kesän edetessä ja kunnon kohetessa
pidennämme reittejä. Ryhmälle muodostetaan WhatsApp-ryhmä,
jossa sovitaan seuraavan pyöräilykerran reitti. Pyöräilykypärä
välttämätön, varaa mukaan myös juomapullo. Ilmoittautuminen Seija
Pekkalalle.
Polkujuoksukeskiviikot 5.5. alkaen kello 18.00-19.00, Maarit Leskelä
Polkujuoksua noin 6 kilometrin lenkki, vauhtina 8 km/ tunti. Lenkit
Oulun
eteläpuolella,
kokoontumispaikka
vaihtuu
viikoittain.
Aloitamme n. kuuden kilometrin lenkillä ja tavoitteena on edetä
kahdeksan kilometrin lenkkiin. Ensimmäisellä kerralla tapaaminen
Köykkyrin kuntoportaiden luona. Lenkeillä välivenyttelyt ja
palautekeskustelut tekniikkaharjoittelun lisäksi. Ilmoittautuminen
Maarit Leskelä Messenger tai WhatsApp (0400567597). Tiedotamme
polkujuoksutapahtumista Oulun Latu Ry:n Facebook-sivuilla.
15.5. kello 10.00 Laturinteen kevättalkoot
Laturinteen kevätsiivous ja kesäkuntoon laittaminen. Ruokatarjoilun
varmistamiseksi ilmoittautuminen Seija Pekkalalle. Mahdollisuus
yöpyä ja saunoa Laturinteellä. Huomioi myös seuraavan päivän
suunnistuskurssi!

16.5. Kompassisuunnistuksen kurssi Laturinne Rokua, Maarit Leskelä
Laturinteen lähimaastossa suunnistuksen alkeet. Osallistujilla on
mahdollisuus saapua paikalle jo ennalta ja yöpyä Laturinteellä.
Tiedotamme tapahtumasta ja varustetarpeista lähempänä. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen / Maarit.
21.-23.5. Retkeilyn peruskurssi Tiilikkajärven kansallispuistossa
Yhteistyö OWLAn kanssa. Lähtö perjantaina 21.5. kello 13 Oulusta
kimppakyydeillä Tiilikkajärven kansallispuistoon, paluu sunnuntaina
23.5. illalla takaisin. Kokoonnumme ennakkoon kaksi kertaa erikseen
sovittavana aikana Oulussa Kasvitieteellisellä puutarhalla. Kurssille
otetaan enintään 8 henkeä.
Kurssi soveltuu henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta yön yli
kestävästä vaelluksesta. Kurssin aikana käymme läpi perusasiat
vaelluksen
suunnittelusta,
varusteista,
retkisuunnistuksesta,
retkiruokailusta
ja
majoittumisesta.
Pystymme
rajallisesti
järjestämään kurssilaisten käyttöön retkeilyvarusteita, mikäli itsellä
ei ole kaikkea tarvittavaa. Kurssin tavoitteet on asetettu helppoihin
olosuhteisiin ja maastoon sopiviksi.
Kurssin hinta on 20 €. Ohjaajina Satu ja Unto. Ilmoittaudu 21.3.2021
mennessä
Unto
Ojalehdolle
puh
040-8366462
tai
unto.ojalehto(at)gmail.com.
22.5. kello 12.00 Kevätretki ja nokipannukahvit Kallioselässä, Tuomas Kallio
Kävellään noin 5 km pitkä reitti Kallioselän kämpälle (Tervareitin
varrella Muhoksen rajan tuntumassa, linnuntietä noin 20 km
Oulusta), jossa yhdistys tarjoaa nokipannukahvit (muutoin omat
eväät). Tapaaminen Pitkäselän metsäautotien päässä klo 12.00.
Kämpällä olemme noin klo 13.30 - sinne olet tervetullut, vaikka et
patikointiin osallistuisikaan! Tiedustele mahdollisuutta yhteiskyytiin
Tuomakselta.
29.5. kello 13.00 Retki Isokankaan laavulle, Mirja Aitta ja Jari Juntunen
Kokoontuminen Isokankaan laavulle noin 1,5 km Sanginjoentieltä.
Kierrämme noin 10 km pitkän polun Kummunkorvessa laavu ja hete,
syödään omia eväitä laavulla. Ilmoittautuminen Mirja Aitta.

KESÄKUU
Tiistaisin kaupunkipyöräily kello 17.00, Seija Pekkala
Tapaaminen Oulun kaupunginkirjasto, pyöräparkin luona. Aloitamme
keväällä kevyemmällä lenkillä ja kesän edetessä ja kunnon kohetessa
pidennämme reittejä. Ryhmälle muodostetaan WhatsApp-ryhmä,
jossa sovitaan seuraavan pyöräilykerran reitti. Pyöräilykypärä
välttämätön, varaa mukaan myös juomapullo. Ilmoittautuminen Seija
Pekkalalle.
Polkujuoksukeskiviikot kello 18.00-19.00 Maarit Leskelä
Polkujuoksua noin 6 kilometrin lenkki, vauhtina 8 km/ tunti. Lenkit
Oulun
eteläpuolella,
kokoontumispaikka
vaihtuu
viikoittain.
Aloitamme n. kuuden kilometrin lenkillä ja tavoitteena on edetä
kahdeksan
kilometrin
lenkkiin.
Lenkeillä
välivenyttelyt
ja
palautekeskustelut tekniikkaharjoittelun lisäksi. Ilmoittautuminen
Maarit Leskelä Messenger tai WhatsApp (0400567597). Tiedotamme
polkujuoksutapahtumista Oulun Latu Ry:n Facebook-sivuilla.
Maastopyöräilyretket KE 2.6. KE 16.6. + KE 30.6. Jarkko Pääkkönen
Maastopyöräilyä Oulussa ja Oulun lähiseuduilla Jarkon opastuksella.
Ryhmäläisille luodaan WhatsApp-ryhmä, jossa sovitaan seuraavan
kerran lähtöpaikka. Mukaan voi tulla myös yksittäiselle kerralle
kokeilemaan. Vaihtelevia ja eritasoisia retkiä, lähde mukaan 😊
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Jarkko Pääkkönen /0404190913
5.6. Metsämieli-retki, Annukka Pitkänen
Metsämieliohjauksessa vietämme kiireetöntä luontoaikaa aistien,
kokien ja kuulostellen. Luonnossa voimaannumme, rauhoitumme ja
rentoudumme erilaisten läsnäolo- ja tunnetaitoharjoitteiden parissa.
Halutessamme voimme hyödyntää myös luonnon kuntosalia ja tehdä
hieman fyysisempiäkin harjoitteita. Retken kesto 90 minuuttia. Hinta
35€/hlö
(8-14
osallistujaa)
tai
20€/hlö
(15-20
hlöä).
Ilmoittautuminen Annukka Pitkänen/ annukka@hopeigo.fi 27.5.
mennessä.
12.6. Retki Myllykoskelle kello 14.00, Sari Iwanoff
Tapaaminen
Sanginjoentien
varrella
olevalla
levikepaikalla.
Retkeilemme Myllykosken laavulle nautiskelemaan omat eväät ja
keittämään nokipannukahvit tai -teet. Ilmoittautuminen Sarille.
Villiyrtti-retki, Janne Mäki + Inga Oinonen
Ajankohta tarkentuu lähempänä. Tiedotamme tästä sähköpostitse ja
internet-sivuillamme.

HEINÄKUU
Tiistaisin kaupunkipyöräily klo 17.00, Seija Pekkala
Tapaaminen Oulun kaupunginkirjasto, pyöräparkin luona. Aloitamme
keväällä kevyemmällä lenkillä ja kesän edetessä ja kunnon kohetessa
pidennämme reittejä. Ryhmälle muodostetaan WhatsApp-ryhmä,
jossa sovitaan seuraavan pyöräilykerran reitti. Pyöräilykypärä
välttämätön, varaa mukaan myös juomapullo. Ilmoittautuminen Seija
Pekkalalle.
Maastopyöräilyretket KE 7.7. 21.7. Jarkko Pääkkönen
Maastopyöräilyä Oulussa ja Oulun lähiseuduilla Jarkon opastuksella.
Ryhmäläisille luodaan WhatsApp-ryhmä, jossa sovitaan seuraavan
kerran lähtöpaikka. Mukaan voi tulla myös yksittäiselle kerralle
kokeilemaan. Vaihtelevia ja eritasoisia retkiä, lähde mukaan 😊
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Jarkko Pääkkönen /0404190913
10.7. kello 17.00 Nuotioneulonta Letonniemi, Sari Iwanoff
Tapaaminen Letonniemen opastekylttien luona. Kuljemme
pitkospuita pitkin nuotiopaikalle. Tarjolla mukavaa jutustelua ja
loistavaa seuraa. Omat eväät ja neuleet mukaan. Hyttysmyrkky ja
hyttyskiekurat todennäköisesti tarpeen. Ilmoittautuminen Sarille.
17.-18.7. kello 10.00 Pyöräretki Hailuodon Marjaniemeen, Raimo Salo
Matkan pituus edestakaisin on 120 km, lähtö Toripolliisilta klo 10.
Majoitus Marjaniemen Majakkapihalla. Varustetarpeista tiedotus
lähempänä ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset ja toivomus majoituksesta 4.7. mennessä.
ELOKUU
31.7.-7.8. Latualueen retkiviikko Kiilopää
Tarkemmat tiedot retkiviikon varmistuttua.
Tiistai-pyöräily klo17.00, Seija Pekkala
Tapaaminen Oulun kaupunginkirjasto, pyöräparkin luona. Aloitamme
keväällä kevyemmällä lenkillä ja kesän edetessä ja kunnon kohetessa
pidennämme reittejä. Ryhmälle muodostetaan WhatsApp-ryhmä, jossa
sovitaan seuraavan pyöräilykerran reitti. Pyöräilykypärä välttämätön,
varaa mukaan myös juomapullo. Ilmoittautuminen Seija Pekkalalle.

Maastopyöräilyretket KE 4.8. KE 18.8. Jarkko Pääkkönen
Maastopyöräilyä Oulussa ja Oulun lähiseuduilla Jarkon opastuksella.
Ryhmäläisille luodaan WhatsApp-ryhmä, jossa sovitaan seuraavan
kerran lähtöpaikka. Mukaan voi tulla myös yksittäiselle kerralle
kokeilemaan. Vaihtelevia ja eritasoisia retkiä, lähde mukaan 😊
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Jarkko Pääkkönen /0404190913
21.-22.8. Maastopyöräily Rokua, Raimo Salo
Lähdetään Oulusta kimppakyydeillä pyörien kanssa Rokualle. Ajetaan
läpi sallittu maastopyörälenkki ja siirrytään Laturinteelle. Osa voi
myös jatkaa ajamista maastoa pitkin majalle, jossa yövytään.
Seuraavana päivänä ajetaan Oulujärven rannalle asti ja takaisin
majalle. Ilmoittautumiset ja myös tieto siitä, jos pystyy kuljettamaan
pyöriä 15.8. mennessä.
28.8. Nuku-Yö-Ulkona, Rokuan Pitkäjärvi, Hannu Isojärvi, Raimo Salo
Keisarintien varressa oleva telttailualue valittiin paikaksi, jossa on
myös kota ja nuotiopaikka. Jokainen vastaa varusteistaan ja
eväistään, meidän vuokravälineissämme on tarjolla kolme telttaa.
Tuomme hanavettä paikalle ja Suomen Ladun tapaturmavakuutus on
voimassa osallistujille. Ilmoittautumiset yhteiskyytien järjestämiseksi
22.8. mennessä.
Sienestyskurssi Yhteistyö Marttayhdistyksen kanssa
Vuosi 2021 on yhteistyövuosi Marttayhdistyksen ja Suomen Ladun
välillä. Tiedotamme suunnitelmien varmistuttua sienikurssista
Facebookin ja internet-sivujemme kautta.

28.8-12.9. Sienestyskampanja Suomen Ladun ja
Marttojen yhteistyö
Vuosi 2021 on Suomen Ladun ja Marttaliiton
yhteistyön vuosi. Yhteistyön tarkoituksena on
innostaa suomalaisia liikkumaan ja retkeilemään
luonnossa sekä hyödyntämään luonnonantimia
järjestämällä Marttojen sienipäivänä 30.8. ja
sieniviikoilla 30.8.-12.9. sieniretken. Tiedotamme
lisää tästä kampanjasuunnittelun edetessä.

SYYSKUU
4.9. kello 13.00 Retki Pilpasuon laavu, Mirja Aitta, Jari Juntunen
Kokoontuminen
Pilpasuon
parkkipaikalle,
osoite
Oulujoen
pohjoispuoleiselta Vaalantieltä heti Sanginjoen ylityksen jälkeen
vasemmalle Peräkyläntielle. Aja 1,5 km ja edelleen soratietä 2,3 km
luontopolun parkkipaikalle. Pilpasuon polku on rengas, joka
kierretään. Polulla on kaksi laavua, Pilpasuon laavu ja Pahalammen
laavu Syödään omia eväitä laavulla.
Ilmoittautuminen Mirja Aitta.
11.-18.9. Matka Akumajalle Kiilopään vuoden 2019 Nuku-Yö-ulkona latualueen
talkoolaisille
Lisätietoa myöhemmin matkasuunnitelmien vahvistuttua.
17.-19.9. Viikonloppuretki Oulangan kansallispuistoon, Tuomas Kallio.
Kolmen päivän retki Kitkajokivarteen. Patikoidaan pääosin reittien
ulkopuolella Kitkanniemen alueen upeaan luontoon tutustuen.
Kävelymatkat kohtalaisia (n. 5 km/ päivä), joten aikaa jää myös
maisemien fiilistelyyn. Majoittuminen omissa teltoissa. Lisätiedot
Tuomakselta.
25.9 kello 10.00, Laturinteen syystalkoot
Laturinteen siivous talviteloilleen. Puiden tekoa ja muita ajankohtaisia
syystöitä.
Ruokatarjoilun
varmistamiseksi
ilmoittaudu
Seija
Pekkalalle.
Ilmoita
myös
mahdolliset
ruoka-aineallergiat.
Mahdollisuus yöpymiseen ja saunomiseen.

LOKAKUU

3.10. Pirttijärvi + Jätinkirkko kello 12.00, Muhos
Sari Iwanoff
Tapaaminen parkkipaikalla. Reitti pääosin pitkospuita pitkin.
Kaunista suomaisemaa. Todennäköisesti vedenkestävät
kengät tarpeen. Reitin puolessa välissä metsässä
nuotiopaikka, jossa voimme syödä pientä evästä ja keitellä
nokipannukahvit. Reitin pituus noin 5 kilometriä. Arkeologi
Risto Nurmi voi kertoa kiinnostuneille Jätinkirkkoihin liittyvää
taustaa.
Ilmoittautuminen
Sari
Iwanoff/
oulunlatu.pj@gmail.com.

MARRASKUU
10.11 kello 18.00 Sääntömääräinen syyskokous, Höyhtyän Välke
Sääntömääräisen
syyskokouksen
asiat.
Ensi
vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, hallituksen
valinta vuodelle 2022 ja muut ajankohtaiset asiat. Kahvitarjoilu.
13.11. Retki Sanginjoki Korpilampi klo 10.00, Tuomas Kallio
Tapaaminen Hirvikankaan parkkipaikalla. Kierretään Riistapolku ja
evästellään matkalla Korpilammen laavulla. Koko perhe mukaan!
27.-28.11 kello 18.00. Otsalamppuvaellus lumikengillä, Rokua Raimo Salo.
Lumitilanteen salliessa lumikenkävaellus, muutoin jalkaisin.
Tapaaminen Rokuan Hotellilla klo 18 aikoihin. Varusteet viedään
ennen sitä Laturinteelle, samalla laitetaan majan lämmöt päälle ja
sauna lämpiämään. Ilmoittautumiset 21.11. mennessä.

JOULUKUU

11.12. kello 16.00 Ladun pikkujoulut,
Sari Iwanoff + Janka Mäkipää
Jäsenten ulkoilulliset pikkujoulut. Nuotion
äärellä fiilistelyä, yhdistyksen tarjoamat glögit
ja joulupiparit, joululauluja ja toisten jäsenten
seuraa. Paikka tiedotetaan lähempänä.
Ennakkoilmoittautuminen
oulunlatu.pj@gmail.com

SUOMEN LADUN KOKOUKSET
24.- 25.04.2021 Suomen Ladun Kevätkokous, Turku
29.- 31.10.2021 Suomen Ladun Syyskokous, Lappeenranta

7.12.

mennessä

MISTÄ MEIDÄT LÖYTÄÄ?
Aiomme kehittää viestintäämme tänä vuonna ja keskitymme tähän asiaan
aktiivisesti. Valitsimme hallitukseen viestinnän ja tiedotuksen vastaavaksi Janka
Mäkipään.
Haluamme jakaa ulkoilun riemua ja vinkkejä jatkossa sosiaalisessa mediassa
aiempaa tiiviimmin. Oulun Ladun löytää Facebookista “Oulun Latu Ry” ja
Instagramista käyttäjänimellä “@oulunlatu”. Tervetuloa mukaan seuraamaan ja
innostumaan! Nykyisille Facebook-sivuille on tästä eteenpäin mahdollista myös
jäsenten tehdä päivityksiä ja toivommekin teidän jakavan siellä kokemuksianne,
keskustelevan muiden Latulaisten kanssa ja vaikkapa etsivän retkiseuraa
omillekin retkillenne ja reissuillenne. Kannustamme kyselemään vinkkejä ja
jakamaan parhaat retkipaikat muillekin tietoon!
Tiedotamme
tulevista
tapahtumista
yllä
mainituilla
sosiaalisessa
mediakanavillamme. Lisäksi meillä on käytössä internet-sivut osoitteessa
www.oulunlatu.fi Tämä jäsenkirje ladataan kyseiselle internet-sivulle, josta
pääset katsomaan sitä pitkin toimintavuotta.
Kokeilemme uutuutena jäsentiedotteiden luomista Mailchimp-alustan avulla.
Tämä mahdollistaisi meille teidän saavuttamisenne yhdenvertaisesti. Tällöin
siirrymme sähköpostitiedottamisen aiemmasta mallista tähän ja pystymme
lähettämään teille tiedot ajankohtaisista asioista saman aikaisesti.
Pyrkimyksenämme
on
päästä
luopumaan
paperisesta
tiedotteesta
tulevaisuudessa kokonaan, joten pyydämme sinua tarkistamaan osoitetietosi
ajan tasalle ja toimittamaan ajantasaisen sähköpostiosoitteesi meille. Samalla
siirrymme noudattamaan toimintamme perustana olevia ekologisia arvoja.

OULUN LADUN HALLITUS JA MUUT TOIMIHENKILÖT 2021
Sari Iwanoff
Puheenjohtaja
oulunlatu.pj@gmail.com
0504111972

Tuomas Kallio
Varapuheenjohtaja
tukallio80@gmail.com
0442404978

Inga Oinonen
Sihteeri
inga.oinonen@gmail.com
0504135335

Janka Mäkipää
Tiedotuksen ja viestinnän vastaava
makipaajanka@gmail.com
0505922697

Toni Aitta
Geokätköilyvastaava
toni.aitta@gmail.com
0503551435

Seija Pekkala
Mökkiemäntä
seijapekkala49@gmail.com
0405717004

Mirja Aitta
helina53@hotmail.com
0400781910

Matti Cajan
matti.cajan@hotmail.com
0451160202

Simo Pahkamaa
simo.pahkamaa@gmail.com
0458448863
Varajäsenet:
Raimo Salo
raimos699@gmail.com
0407114477

Maarit Leskelä
maarit.leskelä@gmail.com
0400567597

Rahastonhoitaja
Tuula Tikkanen
tikkatuu@gmail.com
0400712709
Toiminnantarkastaja:
Ursa Kassinen
Kassisen Asianajotoimisto OY
Varatoiminnantarkastajat:
Eini Marin
Raili Raittinen
Lastentoiminnan yhteyshenkilönä toimii Sari Iwanoff. Lastentoiminnasta tai
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Sariin.

