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      Jäsentiedote 1/2017 

 



PORIN LATU RY :N TOIMIHENKILÖT: 

PUHEENJOHTAJA       VARAPUHEENJOHTAJA 

Timo Korhonen, Hallituskatu 6 B 24  Jari Wiksten, Sirkankatu 34       

PORI p. 0400 531 034      28120 PORI p. 0400 963 939 

timpen.postit@pp. inet.fi    jari.wiksten@gmail.com 

             

SIHTEERI          JÄSENSIHTEERI 

Anja Hallikas,      Terttu Haukioja, Haapasaarentie 28 
p. 040 731 9961      28610 PORI p. 050 596 1245  

          terttu.haukioja@gmail.com 

RAHASTONHOITAJA      TOIMIKUNNAT VUONNA 2017: 

Merja Grönbacka, Honkalantie 24  Työvaliokunta, majatoimikunta,    

28360 PORI p. 0400 863 547     retkitoimikunta, tiedotustoimikunta, 

          latutoimikunta ja pyöräilyryhmä.  

Toimikuntien jäsenet ja vetäjät valitaan vuoden ensimmäisessä 
johtokunnan kokouksessa. Kokouksen jälkeen toimikuntien vetäjien 
nimet löytyvät kotisivuilta (osoite alempana).     
   

TOIMINTAKESKUS SUSISUO   Susisuontie 111, PORI p. (02) 647 5530 

PANKKIYHTEYS: 

Porin Latu ry Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49 

KOTISIVUT www.suomenlatu.org/porinlatu 

Porin Latu on myös facebookissa (vaatii kirjautumisen) 
https://www.facebook.com/groups/645462115505745/?fref=ts 

JÄSENTIEDOTE: LATULAINEN  Vastaava toimittaja: Timo Korhonen 

 



Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2017 

KEVÄTKOKOUS 28.3.2017 kello 18.00 Susisuon 
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Päätetään Marja‐Terttu Ruohomäen nimeämi‐
sestä yhdistyksen Kunniapuheenjohtajaksi. 
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määrää‐
mät asiat, mm. vuoden 2016 toimintakertomus 
ja tilinpäätös. 

        ______ 

 

SYYSKOKOUS 21.11.2017 kello 18.00 Susisuon 
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2018. 

 

Vuosikokouksiin voivat osallistua kaikki Porin 
Ladun jäsenet. Osallistumalla vaikutat. 

   Tervetuloa!    
   Johtokunta 



     Puheenjohtajan palsta 

Vuosi 2016 on lopuillaan, se on tuonut mukanaan 
paitsi uusia tehtäviä ja uusia muistettavia asioita, myös luonut uusia 
yhteyksiä. Noita yhteydenottoja on pyritty hyödyntämään ja saamaan 
uusia ihmisiä ja lajeja mukaan yhdistyksen toimintaan. Yksi tällainen on 
toimintakalenterissakin mainittu Muumien retkeilykoulu. 

Olen iloinnut siitä, että johto‐ ja toimikuntiin kuuluvat sekä muut aktiivit 
ovat tukeneet ja halunneet olla mukana tekemässä tätä ”latutyötä”. 
Majallakin on ahkeroitu tehden välttämättömiä korjaustöitä ihan oma 
aloitteisesti. 

Susisuon toimintakeskuksen alue, maja, sauna ja muut rakennukset, 
kävelyreitti siltoineen, ovat kaikki hienoja esimerkkejä monet vuodet 
asialleen omistautuneista kädentaitoisista latulaisista. Talkoilla on 
rakennettu ja ylläpidetty rakennelmia, joita saavat käyttää ja käyttääkin 
paljon suurempi joukko kuin on oman yhdistyksen väki. Vuosittain 
toimintakeskuksen alueen ja reittien käyttäjämäärä voidaan arvioida 
tuhansiksi.  

Vuosi alkoi suruviestillä, kertoen yhden ahkeran latulaisen, yhdistyksen 
ensimmäisen puheenjohtajan Maunu Wikstenin poisnukkumisesta. 
Maunu oli yksi yhdistyksen perustajista ja puheenjohtajana 20 vuotta. 
Maunun muistokirjoitus on lehdessä jäljempänä. 

Kuluneena vuonna mm. hiihdeltiin paitsi Saariselällä, myös Pinkjärvellä ja 
Joutsijärvellä, kuljettiin resiinoilla, patikoitiin Liesjärvellä, pyöräiltiin 
Ahvenanmaalla ja kotikulmilla. Pimeä Metsä tapahtuma keräsi taas 
runsaasti lapsia ja nuoria metsäseikkailuun, josta kiitokset Porin 
kaupungille ja talkooväelle. 

Vuodelle 2017 suunnitellut tapahtumat löydät tulevilta sivuilta. 
Tervetuloa toimintaan mukaan. 

      .  Timo 

           



Vuoden 2016 kuusijuhla 13.12. kello 18 alkaen. 
Tapahtuma alkaa ulkona. Puuromaksu 5€/aik. 

         
    Muista pikkupaketti pukin konttiin. 

                 

  Susisuon majan vuokraus  

Majaa vuokrataan erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi 
perhejuhlien viettoon, yhdistysten kokouksiin ja 
illanviettoihin. 
Majan vuokrat ovat: 100 euroa illalta ja saunaillalta (maja + 
saunarakennus) 150 euroa. Pelkkä saunarakennuksen 
vuokra 50 euroa. Vuokraajan oman paljun käyttö +50 
euroa. Jos vuokraajalla paljuunsa omat puut, +25 euroa. 
Majan isäntänä toimii ja varauksia hoitaa Matti Elo p.  
0500-888891 (myös yhdistyksen pj Timo Korhonen p.  
0400-531034). 
Maksun yhteydessä käytä tilisiirtolomakkeen viitenumeroa 
(tilisiirtolomakkeita on keittiön seinällä). Jos käytössäsi ei 
ole esitäytettyä tilisiirtolomaketta, tilinumero on Nordea 
FI58 1545 3000 1013 49 ja viitenumero 26.  



  TOIMINTAKALENTERI 2017 
Osasta tapahtumia lisää tietoa jäljempänä 

Tammi‐maaliskuu: 

Maanantai 2.1. Kinkunsulatuskävely, lähtö maauimalan portilta klo 18.00 

Lauantai 4.2. Hiihtoretki Joutsijärvellä, lähtö klo 9.30 Porin Viiskannasta 
kimppakyydein, Silokalliolla sauna käytössä, sauna/kahvimaksu 5 euroa.   
Lumi‐/jäätilanteen ollessa heikko hiihdetään Isometsässä, kokoontuminen 
silloin maauimalan portilla klo 10.00 

18.‐26.2. Maja on auki päivittäin päivävalon aikaan (lumivaraus) 

17.‐25.3. Keväthiihtoviikko Saariselällä, järjestetään yhdessä 
satakuntalaisten latuyhdistysten kanssa. 

Huhti‐kesäkuu: 

Sunnuntai 2.4. Muumien retkeilykoulun ja yhdistyksen esittelytilaisuus. 

Lauantai 22.4. Kävely Pikku‐Rottajärvelle, Lähtö Ruosniemen 
laskettelukeskuksen parkkipaikalta klo 10.00. Omat eväät, Pikku‐
Rottajärvellä nuotio. 

Tiistai 2.5. Kevättalkoot Susisuon toimintakeskuksella klo 16.00 alkaen 

Maanantait 3.4.‐ 19.6. Maastopyöräilyä, reitit vaihtelee, klo 18.00 

Lauantai 20.5. Susisuokävely. Lähtö Maauimalan portilta klo 10.00,  

Susisuolla pop up ‐ravintolan malliin kahvia, lettuja, tikkupullaa… 

Lauantai 17.6. Nuku yö ulkona Susisuolla. Alkaen kello 16. 

Heinä‐syyskuu: 

21.‐23.7. Vesistöretki Kokemäenjoella. 



26.8. Suomi 100‐vuotta. Juhli luontoa‐tapahtuma yhdessä 
Metsähallituksen kanssa. 

Viikko 37. Syysvaellusviikko järjestetään yhdessä satakuntalaisten 
yhdistysten kanssa. 

Sunnuntai 17.9. Retki Lauhaan. Patikointia Lauhanvuoren 
kansallispuistossa, yhteiskuljetus/kimppakyydein. 

Loka‐joulukuu: 

Tiistai 3.10. Pimeä Metsä tapahtuman järjestelytalkoot, kello 17.00 

Perjantai 6.10. Pimeä Metsä tapahtuma. Järjestäjät paikalle kello 17.30 

Sunnuntai 12.11. Isänpäiväkävely Susisuolla. Kello 11.00 

Tiistai 12.12. Kuusijuhla Susisuolla kello 18.00 

       

Vuoden aikana voidaan myös järjestää tapahtumia ja 
koulutuksia, joita ei ole toimintakalenterissa. Niistä 
pyritään tiedottamaan kotisivulla, Facebook‐ryhmässä, 
Satakunnan Kansan Menoinfo.fi‐sivuilla tai yhdistys‐
palstalla. 

 

Yhdistyksen johtokunta ja toimikunnat ottavat vastaan 
toiveita uusista ja erilaisista tapahtumista ja 
retkikohteista.  

Tai kenties haluaisit itse johdattaa retkiryhmän 
kotiseutusi poluille. Ole rohkea ja ota yhteyttä! 

      ___________________________ 



 MUUMIEN RETKEILYKOULU 
 

Tervetuloa Susisuon toimintakeskukselle sunnuntaina 
2.4.2017 klo 14‐17  koko perheen Muumien 
retkeilypäivään. Tapahtumassa esitellään Porin Ladun 
toimintaa, sekä kevään‐kesän aikana järjestettävää 
Muumien retkeilykoulua. Muumien retkeilykoulu on 
tarkoitettu 5‐6 vuotiaille lapsille ja ohjaajina toimivat 
Noora‐Mari ja Markus Iisakkala, lisäksi tarvittaessa pari 
apuohjaajaa. 

Muumien retkeilypäivässä on tarjolla lettukestit nuotion 
äärellä, tilaisuus on maksuton. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sekä retkeilypäivästä että 
retkeilykoulusta Noora‐Marilta 
(noora.iisakkala@gmail.com). 

 

ps. Vie viestiä Muumien 
retkeilykoulusta myös ei‐
jäsenille! 

 

 

       
   

      ________________________ 



Tapahtumat ja retket 2017: 

 
Maanantaina 2.1. Kinkunsulatuskävely/‐hiihto 
Katinkuruun. Lähtö Maauimalan portilta klo 
18.00. 

   _____________ 

  Hiihtoretki Joutsijärvellä la 4.2. 
 Lähdemme kimppakyydein Porin Viiskannasta klo 9.30. 
Silokalliossa sauna ja kahvit, varaa lippaaseen 5 euroa. Paluu 
sovitaan autokunnittain. 
Jos lumitilanne järvellä ei salli hiihtoa, retki toteutetaan 
Isomäessä, jolloin kokoonnumme maauimalan portille klo 
10.00. Kyselyt Sakarille p. 044 712 7802 tai Karelle p. 050 301 
1414. 

          

       Laitetaan sukset suihkimaan! 



Lähde Saariselän keväthangille! 
 

Satakunnan latuyhdistysten yhteinen hiihtomatka tehdään 
Saariselälle viikolla 12/2017. Matkaan lähdetään pe 17.3.17 klo 
21.00 Porin linja‐autoaseman laiturista no 9, ja paluu 
päiväsaikaan la 25.3.17. Matka ajetaan Harjavallan, Kokemäen, 
Huittisten, Sastamalan ja tarvittaessa Kiilopään kautta. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan lähtijöille lähempänä matkan ajankohtaa. 

Majoitus 2 hh:ssa Saariselkä Inn majatalossa. Huoneen hinta on 
511 e, asui huoneessa yksi tai kaksi. Hintaan sisältyy aamupala, 
sauna ja suksien voiteluhuone. Huonevarusteluun kuuluu WC, TV, 
jääkaappi, vedenkeitin, suihku ja vaatekuivauskomero. 
Majoituksen osallistujat maksavat paikanpäällä. 

Matka tehdään ”omalla” bussilla, jonka edestakainen hinta on 
170e/hlö/25 osallistujaa. Hinta on alempi jos osallistujia on 
enemmän. Ennakkomaksu on 120e/hlö, sitovat ilmoittautumiset 
31.1.2017 mennessä Kaarlo Hilskalle, p. 050 301 1414, 
kaarlo.hilska@gmail.com, tai Timo Korhoselle p. 0400 531 034, 
timpen.postit@pp. inet.fi. Ennakkomaksu maksetaan Porin Ladun 
tilille FI58 1545 3000 1013 49. Matka toteutuu kun lähtijöitä on 
vähintään 25. Peruutusehdot: Yleiset matkanjärjestäjän ehdot. 

HUOM. Mukaan voi tulla vaikka olisi jokin muu majoitus. 

Mottomme on: Yhteistyö on voimavara ja naapurit tutuksi!! 

      _______________________ 

 

 



 Maanantaipyöräilyt 3.4.-19.6. 
 

toteutetaan tänä vuonna maastopyöräilyinä. Reitit ovat 
helpohkoja ja vaihtelevat viikottain. Lähtöaika on aina 
kello 18, ja kokoontumispaikka maauimalan portilla. 
Seuraa ilmoittelua yhdistyksen Facebook‐ryhmän sivulla. 

  ________________ 
 
 
 
Sauvakävelyä Ruosniemessä lauantaina 22.4. 

Lähtö Ruosniemen laskettelukeskuksen parkkipaikalta klo 

10. Kävellään Pikkurottajärven laavulle vesijohtotietä 

runsas 5 km. Laavulla makkaran paistomahdollisuus, omat 

eväät. Takaisin samaa reittiä tai vaihtoehtoisesti 

metsäpolkua ja metsäautotietä vanhalle rautatielle, jota 

pitkin takaisin laskettelukeskukseen, jolloin paluumatka 

pitenee n. 2 km. 

Patikan vetäjinä: Risto r.kuusiluoma@luukku.com ja  

Sakari p. 044 712 7802. 

  ______________ 
 



Lauantaina 20.5. Susisuokävely.  
Lähtö Maauimalan portilta klo 10.00, kävelemme 
patikointireittiä Susisuolle. 

Perillä pop up – ravintolan malliin kahvia, lettuja, 
tikkupullaa… 

  ___________ 
 
RUSKARETKI LAUHAVUOREN 
KANSALLISPUISTOON 17.9. 
 

Tule ihailemaan syksyistä maisemaa kansallispuiston moni-
ilmeiseen luontoon. Puiston korkein kohta on Lauhavuori 
231 m. Aluetta kutsutaan kuvaavasti Länsi-Suomen 
Lapiksi. Puisto on perustettu v.1982. Puiston tunnuksena on 
kärppä. 

 
Lähtö Porista Viiskannan parkkipaikalta 
klo 9.00. Tiedustelut Terttu Haukioja, 
terttu.haukioja@gmail.com,    
p. 050 596 1245. 

     
  
  ____________ 
 
 



Seuraavien retkien tai tapahtumien suunnittelu 
on kesken, ja niistä tiedotetaan myöhemmin 
yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä. 

 
17.6. Nuku yö ulkona Susisuolla. Alkaen kello 16. 

21.‐23.7. Vesistöretki Kokemäenjoella 

Tavoitteena on järjestää souturetki kyseisenä ajankohtana 
Kokemäenjoella omalla vuokratulla kirkkoveneellä.  

26.8. Suomi 100‐vuotta. Juhli luontoa‐tapahtuma yhdessä 
Metsähallituksen kanssa. Tapahtuman mahdollinen 
toteutus voi olla esimerkiksi retki johonkin 
kansallispuistoon. 

Viikko 36.‐38. Syysvaellusviikko järjestetään yhdessä 
satakuntalaisten yhdistysten kanssa.     
      ________________ 

Hiihtomatka Enontekiön Hettaan viikolla 13/2017.  Lähtö 
Porista perjantaina 24.3.  Matkan yksityiskohdat alkuvuodesta 
yhdistyksen kotisivuilla.  Lisätiedot: r.kuusiluoma@luukku.com 
tai puh. 050 590 7705. 
(Tämä Hetan matka ei sisälly Porin Ladun toimintasuunni‐
telmaan, eikä siis sisällä Suomen Ladun henkilövakuutusta). 

 
   



    Retkitarina 
 
PYÖRÄRETKI AHVENANMAALLA  9.-13.6.2016 
Kolmetoista innokasta pyöräilijää aloitti retkensä 
aamuvarhaisella tilausbussilla Turkuun. Matkamme jatkui 
Viking Amorellalla Maarianhaminaan. Toukokuun lämmin 
sää vaihtui ja poljimme majapaikkaamme Godbyn 
retkeilymajalle navakassa tuulessa. Taloksi 
asettautumisemme jälkeen saimme ruokaa ja lämpökin 
palautui jäseniimme. Illalla katselimme kävellen 
lähitienoita ja löysimme kauniissa maalaismaisemassa 
sijaitsevan ruokailupaikan. 

Retkikohteina olivat Vårdö, Geta ja Eckerö. Maittavan 
aamiaisen jälkeen suuntasimme päivittäin retkille. 
Pyöräilimme parissa ryhmässä – näin vauhti oli kaikille 
sopiva. Porukkamme nuorin, Atte 8 v., polki ilopillerinä 
joukon etupäässä. Nopeampi ryhmä saavutti ennalta 
suunnitellut kohteet ja muutama tyytyi hieman 
vähempään. Näkemistä riitti kaikille. Getaan pyöräilleet 
saivat ihastella kauniita maisemia, joskin tietyömaakin osui 
matkalle. Kyläteiden varsilla oli hyvin hoidettua asutusta ja 
muutama kahvila mm. Cafe Svarta Maran. 

Vårdöhön pyöräiltäessä tutustuttiin Uffe på berget 
näköalapaikkaan, josta näkyi kauas merelle, Kastelholman 
linnoitukseen ja ulkoilmamuseoon. Eckerön reitillä oli 
merimaisemaa. Pyöräilimme päivien aikana niin pikatien 
reunaa, kyläteitä kuin pyöräteitäkin, joita myös 
rakennettiin lisää. Sää pysyi tuulisena, mutta sateelta 
vältyimme. Totesimme pyöräillessämme Ahvenanmaan 
olevan melko mäkistä maastoa! 

Päivittäisen pyöräilyn jälkeen oli käytössä edullinen 
uimahalli virkistäytymiseen. 



Retkeilymajassa oli iltaviihdykkeenä oleskelutila 
televisioineen ja kävely lähimaastossa antoi voimia 
seuraavalle päivälle. Jokaiselle löytyi sopivat vaihtoehdot. 

 

Retken kotiinlähtöpäivänä sää 
lämpeni selvästi. Pyöräilimme 
pikkuteitä pitkin leppoisasti kohti 
Maarianhaminaa. Tutustuimme 
matkalla Jomalan kivikirkkoon. 
Ehdimme vielä kahvitella 
auringonpaisteessa ja ihailla 
Purjelaiva Pommernia rannassa. 
Kotimatka kului Viking Gracella 
nauttien pöydän antimista ja 
tilausbussissa kokemuksia 
kertaillen ja jopa torkahdellen-
kin. 
     
     

 

Porukka luo retken yhdessä. Kiitos kaikille osallistujille. 

       Kirjoitti retkellä mukana ollut Terttu     

 

  _______________________________ 

 

Yhdistyksen maja kahvilapalveluineen on avoinna 
koulujen hiihtolomaviikolla 8, 18.2.‐ 26.2, kello 9‐15, 
mikäli lumitilanne maastossa mahdollistaa latujen 
tekemisen. 



      Maunu Wiksten  1924 – 2016 

Porin Latu ry:n kunniapuheenjohtaja Maunu Wiksten oli syntynyt 
19.2.1924 Luvialla ja asunut Reposaarella ja Porissa. Hän kuoli 1.2.2016 
Tampereella lähes 92-vuotiaana.  
Hän oli Porin Latu ry:n perustajajäsen. Puheenjohtajana hän toimi 
perustamisvuodesta 1970 vuoteen 1990 asti.  Hänen 
puheenjohtajakautensa oli hyvin aktiivinen. Porin Niittymaalle 
rakennettiin yhdistykselle oma toimipiste, Susisuon maja. Latumajalle 
tehtiin Porista latu, jonka kunnossapidosta Manu ystävineen 
vuosikymmeniä huolehti. Hänen kaunista ja kevyttä hiihtotyyliään oli ilo 
katsella. 
 
Manu oli sydämeltään intohimoinen kuntoliikkuja nuoresta lähtien. Hän 
osallistui Porin Retkeilijät nimisen yhdistyksen patikka-, pyöräily- ja 
hiihtoretkiin. 
Sodasta palattuaan, tuon retkeilyseuran toiminta ei enää jatkunut.  Sodan 
jälkeen hän toimi maanmittaustöissä. Asui Noormarkussa ja edusti 
Noormarkun Nopsaa voimistelu- ja suunnistuskilpailuissa. Tämä 
kilpaurheilu-ura jäi lyhytaikaiseksi. Neljäkymmentäluvun lopulla Poriin 
muutettuaan hän teki työuransa Porin kaupungin rakennusvirastossa 
kartoittajana. 
 
Lapin vaellukset hän aloitti 1959 ja viimeisin oli vuonna 2008. Joinakin 
vuosina jopa kuusikin kertaa. Vaellukset kestivät 1-3 viikkoa. 
Kesävaelluksilla yövyttiin teltassa ja talvella autiotuvissa ja laavuilla.  
Manu suoritti Suomen Ladun eräopaskurssit ja hän toimi vetäjänä Porin 
Rakennusviraston liikuntakerhon, Länsimatkojen, Porin Ladun ja Suomen 
Ladun Lapin retkillä ja vaelluksilla.  Osallistujia hän opasti 
retkeilyvarusteiden valinnassa ja opetti heille luonnossa liikkumisen 
taitoja.   
 
Paikallisiin kävely- ja hölkkätapahtumiin hän osallistui aktiivisesti. Hän 
hiihti Pirkan Hiihdon (90 km) 18 kertaa ja Finlandia Hiihdon (75 km) viisi 
kertaa. Hämeenlinna –Tampere-kävelyn (75 km)  hän patikoi viisi kertaa. 
Hän suunnitteli Porin Ladun järjestämän Pori-Rauma -kävelyn (45 km) 
reitin ja osallistui myös itse tapahtumaan. Porin Latu ry oli järjestämässä 



monta vuotta Tähtihiihtoa. 50 km pitkää latua hän hiihteli ennen 
tapahtumaa useaan kertaan ja organisoi huoltopisteet ladun varteen. 
Hänellä kertyi polkupyörän mittariin vuosittain noin 4500-6000 km ja 
hiihtäen 1500-2000 km. 
 
Manu vietti viimeiset vuotensa Tampereella. Yhdessä vaimonsa kanssa he 
tekivät vielä monia Lapin vaelluksia ja harrastivat kuntoliikuntaa. 
Viimeisinä vaellusvuosina retkille osallistui neljä sukupolvea.  
 
Korkean iän ja sairauksien myötä Manun kunto heikkeni mutta päivittäiset 
lenkit jatkuivat 90-vuotiaaksi asti.  
 
Manua jäi kaipaamaan puoliso, lapset perheineen ja laaja ystäväjoukko. 
 
Marja-Terttu Ruohomäki 
Porin Latu ry:n puheenjohtaja 1991-2015 
 

 



Vuokrattavat retkeilyvälineet 
 
Teltat ja laavut 
Fjällräven, kupoliteltta, Tena harjateltta,  
Halti Tramp harjateltta, Fjällräven, harjateltta 10€/retki, 
Hilleberg Nammatj3, tunneliteltta 20 €/ retki, 
Savotta, laavu 10 €/retki, 
 
Rinkat 
Savotta ja Halti 5€/retki, 
Anatomic-rinkka 75l ja 65l 5€/retki, 
 
Ahkiot 
Paljakka-ahkio +vetovyöt (3 kpl) 10 €/retki, 
 
Sukset 20 €/retki 
Rossignol -teräsreunat, pituus 200 cm leveys 5,7 cm + sauvat, 
Järvinen -metsäsukset, pituus 220 cm leveys 9 cm + sauvat, 
Sauvojen pituus on 145 ja 150 cm, 
 
Varauksia hoitaa Jouko Haukioja p. (02) 637 0022,  
050 337 1422, Haapasaarentie 28, 28610 Pori. 
Kun maksat retkeilyvälineiden vuokria, käytä pankkitiliä 
Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49 ja viitenumeroa 13. 
 

             

 



     KOULUTTAUDU OHJAAJAKSI 

 

Porin Ladun toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017, kuten 

aiemminkin, on ollut tavoite saada nuorempaa jäsenistöä 

mukaan aktiivitoimintaan. Tavoitteeseen pääsemistä voi 

auttaa erilaiset Suomen Ladun ohjaajakoulutustilaisuudet, 

joihin yhdistyksen kautta on mahdollista saada ns. 

ilmaispaikkoja.  

Vuonna 2017 Suomen Latu järjestää ohjaajakoulutusta 

lasten toiminnassa, joissa alueina ovat Muumien 

ulkoilukoulut, Metsämörrit, Luonnossa kotonaan, Avaimet 

luontoon ja Retkeilykummi.  

Aikuistoiminnassa lajeina ovat Geokätköily, Hiihto, 

Lumikenkäily, Melonta, Sauvakävely, Talviuinti, Retkeily, 

Vaellusopaskoulutus, Järjestökoulutus ja Maastopyöräily. 

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 

Siviksen kanssa. 

 



           

 

             

   

  Susisuon toimintakeskus 

  

Susisuon Toimintakeskuksen katuosoite on Susisuontie 111, Pori. 
Ajo‐ohje on Valtatie 8:lta Niittymaan tienhaarasta Niittymaantietä noin 
2,5 km, sitten Susisuontietä oikealle noin 0,5 km, tiehaarasta oikealle 
(viitta Susisuonmaja) 0,5 km ja olet parkkipaikalla. 

 


