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JÄSENTIEDOTE LATULAINEN: Vastaava toimittaja Timo Korhonen

Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2018
KEVÄTKOKOUS 13.3.2018 kello 18.00 Susisuon
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat, mm. vuoden 2017
toimintakertomus ja tilinpäätös.
______
SYYSKOKOUS 13.11.2018 kello 18.00 Susisuon
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2019.
Vuosikokouksiin voivat osallistua kaikki Porin
Ladun jäsenet. Osallistumalla vaikutat.
Tervetuloa! t. Johtokunta

Puheenjohtajan palsta
Kuluneen vuoden toimintaa kuvaa jälleen hyvin toimelias
talkoovuosi. Toimintakeskuksella tehtiin isoa ja pientäkin
remonttia, kuten kiinteistön ylläpitoon välttämättä
kuuluu. Majarakennus sai uuden maalipinnan, sisätilan
ilmanvaihtoa tehostettiin, ja muuta pienempää korjaustyötä tehtiin.
Saunarakennuksen katto korjattiin niin, että vanha huopakate poistettiin
ja tilalle vaihdettiin pelti. Saunan
pukuhuoneen lämmittimenä ollut
kiuas oli aikansa palvellut ja se
uusittiin. Yhdistyksen aikaansaama
ja hoitama patikkareitti sai uudet
hienot viitoitukset. Saunan
kattopellit kustansi Luvian
Uusioteräs‐Kierrätyspalvelu Oy.
Myös maalaustarpeisiin saimme
tukea toisaalta, iso kiitos
tukijoillemme!
Menneenä kesänä järjestettiin jälleen Satakunnan Kansansoutu, jossa
Porin Latu perinteiseen tapaan huolehti Aittaluodon päätöstilaisuuden
järjestämisestä ja osallistujien kahvituksesta. Tässä kohtaa haluan kiittää
paitsi omaa väkeä, meitä oli rannassa 15, niin myös Porin kaupungin eri
virastoja luonnikkaasta yhteistyöstä Soudun järjestelyjen aikaan, kiitos.
Tuleva vuosi on tapahtumia täynnä, perinteisiä mukavia kävelyretkiä ja
Lapin matkoja, sekä myös jotain uutta. Heinäkuussa toimintakeskuksella
järjestetään isä–poika‐leiri, joka kannattaa laittaa mieleen. Päivämäärä
tästä tarkentuu kevään aikana. Kesällä veneillään Iso‐Enskerin saarelle.
Ensi vuoden Porin Ladun retkillä on siis mahdollisuus vierailla kolmessa
eri Kansallispuistossa.
Nähdään retkillä.
Timo

Marja‐Terttu Ruohomäestä kunniapuheenjohtaja
Kevätkokous 2017 päätti nimetä yhdistyksen edellisen
puheenjohtajan Marja‐Terttu Ruohomäen yhdistyksen
Kunniapuheenjohtajaksi. Perusteluna olivat muun
muassa
– maakunnalliset tapahtumat, mm. Tähtihiihto, Rauma‐Pori–
Rauma‐pyöräilyt ja ‐kävelyt, Satakunnan Kansansoutu,
pyöräretket eri puolille Satakuntaa, Eurovaellus
– yhdistyksen liikuntamuodot ovat olleet monipuolisia: hiihtoa,
pyöräilyä, retkeilyä, patikointia, sauvakävelyä, melontaa, soutua,
vaellus‐ ja liikuntaviikot Lappiin kesällä ja talvella, osallistumiset
leiripäiville
– moninaisia koulutuksia on järjestetty ja niihin osallistuttu, mm.
opas‐, melonta‐, suunnistus‐, lasten retkikoulu‐, Metsämörri‐ ja
järjestökoulutukset
– yhdistystä on markkinoitu tiedottamalla ahkerasti:
sanomalehdet, radio, messut, Suomen Latu, latualue
– jäsenmäärä ollut noususuuntainen
– toimintakeskuksella on tehty
rakennustöitä ja remontteja
– pitkä yhtämittainen jakso
puheenjohtajana 1991–2015

TOIMINTAKALENTERI 2018
Lumitilanteen salliessa hiihtoretket hiihtoportilta Susisuolle & jäätilanteen
salliessa retkiluistelutapahtumat
Tammi‐maaliskuu
ti 2.1. Kinkunsulatuskävely tai hiihto Porin metsässä (Katinkuru) lähtö maauimalasta
klo 18.
to 11.1. Suksien voiteluilta, asiaa myös ns. Skinisuksista, Ladun Susisuon maja klo 17.
pe 2.2. Kuutamohiihto Joutsijärvellä. Lähtö Silokallion saunarannasta klo 18.
la 17.2. Hiihtoretki Pinkjärvellä, lähtö Porista viiskannasta yhteiskuljetuksin klo 10.
16.‐24.3. Hiihtomatka Saariselälle.
Huhti‐kesäkuu
ti 3.4. Maastopyöräilyt alkavat, ensimmäinen kerta lähtö kello 18, Maauimalan
portti
su 15.4. Susisuolle kävely reittiä pitkin, lähtö Lidlin luota klo 10.
keväällä: Pyritään järjestämään Muumien retkeilykoulu
huhti‐toukokuu; pyritään saamaan tienpientareen puhdistusurakka Lemminkäiseltä
la 5.5. Polkuretki tai kävely Susisuolla
la 26.5. Retki Ritajärven luonnonsuojelualueelle Sastamalaan. Lähtö
yhteiskuljetuksin viiskannasta klo 8.30.
la 16.6. Retki Ahlaisten tai Lassilan reitillä.
Heinä‐syyskuu
la‐su heinäkuu, Isä‐poika yhden yön leiri Susisuolla, hinta 20e/poika. Hintaan
sisältyy lauantaina yksi ateria ja sauna, maksimi osallistujamäärä 12 paria
su 15.7. Satakunnan Kansansoudun päätöstilaisuuden järjestely ja osallistujien
kahvitus

la 11.8. Veneretki Iso‐Enskeriin
25.8.‐1.9. Vaellusviikko Hossaan, Voi vaeltaa joko viikkovaelluksena tai
päivävaelluksin
la‐su 8.9. Nuku yö ulkona Susisuon maastossa
la 15.9. Sauvakävelyretki Massin majalta, kohde Toiveen maja Lattomerellä, kesto
1.5‐2 h, lähtö klo 10
Loka‐joulukuu
pe 5.10. Pimeä metsä tapahtuma
la 6.10. Kävely Susisuolle reittiä pitkin. lähtö klo 10 Lidlin läheltä.
la 13.10. Joutsijärven ympärikierto
su 11.11. Isänpäivä retki Susisuolla, klo 10
to 13.12. Kuusijuhla Susisuolla
Lisäksi pyrimme saamaan Laji tutuksi ‐kiertueen tapahtuman tai osallistumaan
sellaiseen lähialueella sekä edistämään yhteistoimintaa muiden latuyhdistysten ja
Lounais‐Suomen latualueen kanssa.

Muut mahdolliset tapahtumat ja talkoot, sekä tarkennukset tapahtumakalenteriin
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook‐sivuilla, tarvittaessa myös
puhelimitse tai Satakunnan Kansan yhdistyspalstalla ja www.menoinfo.fi‐sivuilla.
Lounais‐Suomen latualueen ja Suomen Ladun kokoukset
Lounais‐Suomen latualueen ja Suomen Ladun kokouksiin lähetetään yhdistyksen
edustajia.

Yhdistyksen johtokunnalle ja toimikunnille voi esittää
toiveita uusista ja erilaisista tapahtumista ja
retkikohteista. Vuonna 2017 ohjelmassa oli sauvakävelyä
ja Muumien retkeilykoulu jäsenten aloitteesta ja
vetämänä.
Ole rohkea ja ota yhteyttä!

Lapissa on varmasti lunta, joten
Porin Latu järjestää jälleen tulevana talvena hiihtomatkan Suomen Lappiin
Saariselälle viikolla 12 eli 17.– 24.3.2018.
Matkalle lähdetään pe 16.3. klo 19.45 Porista ja paluu päiväsaikaan la 24.03.
Majoitusvaihtoehtoja on kaksi:
1. Saariselkä Inn ‐hotellissa hintaan 420 e / henkilö / 2 hh, sisältäen matkat
mennen tullen, aamupalan ja saunan. Yksin majoittuvan hinta 685,50 e.
2. Holiday Club ‐hotellissa hintaan 510,‐ e / henkilö / 2hh , sisältäen matkat
mennen tullen, aamupalan, saunan ja vapaat käynnit kylpylässä.
Yksin majoittuvan lisähinta on 27,‐ e /vrk
Jos on muu majoitus, edestakaisen matkan hinta on 150 e .
Pienet hinnanmuutokset ovat mahdollisia, mutta epätodennäköisiä.
Kaikissa tapauksissa ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 150 e viimeistään
31.1.2018 Porin Ladun tilille: FI 58 1545 3000 1013 49. Viite: 1164
Ilmoittautumiset joko Kaarlo Hilska p. 050 301 1414 tai Timo Korhonen p.
0400 531 034. Heiltä saa myös tarvittaessa lisätietoa.

Ei kun menoks!

Kuutamohiihto perjantaina 2.2.2018 klo 18.00
Ulvilassa Kullaan Silokalliossa.
Osallistumismaksu 5 e, Sillä saa kahvia, makkaran ja
saunomismahdollisuuden. Pieni varaus kuitenkin lumen ja jään suhteen,
koska ollaan Länsi‐Suomessa. Kuu nousee kuitenkin varmasti.

Torstaina 11. tammikuuta, teemailta
toimintakeskuksella kello 17–21. Aiheena
suksien voitelu ja skin‐sukset.
Pääseekö suksilla kiipeämään seinälle? Suksia on voideltu lähes niin kauan
kuin suksia on ollut. Mitkä ovat tämän päivän ohjeet ja aineet suksien
voiteluun? Entäpä viimeinen uutuus, niin sanottu skin‐suksi: missä kelissä
se toimii, mitä sille pitää tehdä että se toimii, toimiiko se kaikilla
hiihtäjillä? Näistä turistaan illan ohjelmassa, kahvitarjoilu.

Retki Ritajärvelle lauantaina 26.5.
Lauantaina 26.5. retki Sastamalaan Ritajärven luonnonsuojelualueelle.
Reitti on uudistettu muututtuaan luonnonsuojelualueeksi. On uusia tuli‐
ja pysähdyspaikkoja. Lähtöportti on nyt Ritajärventieltä, ja paljon on
muuttunut edellisestä retkestämme.
Lähtö Porin Viiskannasta (Poliisiaseman vierestä) kimppakyydein klo 8.30.
Netissä löytyy tietoa alueesta ja YouTubessa useita videoita, joten
alueeseen voi tutustua etukäteen.
Lisätietoa: Kirsti, p. 040 869 9126.
.

Retki Selkämeren kansallispuistoon IsoEnskeriin lauantaina 11.8.
Lähtö klo 9 Porista Viiskannan parkkipaikalta kimppakyydein ja omin
eväin. Paluu n. klo 15. Reposaaresta veneilemme tilausvenekuljetuksella
Iso-Enskeriin.
Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Iso-Enskeri sijaitsee Gummandooran saariston
Natura-alueella noin 7 km Reposaaresta pohjoiseen. Saarella on retkisatama, 1,3 km
mittainen luontopolku, opastustaulu, nuotiopaikka ja keittokatos. Saarella on myös
hyvä uimapaikka.
Iso-Enskerin luonto on hyvin kaunis ja monipuolinen. Paikoin tiheä kuusimetsä saa
aarnimetsämäisiä piirteitä. Saarella on myös laaja mäntymetsä vyöhyke, sekä
reheväkasvuinen leppävyöhyke. Saaren koillisrannan moreeni on hyvin lohkareista ja
maisemaa hallitsee upea pirunpelto.
Lähestyminen Iso-Enskeriin tapahtuu väylältä länteen saaren eteläpään laituriin, jossa
kiinnitys tapahtuu laituriin ja poijuun. Pienillä veneillä myös kylkikiinnitys on
mahdollinen.
Venematka maksetaan veneilijälle ja kimppakyydit sovitaan erikseen.
Retkellä säävaraus.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 31.7.2018 Sakari Koivuniemi
sskoivu@gmail.com p. 044 712 7802

Isä ja poika ‐viikonloppuleiri heinäkuussa Susisuolla
Yksityiskohtaisempi suunnitelma ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Leirille otetaan enintään 12 poikaa ja sama määrä isiä.
Osallistumismaksuksi on suunniteltu 20 e / poika. Maksuun sisältyy
keittoillallinen ja saunomismahdollisuus.
Leiristä voi tiedustella p. 050 301 1414 / Kare

25.8. –1.9. Syysvaellus Hossaan
Hossa on Suomi100 ‐juhlavuoden kansallispuisto. Suomen 40.
kansallispuiston virallisia avajaisia vietettiin 17.6.2017. Porin Ladun
retkelle voit lähteä viikkovaellukselle tai tutustua puistoon
päiväretki‐periaatteella. Retken tarkemmat aikataulut täsmentyvät
kevään aikana, ne löytyvät kotisivuilta tai kysymällä yhdistyksen
toimihenkilöiltä.

Kävelyretki Massilta Toiveen majalle 15.9.
Sauvakävelyretki Ulvilan Massin Majan pysäköintialueelta, osoitteessa
Massintie 190, lauantaina 15.9. klo 10. Kävelymatkaa noin 6 km
Lattomeren Toiveen majalle, jossa eväiden syönti‐ ja
makkaranpaistomahdollisuus. Taskulamppu mukaan, jos haluaa tutustua
majan vieressä olevaan luolaan. Paluumatkan pituus n. 4 km.
Lisätiedot Ristolta, r.kuusiluoma(at)luukku.com

Lounais-Suomen latualueen tapahtumat 2018

Kevätkoulutus, 20.1. Kaarinan lukio, aiheina ovat Suomen Ladun
yhdistyspalvelu tutuksi, kuvankäsittely ja tekijän oikeudet.
Lumiukko‐kampanjan startti 28.1. Järjestävä yhdistys Huovinretki,
Säkylä.
Perheretkeily tutuksi ‐tapahtuma, alustava aika 21.4. järjestävä
yhdistys vielä avoin.
Satakunnan Kansansoutu 13.‐15.7. Mukana on latualueen oma
vuokrattu kirkkovene, johon on mahdollisuus päästä soutajaksi.
Perinnepelit‐päivä ja kyykkäturnaus 11.8. Järjestävä yhdistys
Vammalan Retkeilijät.
Keilaturnaus, ajankohta avoin, järjestävä yhdistys Huittisten Latu
ja Polku.
Alueen syyskokous 29.9. Turku
Pikkujoulu, ajankohta avoin, järjestävät yhdistykset Vakka‐
Suomen Latu ja Laitla Liikkuja.
Lisätietoja latualueen tapahtumista voi kysellä osoitteista
marjo.tahvanainen(at)netti.fi, nettisivulta
liikuttaja.suomenlatu.fi, timpen.postit(at)pp.inet.fi

Suomen Ladun lastentoiminnan kurssit 2018
Suomen Latu järjestää talvi-/kevätkaudella 2018 seuraavat kaikille avoimet
lastentoiminnan kurssit:
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssit 1 op (8x45 min)
20.1.18 Jyväskylä ilmoittautuminen päättyy, 31.12
21.1.18 Joensuu, ilmoittautuminen päättyy 7.1
24.1 ja 31.1 Helsinki (ke - ke) ensimmäisellä kerralla teoria ja toisella kerralla käytäntö*
ilmoittautuminen päättyy 10.1
Lumenveisto tutuksi -koulutukset Suomen Ladun jäsenyhdistyksille
20.1.18 Kuopiossa ja Seinäjoella
Lue lisää https://liikuttaja.suomenlatu.fi/fi/artikkeli/2017/11/lumenveisto-tutuksi-koulutustammikuussa.html
Muumien lumikenkäilykoulun ohjaajakurssi 1 op (8x45 min)
10.2.18 Helsinki, ilmoittautuminen päättyy 28.1
Perheliikunta tutuksi -koulutukset Suomen Ladun jäsenyhdistyksille
10.3.18 Janakkala
21.4.18 Loimaa
5.5.18 Jyväskylä
Ilmoittautumiset aukeavat tammikuussa 2018
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta.html
Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi 1 op (8x45 min)
7.4.18 Lappeenranta, ilmoittautuminen päättyy 18.3
14.4.18 Seinäjoki, ilmoittautuminen päättyy 25.3
Metsämörriohjaajan peruskurssit 2 op (15x45 min)
24.-25.3.18 Rauma, ilmoittautuminen päättyy 4.3.
6. ja 13.4.18 (pe-pe) Helsinki, ilmoittautuminen päättyy 18.3.
21.-22.4.18 Kuopio, ilmoittautuminen päättyy 25.3.
5.-6.5.18 Haukipudas, ilmoittautuminen päättyy 8.4.
Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi 1 op (8x45 min)
14.4.18 Helsinki, ilmoittautuminen päättyy 1.4
26.5.18 Haukipudas
Metsämörritoiminnan teemakurssit:
(osallistuminen edellyttää Metsämörritoiminnan peruskurssin suorittamisen)
Metsämörri ystävineen 1 op (8x45 min)
21.4.18 Helsinki, ilmoittautuminen päättyy 11.4
Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi 1 op (8x45 min)
5.5.18 Helsinki

Kysy Porin Ladun mahdollisuutta tukea osallistumistasi Suomen Ladun kursseille

Retkitarinoita 2017
Kuluneena Suomen itsenäisyyden juhlavuotena ohjelmaan
otettiin valtakunnalliset Suomen luonnonpäivät.
Teema ”Sukella talveen” 4. helmikuuta piti olla
hiihtoretkenä Joutsijärvellä, mutta heikon
lumitilanteen vuoksi teimme kävelyretken
Porin metsässä. ”Villiinny keväästä” 20.
toukokuuta kävelimme Isomäestä
Susisuolle ja nautimme eväistä nuotion
äärellä. ”Rakastu kesäyöhön” – 17.kesäkuuta
Susisuon pihapiiriin nousi pieni telttakylä, kun
teeman mukaan nukuimme yön ulkona, ja
”Juhli Luontoa” 26. elokuuta teimme retken
Pinkjärvelle, jossa kuljimme merkittyä reittiä
kaksoislaavulle tulistelemaan ja kajautimme
muutamat laulutkin.
___________________
Retkeilykoulua pohjustaaksemme järjestimme huhtikuun
alussa Muumien retkeily- ja yhdistyksen esittelypäivän
Susisuolla. Tuohon päivään tulikin noin 80
vierasta. Lapset jaettiin muutamaan
ryhmään, jotka sitten vetäjien johdolla
viettivät pienen leikkihetken lähimetsässä.
Varsinainen Muumien retkeilykoulu
järjestettiin 5 kertaa kevään aikana 5-6vuotiaille . Päivien aikana opeteltiin mm.
ilmansuuntia, pystytettiin nopea
pressumajoite, leikittiin ulkoleikkejä,
etsittiin erilaisia puita ja kasveja, tehtiin
tuulikello metsästä kerätyistä materiaaleista.
Linnunpönttökin kiinnitettiin viimeisellä kerralla puuhun.
Vetäjät Noora-Mari, Markus ja Orvokki saivat osallistujilta
ansaitut hyvät kiitokset.

Yhdistyksen pyöräilyt ajeltiin maastossa. Kausi alkoi
huhtikuun alusta ja on kestänyt pitkälle marraskuuhun.
Aluksi arki-iltaisin, syksyllä viikonloppuisin.
Maastopyöräilyä päätettiin kokeilla sen jälkeen, kun lajiin
tutustui 20 osallistujaa edellisen kevään Laji tutuksi
-päivänä. Nyt joka kerralla osallistujia on ollut 6–9.

Luonto ja liikunta ovat molemmat latulaisille tärkeitä asioita.
Monet ”harrastavat” liikkuessaan roskien keräilyä, toisin sanoen
nostavat polulta karkkipaperin tai juoma‐astian, ja tuovat
kunnalliseen jätehuoltoon tai kaupan palautuspisteeseen.
Retkellä omien jätteiden lajittelun voi tehdä väärin, nuotioon
saatetaan heittää vaikkapa alumiini‐ tai muovikerroksellinen
pahvipakkaus. Pahvi palaa kyllä mutta muu ainesosa ei tai siitä
syntyy myrkyllisiä kaasuja. Paras käytäntö on noudattaa täysin
roskatonta retkeilyä, eli tuoda kaikki takaisin ”sivistykseen”.

Porin Ladun toimintasuunnitelmaan otettiin tavoite saada ensi
keväänä tienpientareen puhdistusurakka, Satakunnan alueella
urakoita jakaa Lemminkäinen. Tavoitteena on saada urakasta
varoja muun muassa retkeilytoiminnan tukemiseen, sekä tietysti
liikunnan ja siistimmän ympäristön yhdistäminen. Johtokunta
tiedottaa asiasta keväämmällä, seuraa koti‐ ja Facebook‐
sivujamme.

Susisuon majan vuokraus
Majaa vuokrataan erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi
perhejuhlien viettoon, yhdistysten kokouksiin ja
illanviettoihin.
Majan vuokrat: 150 euroa illalta, ja saunaillalta (maja +
saunarakennus) 200 euroa.
Pelkkä saunarakennuksen vuokra 50 euroa. Vuokraajan
oman paljun käyttö +50 euroa. Jos vuokraajalla paljuunsa
omat puut, vain +25 euroa.
Varaukset: Majan isäntänä toimii ja varauksia hoitaa
Matti Elo, p. 0500 888 891
(myös yhdistyksen pj Timo Korhonen, p. 0400 531 034).
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.

Vuokrattavat retkeilyvälineet
Teltat ja laavut
Fjällräven-kupoliteltta,
Halti Tramp -harjateltta, Fjällräven-harjateltta 10€/retki,
Hilleberg Nammatj3 -tunneliteltta 20 €/retki,
Savotta, laavu 10 €/retki,

Rinkat
Savotta- ja Halti-putkirinkat 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 Altti Lindroos p. 044 509 4113,
altti.lindroos(at)gmail.com
Kun maksat retkeilyvälineiden vuokria, käytä pankkitiliä
Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49 ja viitenumeroa 13.

Vuokrattavat teltat
Fjällräven, kupoli, 2h

Fjällräven, tunneli, 2h

Hilleberg, tunneli, 3h

Savotta, laavu, 3h

Halti, harja, 2‐3h

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, tienhaarasta oikealle
(viitta Susisuonmaja) 0,5 km ja olet parkkipaikalla.

Kiitos majan maalaustarpeisiin tukea antaneille sekä
saunan katemateriaalin kustantaneelle:

