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JOHTOKUNTA JA TOIMIKUNNAT VUONNA 2019: Altti Lindroos, Anne Sankari, Eemeli
Lappalainen, Matti Elo, Jari Wiksten, Risto Kuusiluoma, Teuvo Vuorela, Merja
Grönbacka, Jouko Loijas ja Kirsti Ollila
Toimikunnat ovat työvaliokunta, majatoimikunta, retkitoimikunta,
tiedotustoimikunta, latutoimikunta ja pyöräilyryhmä.

Sihteeri, toimikuntien jäsenet ja vetäjät valitaan vuoden ensimmäisessä
johtokunnan kokouksessa. Kokouksen jälkeen toimikuntien vetäjien
nimet löytyvät kotisivuilta www.porinlatu.com.
TOIMINTAKESKUS SUSISUO

Susisuontie 111, PORI

PANKKIYHTEYS:
Porin Latu ry Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49
KOTISIVUT www.porinlatu.com
Porin Latu on myös Facebookissa (vaatii kirjautumisen)
JÄSENTIEDOTE LATULAINEN: Vastaava toimittaja Timo Korhonen

Tiedotteen tulostus:

Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2019
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS johtokunnan kutsusta
24.1.2019 kello 18.00 Susisuon
toimintakeskuksessa Susisuontie 111, Pori.
Kokouksessa käsitellään Suomen Ladun laatimia
uusia mallisääntöjä, joita Porin Ladun
johtokunta esittää otettavaksi käyttöön.
KEVÄTKOKOUS 12.3.2019 kello 18.00 Susisuon
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat, mm. vuoden 2018
toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päätetään
Suomen Ladun laatiman latuyhdistysten uusien
mallisääntöjen käyttöön ottamisesta.
SYYSKOKOUS 14.11.2019 kello 18.00 Susisuon
toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2020.

Puheenjohtajan palsta
Tätä kirjoitettaessa satelee vettä ja lämpötila on muutaman asteen
lämpöisen puolella, vaikka eletään joulukuun toista viikkoa. Kyllä, voisi jo
sanoa että ”samaa vanhaa laulua” lauletaan. Talven muuttuminen
lauhemmaksi tuntuu koko ajan selvemmältä, ainakin täällä LounaisSuomessa. Viimeksi latu kaupungista Susisuon majalle on tehty vuonna 2013, silloinkin vain parin
viikon ajaksi. Majan ympäristössä on ollut joitain lyhyempiä, hiihtäen tehtyjä latuja satunnaisesti.
Vuosi 2011 olikin sitten parempi: latu oli käytössä peräti kolme kuukautta. Hiihto on Porin Ladun
ehkäpä perinteisin laji, niin kuin monen muunkin latuyhdistyksen. Yhdistyksen tämän hetkisissä
säännöissä hiihto mainitaan kolmasti Toiminnan tarkoitus -otsakkeen alla. Lisäksi lajeista
mainitaan retkeily ja vaellus. Kaikki ovat lajeja, joissa allekirjoittanut viihtyy ja joita harrastaa ehkä
kaikkein mieluiten. Tänä vuonna yhdistyksen sääntöjä on mahdollisuus muuttaa Suomen Ladun
hyväksyttämien uusien sääntöjen mukaiseksi. Muun muassa yhdistyksen toiminnan tarkoitus kohdassa ei mainita mitään liikuntalajia erikseen, vaan puhutaan yleisesti ulkoilu- ja
liikuntatoiminnan järjestämisestä ja eri ulkoilumuotojen tunnetuksi tekemisestä. Suomen Ladun
jäsenyhdistyksissä harrastetaankin mitä erilaisimpia lajeja, ulkoilulajeja on ainakin 14, ja
lastentoimintaa on alle 3-vuotiaista Metsämörreistä koululaisiin ja perheliikuntaan.
Porin Ladun vuosikalenterista on tänäkin vuonna myös kaksi hiihtotapahtumaa sekä Saariselän
hiihtoviikko. Toivotaan että se talvi tulee vielä tännekin.
Menneenä vuonna yhdistyksen toiminnan niin sanottu ”kirkkain tähti” oli Jarin vetämät
maastopyöräretket, joita on ollut lähes joka viikko huhtikuusta alkaen. Runsas osallistujajoukko on
antanut kiitosta vaihtelevista reiteistä ja monipuolisista poluista. Jarin kirjoitus lajin taustoista ja
menneestä pyöräilyvuodesta jäljempänä.
Kun yhdistys toimii läpi vuoden ja järjestää erilaisia tapahtumia, niin on monenlaista askaretta ja
työtä, joka ei välttämättä näy vaikkapa hiihtoretken osallistujille. Kunto- ja luontoliikunnan
edistämiseksi yhdistyksen toimintaan voi osallistua paitsi liikuntatapahtumaan niin myös tekemällä
vaikka pienenkin osuuden jossain työssä. Näistä on lisää jäljempänä lehdessä.
Lounais-Suomen latualueen työryhmä ja alueen syyskuinen kokousväki on miettinyt vuoden 2019
toimintaa alueella. Mielenkiintoisia tapahtumia on suunnitteilla, mm. Suomen Ladun Tunteet
hukassa -koulutus, Latualue ympäri -polkupyöräviesti touko-kesäkuussa ja osallistuminen
Satakunnan Kansansoutuun omalla veneellä. Kansansoutu järjestetään ensi kesänä jo 30. kerran,
juhlasoutu siis. Elokuussa on Retkiruokaa luonnosta -kurssi Nousiaisissa ja alueen pikkujoulu
marras-joulukuussa. Näistä saa tarkempaa tietoa myöhemmin vaikkapa alueyhdyshenkilöltä Marjo
Tahvanaiselta.
Poluilla ja laduilla tavataan, Timo

Ylimääräinen kokous. Porin Ladun säännöt ovat olleet käytössä vuodesta 1980.

Suomen Latu on nyt uudistanut jäsenyhdistysten mallisäännöt, ja ne on hyväksytty Patentti ja
rekisterihallituksessa. Porin Ladulla on mahdollisuus ottaa ne käyttöön, ja sääntöjen mukaan asiaa
pitää käsitellä kahdessa kokouksessa, joista toinen on ylimääräinen kokous. Tuo kokous pidetään
torstaina 24. tammikuuta 2019. Tuolloin jäsenistöllä on mahdollisuus tuoda kantansa
muutosehdotukseen. Mikäli sääntömuutos saa tuossa kokouksessa vähintään ¾-enemmistön
kannatuksen, käsitellään ja päätetään muutosasia vielä kevätkokouksessa tiistaina 12.
maaliskuuta. Alla lyhyesti uusien sääntöjen tärkeimmät muutokset. Tervetuloa vaikuttamaan.
1$ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
– Yhdistyksen nimeä olisi tässä kohtaa mahdollista muuttaa. Nimen vaihtaminen toisi jonkun
verran käytännön muutoksia, kuten kotisivujen osoite ja yhdistyksen logo. Nykyinen nimi on
tunnettu vaikkakin joskus joutuu kertomaan mm. ympärivuotisesta toiminnasta, kustannuksena ei
olisi iso muutos. Johtokunta ehdottaa nimen pitämistä nykyisenä.
3$ Jäsenet
– varsinaisien jäsenien jäsenluokat olisivat: henkilöjäsen, yhteisöhenkilöjäsen, rinnakkaisjäsen,
perhejäsen, nuorisojäsen (alle 20 v) sekä opiskelijajäsen (alle 29 v)
5$ Hallitus
– Hallituksen (nyk. johtokunta) varsinaisten ja varajäsenien määrälle annetaan minimi- ja
maksimirajat: hallitus 2–10 jäsentä ja 0–7 varajäsentä. Puheenjohtajan kaudeksi määritellään 2
vuotta ja perättäisten kausien maksimimääräksi 6 kalenterivuotta. Hallituksen tehtävät ovat
täsmentyneet ja sanamuodot muuttuneet, mutta muuten vastaavat nykyistä. Johtokunta pitää
muutoksia maltillisina ja uskoo puheenjohtajia löytyvän vaikka kausien määrää rajoitetaan 3:een.
8$ Yhdistyksen kokoukset
– kevät- ja syyskokouksien pitoajat pidentyneet helmi-huhtikuuksi ja syys-marraskuuksi. Uutena
kappaleena on lisätty maininta mahdollisuudesta etäosallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden
tai muun sähköisen välineen avulla hallituksen niin päättäessä. Kappale äänestysoikeudesta
muuttunut sanamuodoltaan ja sekä kunniapuheenjohtajalle että -jäsenelle annetaan äänioikeus.
9$ Kokouskutsut
– kokouksista ilmoitettaisiin aiemmin: nykyisin 7 vrk, uudet säännöt 14 vrk, samoin varsinaisille
kokouksille jätettävä kirjallinen esitys on jätettävä 4 viikkoa ennen (nyk. 2 viikkoa)
12$ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
– sanamuodot muuttuneet koskien sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen
varoista päättäisi uusien sääntöjen mukaan purkamisesta päättävä kokous (nyk. varat menevät
Suomen Ladun kautta mahdolliselle uudelle alueen yhdistykselle tai SL:n käytettäväksi alueella)
Johtokunta esittää uusien mallisääntöjen ottamista Porin Ladun käyttöön. Uudet mallisäännöt
sekä nykyiset säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kotisivuilla www.porinlatu.com.
Säännöt saa pyydettäessä myös postitse tai sähköpostitse, Timo Korhonen p. 0400 531034,
timpen.postit@pp.inet.fi.

TOIMINTAKALENTERI 2019
Lumitilanteen salliessa hiihtoretket Eteläväylältä Susisuolle, jäätilanteen salliessa
retkiluistelutapahtumat, maastopyöräilyt keväästä syksyyn kelien salliessa; lisäksi
pyritään saamaan vetäjiä pyörätiellä tapahtuviin pyöräretkiin.
Tammi-maaliskuu
• 2.1. ke KINKUNSULATUSKÄVELY TAI -HIIHTO Porin metsä, lähtö maauimalan
vierestä klo 18
• 15.1. ti UUSIEN SUKSIEN ESITTELY-ILTA, asiaa myös voitelusta, Susisuon maja klo
17
• 15.2. pe KUUTAMOHIIHTO Joutsijärvellä klo 18, Silokallio
• 23.2. la PERHETAPAHTUMA, Susisuolla kello 10-14
• 9.3. la HIIHTOPAHTUMA Sääksjärvi Kokemäki klo 10
• Viikko 12 15. –23.3. HIIHTOMATKA Saariselälle, majoitus Kylpylähotellissa
Huhti-kesäkuu
• 15.4. ma SAUVAKÄVELY Eteläväylältä Susisuolle reittiä pitkin klo 17
• 25.4. to TOIMINTAKESKUKSEN KEVÄTTALKOOT ja talkooväen sauna klo 16
• 11.5. la UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ tapahtuma Sydänyhdistyksen kanssa
Kirjurinluodolla
• 18.5. la PYÖRÄRETKI teitä pitkin, lähtö Toejoen seuratalolta klo 13, matka 30-–40
km
•19.5. su PATIKKARETKI Kuasman kiäpin reitillä, Kiikoinen, klo 9
•25.5. la KESÄYÖN MARSSI, yhdistyksen pitämä taukopaikka reitin varrella
•29. –30.6. YHDEN YÖN PERHELEIRI Susisuolla, kello 12 alkaen
Heinä-syyskuu
• 7.7. su KANSANSOUDUN KAHVITUS Aittaluodon rannassa, n. klo 11–18

• 10.8. la VENERETKI Iso-Enskeriin klo 9 (säävaraus)
• viikko 35 24/25.8. –1.9 VAELLUSVIIKKO UKK/Sompio ja NUKU YÖ ULKONAtapahtuma Kiilopäällä
• 7.9. la KÄVELYRETKI Yyterin lietteillä, kellon aika avoin
• 30.9. ma SAUVAKÄVELY Eteläväylältä Susisuolle reittiä pitkin, klo 17
Loka-joulukuu
• 1.10. ti PIMEÄ METSÄ -valmistelutalkoot. klo 17
• 4.10. pe PIMEÄ METSÄ -tapahtuma, klo n. 16–22
• 12.10. la JOUTSIJÄRVI ympärikierros päivässä, lähtö klo 8 Ruosniemen torilta
• 22.10 ti TOIMINTAKESKUKSEN SYYSTALKOOT klo 15
• 10.11. su ISÄNPÄIVÄRETKI Susisuolla, klo 9
• 12.12. to KUUSIJUHLA Susisuolla, klo 18
Lisäksi pyrimme saamaan Laji tutuksi -kiertueen tapahtuman tai osallistumaan
sellaiseen lähialueella sekä edistämään yhteistoimintaa muiden latuyhdistysten ja
Lounais-Suomen latualueen kanssa.
Lisätietoja ja tarkennuksia tapahtumista saa yhdistyksen toimihenkilöiltä,
kotisivuilta www.porinlatu.com ja Facebook-sivuilta. Tapahtumista pyritään
saamaan ilmoitukset menoinfo.fi- ja suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri-sivuille.

Yhdistyksen johtokunnan ja toimikuntien jäsenille voi
esittää toiveita uusista ja erilaisista tapahtumista ja
retkikohteista. Minne sinä veisit ryhmän retkelle?
Ole rohkea, ota yhteyttä ja vaikuta yhdistyksen
toimintaan.

Hiihtomatka Saariselä lle viikolla 12 eli 15.
3.–23.3.2019
Hiihtäjille Inari-Saariselkä tarjoaa valikoiman tuntureita, metsälatuja ja
umpilunta sekä upeita maisemia. Polveilevat tunturimaastot ja
kansallispuistot mahdollistavat erilaisen hiihtoretken vaikka joka
päivälle. Pelkästään Saariselän alueella huollettuja latukilometrejä on
200, joista valaistuja latuja on 34 km.

Matkalle
lähdetään
perjantaina 15.3.
klo 19.45 Porista
ja paluu lauantaiiltana 23.3.

Majoitukseksi tarjotaan Holiday Club-Saariselkä
kylpylää, jolloin matkan hinnat ovat (Porin
Ladun jäsen/ei-jäsen):
2 hlöä/2hh, 435/465€ / henkilö
3 hlöä/2hh, 385/415€ / henkilö
1 hh, 610/640€ / henkilö
Matkan hintaan sisältyy kuljetus, majoitus
(aamiainen, kylpylän vapaa käyttö). Mahdollisuus myös pelkkään kuljetukseen
meno-paluu 120 euroa Porin Ladun jäsen, 150 euroa ei-jäsen/henkilö.
Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 150 euroa viimeistään 31.1.2019 Porin Ladun
tilille: FI 58 1545 3000 1013 49, viite: 3007. Ilmoittautumiset joko Kirsti Ollila p.
040 8699126 tai Timo Korhonen p.0400 531 034. Heiltä saa tarvittaessa lisätietoa.

Tiistaina 15.1. SUKSIEN VALINTA -teemailta
toimintakeskuksella kello 17–21. Minkälaiset
sukset ovat minulle ne oikeat, mitä on tarjolla ja mitä
pitää tehdä, että sukset toimivat? Tervetuloa
kuuntelemaan mitä urheilukaupalla on tänä vuonna
tarjolla, kahvitarjoilu.

Kuutamohiihto opastetusti perjantaina
15.2. klo 18.00 Ulvilassa Kullaan Silokalliossa

Osallistumismaksu 5 e, jolla saa kahvia, makkaran ja
saunomismahdollisuuden. Pieni varaus kuitenkin lumen ja jään suhteen,
koska ollaan Länsi-Suomessa. Kuu nousee kuitenkin varmasti.

Hiihtoretki Kokemä en Sä ä ksjä rvelle
lauantaina 9.3.

Lähdemme kimppakyydein
Porin viiskannasta
poliisilaitosta vastapäätä
klo 9.10. Perille voi tulla
myös omatoimisesti
Maasalonpolun varteen,
Salonpään laavulle klo 10.
Mahdollinen heikko
jää/lumitilanne voi peruttaa
retken. Seuraa koti- ja
facebook-sivujamme.
Lisätiedot Timolta p. 0400
531034.

Lauantaina 23.2. Perhetapahtuma

Koko perheen ulkoilutapahtuma kello 10-14 Susisuon
toimintakeskuksella. Lumitilanteen mukaan rastirata, lumileikkejä,
makkaranpaistoa, hiihtoa, mahdollisesti lumikenkä kokeilua. Latu
tarjoaa kahvit, kuumat mehut ja makkarat.

Lauantaina 11.5. Unelmien liikuntapä ivä
Sydä nyhdistyksen kanssa Kirjurinluodolla
Tapahtuman suunnittelu kesken, seuraa ilmoittelua kotisivuilta,
Facebook-sivuilta, tai ota yhteyttä toimihenkilöihin.

Sunnuntaina 19.5. patikkaretki Kuasman
Kiä pin reitillä
Lähdetään kimppakyydein viiskannan parkkipaikalta poliisilaitosta
vastapäätä kello 9. Ota mukaan omat eväät, tauko nuotiopaikalla.

RETKI SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOON ISOENSKERIIN lauantaina 10.8.
Lähtö klo 9 Viiskannan
parkkipaikalta kimppakyydein ja
omin eväin. Reposaaresta,
Merimestan laiturista klo 10
tilausvenekuljetuksella IsoEnskeriin. Paluu n. klo 15.
Selkämeren
kansallispuistoon
kuuluva Iso-Enskeri sijaitsee Gummandooraan saariston Naturaalueella 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 mäntymetsävyöhyke sekä reheväkasvuinen
leppävyöhyke. Saaren koillisrannan moreeni on hyvin
lohkareista ja maisemaa hallitsee upea pirunpelto.
Venematka maksetaan veneilijälle ja kimppakyydit sovitaan
erikseen. Mikäli lähtijöitä on enemmän kuin kymmenen, toinen
lähtö Anttoorasta klo 11.
Retkellä on säävaraus.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 31.7.2019 Sakari
Koivuniemi sskoivu@gmail.com, p. 044 7127802

Lauantaina 29.6. yhden yö n perheleiri
Susisuon toimintakeskuksella

Pihapelejä, patikointia, leirielämää, sauna, yöpyminen ulkona. Mukaan
mahtuu 10 perhettä ilmoittautumalla etukäteen. Tapahtuma alkaa
lauantaina kello 12, ja päättyy sunnuntaina oman aikataulun mukaan.
Osallistumismaksu 10 euroa aikuinen / 5 euroa lapsi sisältää
saunomisen, keittopäivällisen ja kevyen aamiaisen. Yhdistyksellä on
muutama teltta lainattavissa. Ilmoittautumiset Kirsti p. 040 8699126 tai
Timo p. 0400 531034.

Vaellus- ja pä ivä retkiviikko UKK-puistoon

Viikolla 35 järjestetään matka UKK-puistoon ja Kiilopäälle.
Tarkoitus on saada kokoon ryhmät vaellusta ja päiväretkiä varten.
Kiilopäällä järjestetään 31.8. valtakunnallinen Nuku yö ulkona tapahtuma Oulun latualueen toimesta, osallistumme myös siihen.
Telttapaikkoja on Kiilopäällä yleensä rajoitetusti, joten varaa
telttapaikkasi Kiilopäältä ajoissa. Telttapaikan hinta on 15
euroa/vrk sisältäen saunan. Nuku yö ulkona -tapahtuma saattaa
lisätä telttapaikkamahdollisuuksia. Matkaan lähdemme joko
lauantaina tai sunnuntaina 24/25.8, ja palaamme sunnuntaina 1.9.
Lisätietoja Kirstiltä p. 040 8699126 tai Timolta p. 0400 531034.

Kä velyretki Yyterin lietteiden reitillä
lauantaina 7.9.

Lähdemme torilta linja-autovuorojen mukaan aamulla Riitsarkaan,
patikoimme Yyteriin, josta paluu jälleen linja-autolla. Linjaautovuorojen aikataulut selviävät kun Porin Linjat ne julkaisevat. Omat
eväät ja kiikarit mukaan. Seuraa ilmoittelua kotisivuilta, Facebooksivuilta, tai ota yhteyttä toimihenkilöihin.

Perinteinen Porin Ladun kuusijuhla
torstaina 12.12.2019

”On vilinää, vilskettä, helinää helskettä pienten
tiukujen”. Pikku paketti pukinkonttiin mukaan ja
joulupuurolle Toimintakeskukselle kello 18,
tervetuloa!

Meille töihin?
Yhdistyksen toiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten joukko. On niitä, jotka
osallistuvat kerran kesässä klapin teko talkoisiin, tai majan kevätsiivousiltaan.
Toiset haluavat suunnitella ja vetää lähipatikkaretken, joku kuuluu johtokuntaa
sekä retkitoimintaan. Kaikkien työ on tärkeää. Vapaaehtoistyöhön voi käyttää
aikaa vaikka 2 tuntia vuodessa, ja kaikkea siitä ylöspäin. Vapaaehtoistyö Porin
Ladussa voi antaa enemmän kuin ottaa, kontakteja samanhenkisiin, mukavaa
yhdessä oloa ja ennen kaikkea hyvinvoinnin hakemista ulkoilu- ja luontoliikunnan
parista. Vapaaehtoiseksi ilmoittautuva määrittelee itse mitä haluaa tehdä, ja
kuinka paljon. Kaikkiin tehtäviin annetaan tarvittaessa opastus. Pidämme
vapaaehtoisrekisteriä, rek.seloste mm. kotisivuilla.
Yhdistyksessä pääsee muun muassa:
-keittämään kahvia ulkona

-avaamaan latua umpihangessa

-haravoimaan piha-aluetta

-kantamaan klapeja liiteriin

-paistamaan lettuja tai makkaraa lapsille

-ohjaamaan liikennettä tapahtumassa

-vetämään pyöräretken, lasten retkeilytapahtuman tai sauvakävelyn
-suunnittelemaan lapin hiihtomatkan
-toimikunnan tai johtokunnan jäseneksi. Ja kaikkea muuta näiden väliltä.

Vuoden 2019 tapahtumissa on mm. seuraavanlaisia rooleja jaossa:
Kesäyön marssi: mehupisteen hoitaja, työaika 2h-

Satakunnan Kansansoudun päätöstilaisuus: liikenteenopastaja, kahvinkeittäjä,
veneiden vastaanottaja, teltan ja rakenteiden pystyttäjä, järjestysmies, tavaran
kuljettaja, työaika 2hPimeä metsä-tapahtuma: letun/makkaranpaistaja, lettutaikinan tekijä, siivous,
rastin pitäjä reitillä, työaika 3hMukaan pääsee ottamalla ketä tahansa latuaktiivia hihasta kiinni, tai kysymällä
toimihenkilöiltä.

Mitä teimme vuonna 2018
Alla on hyvin lyhyesti koottuna vuoden aikana yhdistyksen
tapahtumiin osallistuneiden määriä. Teemallisista
tapahtumista puuttuu kuusijuhlan tiedot, samoin
talkootapahtumista toimintakeskuksen ja patikkareitin
ylläpitoon ja valvontaan osallistuneiden määrät, sekä
retkien ja tapahtumien suunnitteluun osallistuneiden
määrät.
patikka/kävely

69

retkeily

45

maastopyöräily

506

hiihto

25

talkootapahtumat

88

vaellusviikko

14

teemalliset tapahtumat (4 kpl)

133

Tapahtumia järjestettiin ympäri vuoden alkaen
kinkunsulatuskävelystä 2.1. ja päättyen kuusijuhlaan
13.12. Lajeista eniten osallistujia keräsi maastopyöräily,
jossa oli myös eniten tapahtumakertoja.
Osallistujamäärältään suurin yksittäinen tapahtuma
edelleen oli Pimeä metsä -tapahtuma, tänä vuonna 72
osallistujaa. Huonot lumitalvet valitettavasti verottavat
hiihtotapahtumien osallistujia, vaikka Kuutamohiihto ja
Pinkjärven hiihtoretki niin mukavia tänäkin vuonna olivat.

Hossa, vaellus- ja päiväretkiviikko 25.8.–2.9.2018

Elokuun viimeisellä viikolla matkasimme Hossaan, jonne 14
hengen porukka saapui Kajaanin Paltaniemen kuvakirkkoon
tehdyn tutustumisen jälkeen. Kuvakirkko on lähes 300 vuotta
vanha, ja nimi tulee lautaholvissa olevista maalauksista.

Hossassa suurin osa porukasta teki
päiväretkiä kansallispuiston
reiteillä, ja osa patikoi viikon
vaelluksen. Molemmat retkiryhmät
kävivät kulkemassa ja
katsastamassa samoja kuuluisia
kohteita mm. Värikallion, Julman
Ölkyn ja Muikkupuron. Hossan
kansallispuiston reitit olivat hyvin
opastetut ja pääosin
helppokulkuiset. Varsinkin kun
Hossasta oli saatavilla mainiot
kartat paikannimineen ja
välimatkamittoineen, alueeseen oli helppo tutustua. Reittien
taukopaikkojen rakenteita oli myös uusittu ja kunnostettu,
oletettavasti viime vuonna tehdyn kansallispuistoksi nimeämisen
johdosta.
Hossan retkeilyreitit kulkevat pääsääntöisesti mäntyvaltaisessa
maastossa ja vesistöjen rannoilla. Vedet ovat tavattoman
kirkkaita ja juomakelpoisia. Tämä viikko oli otollinen jos halusi
kulkea rauhassa, vain satunnaisia päiväretkeilijöitä ja muutamia
maastopyöräilijöitä tuli
vastaan. Retkiviikon kruunasi
viimeisenä iltana paikalliselle
”porotilalle” tekemämme
vierailu, jossa nautimme
hyvän päivällisen, kuulimme
alueen ja tilan kuulumiset ja
syötimme kädestä kesyjä
poroja.

LAJIESITTELYSSÄ MAASTOPYÖRÄILY
Nykymuotoinen maastopyöräily syntyi 1970-luvulla Kaliforniassa,
jossa pyöräilyn harrastajat rakensivat vuoristopoluille paremmin
sopivia pyöriä. Neljänkymmenen vuoden aikana maastopyörät
ovat kehittyneet valtavasti ja erilaisiin maastoihin on kehitetty
omia maastopyörätyyppejä perusmaastopyörän rinnalle
(alamäkipyörä, enduropyörä, bmx-pyörä, fatbike jne).
Maastossa on toki ajettu aiemminkin. Voihan polkupyörän
nimenkin ajatella viittaavan polkuun yhtä hyvin kuin
polkemiseen. Moni on ajanut armeijassa pyörällä ja ympäri
Suomea rakennettiin sotien jälkeen polkupyöräteitä, jotka olivat
lähinnä normaalia leveämpiä metsäpolkuja, metsätyömiehille.
Ylipäätänsä pyöräily menneinä vuosikymmeninä mutkaisilla ja
mäkisillä sorateillä oli lähempänä maastopyöräilyä kuin
nykypäivän pyöräilyä asvalttiväylillä.
Suomen Ladulla on aika iso rooli maastopyöräilyn tulossa
Suomeen. 80-luvun lopulla järjestettiin ensimmäiset
maastopyöräilyvaellukset ja pyörät olivat mallia SA-Int.
Ranskalainen Dominick Arduin tuli Kiilopäälle ja Suomen
ensimmäinen maastopyöräkeskus oli Kiilopäällä. Latu hankki 20
maastopyörää vuokrakäyttöön ja Dominickin johdolla aloitettiin
legendaariset maastopyörävaellukset mm. Jäämerelle.
Ensimmäinen maastopyöräilykilpailu järjestettiin Saariselällä
1990.
Lisääntyvä maastopyöräily ei miellyttänyt kaikkia ja 1990-luvun
lopulla maastopyöräily kiellettiin UKK-puistossa. Pyöräilykielto on
purettu viime vuonna kansallispuiston alueella.
Maastopyöräilyn suosio kasvoi 1990-luvulla ja suuri osa
myydyistä pyöristä oli maastopyöriä (mtb) tai

kaupunkimaastopyöriä (atb). Sittemmin maastopyörien
myyntibuumi meni ohi ja suosiotaan kasvattivat hybridi-,
cyclocross- ja maantiepyörät. Viime vuosina maastopyöräilyn
suosio on taas kuntoilumuotona kasvanut voimakkaasti ja erilaisia
maastopyöriä myydään runsaasti. Harrastajat ovat jakaantuneet
eri maastopyöräilylajien pariin. Suosiotaan on kasvattanut mm.
Bikeparkit (rakennettuja ratoja) ja hiihtokeskuspyöräily.
Suomessa kehitetty maastopyöräilykilpailumuoto enduro on
muuttunut myös alamäkipainotteiseksi.
Pyörien myynti on jakaantunut useiden erilaisten
maastopyörätyyppien kesken. Fatbike on yleistynyt
työmatkapyöränä ja yleispyöränä, joka soveltuu lähes kaikkeen
maastoajoon ehkä alamäkiajoa lukuun ottamatta.
Rauhalliseen retkityyppiseen ajoon soveltuvat hyvin läskipyörät ja
plussarenkaiset pyörät. Vauhdikkaampaan polkuajoon soveltuvat
hyvin 29 tuuman etu- tai täysjousitetut pyörät.
Eri pyörätyyppejä olisi hyvä kokeilla maasto-olosuhteissa ennen
kuin hankkii maastopyörän. Ajotyyli, maasto ja omat
mieltymykset sanelevat renkaan leveyden ja jousituksen tarpeen.
Yhtä oikeaa kaikille sopivaa pyörätyyppiä ei ole mutta
kokeilemalla välttää pahimmat virhehankinnat.

MAASTOPYÖRÄILY
PORISSA
Porissa on tällä hetkellä vireää
maastopyöräilyä ja Porin Ladun
yhteislenkeillä käy paljon
pyöräilijöitä. Eri puolilla
kaupunkia on paljon
maastopyöräilyyn soveltuvia
polkuja. Pohjois-Porissa on
alueen teknisimmät (lue: vaikeimmat kivikko-, juurakko- ja
kalliopolut) polut. Polkuverkosto kattaa Toukarin ja Harjunpään
väliset kalliojonot. Kaupungin eteläpuolella on Porin metsän tiheä
polkuverkosto ja Niittymaalta löytyy paljon polkuja helpoista
neulaspoluista kivikkojuurakoihin. Niittymaalta on myös yhteydet
Lattameren ja Luvian suuntiin. Länsipuolella keskustaa on paljon
helppoja hiekkapohjaisia polkuja ja pikku metsäteitä
Tuorsniemessä, Pietniemessä, Amerikassa, Viasvedellä ja
Preiviikissä. Näiltä poluilta on myös yhteydet Meri-Poriin, josta
löytyy Yyterin dyynien lisäksi hienoja neulaspolkuja ja pehmeitä
hiekkateitä ja paikoin myös kivikkojuurakkoja mm. Kyläsaaressa ja
Pihlavassa. Keskusta-alueen itäpuolella on lähinnä
”urbaanipolkuja”, jotka yhdistävät eri asuinalueita ja joita pitkin
pääsee mm. Ulvilan Saarenluotoon ja muille Ulvilan poluille.
Ympäri kaupunkia on viime vuosina rakennettu asuinalueiden
puistoihin ja metsiköihin laaja polkuverkosto, jotka soveltuvat
niin kävelyyn, koirien ulkoiluttamiseen ja pyöräilyynkin kunhan
vauhti on rauhallinen ja huomioidaan muut polun käyttäjät.
Hyviä maastopyöräilyyn sopivia alueita ovat myös Selkäkankaat
Ulvilassa ja Nakkilassa molemmin puolin kakkostietä. Eikä
kannata unohtaa Ahlaisten ja Noormarkun retkeilyreittejä, jotka
alkavat olla taas merkkaukseltaan kunnossa. Pitkospuista pitäville

on kilometrikaupalla ajettavaa Preiviikin ja Yyterin välisellä
retkeilyreitillä.
Pyöräilyä on Porin Ladussa harrastettu vuosikymmeniä ja mm.
vuosituhannen vaihteen molemmin puolin tehtiin vuosittain
toistakymmentä kertaa pyöräretki Suomen Ladun leiripäiville.
Viikoittain on ajettu myös yli kahtenakymmenenä vuonna
haastepyöräilyn merkeissä lähinnä pyörätielenkkejä. Näiden
lisäksi vuosituhannen vaihteen tienoilla ajettiin useana vuonna
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina maasto- tai
metsätielenkki lähiseutujen helppoja polkuja ja metsäteitä pitkin
mm. Nakkilaan, Paneliaan, Harjavaltaan, Kullaalle, Luvialle ja
Eurajoelle.
Keväästä 2017 alkaen on järjestetty säännöllisesti
maastopyöräilyjä. Huhtikuun alusta lokakuun loppuun ajettiin 19
kertaa ja keskimäärin pyöräilijöitä oli noin viisi ja yhteensä 92
viime vuoden lenkeillä.
Tänä vuonna aloitettiin 16.4. ja 6.12. mennessä on ajettu 41
lenkkiä, joista syksyllä viisi ns. LEDI-lenkkiä iltapimeillä
metsäpoluilla. Osanottajia on ollut yhteensä 506 eli keskimäärin
12,3 per lenkki. Elokuussa Ruosniemessä ajetulle lenkille osallistui
ennätysmäärä 31 pyöräilijää.
Tyypillinen lenkin pituus on ollut 25 km ja kesto reilu pari tuntia.
Yhteiskilometrimäärä näillä lenkeillä on tähän mennessä
yhteensä noin 12 700 km. Todellinen kilometrimäärä on vielä
tätäkin reilusti suurempi, kun noin puolet pyöräilijöistä tulee
polkupyörällä lähtöpaikoille, jotka sijaitsevat eri puolilla Poria,
Ulvilassa ja Luvialla.
Maastolenkkejä jatketaan sää- ja lumiolojen salliessa läpi talven.
Jari Wiksten

SUSISUON MAJAN VUOKRAUS
MAJAA VUOKRATAAN ERILAISIIN TARKOITUKSIIN, ESIMERKIKSI
PERHEJUHLIEN VIETTOON, YHDISTYSTEN KOKOUKSIIN JA
ILLANVIETTOIHIN.
MAJAN VUOKRAT: 150 EUROA ILLALTA; 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.

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.

