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Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2020
KEVÄTKOKOUS tiistaina 10.3.2020 kello 18.00
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111,
PORI
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät
asiat, mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja
tilinpäätös.
SYYSKOKOUS tiistaina 10.11.2020 kello 18.00
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111,
PORI
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
hallituksen kokoonpano ja jäsenmaksut vuodelle
2021.
Vuosikokouksiin voivat osallistua yhdistyksen
jäsenet, tervetuloa!

Puheenjohtajan palsta

Tämän lehden etukanteen halusin laittaa vuoden 1984 alkupuolella ilmestyneen
jäsenlehden kansikuvan, myös koko etukansi on silloisessa muodossa. Kansien
piirroksia tuohon aikaan piirsivät ainakin Lars Kari ja Jorma Ruohomäki.
Latulainen ilmestyi muutamia kertoja vuodessa, ja postimerkit liimattiin
yksitellen takakanteen.
Yhdistyksen perustava kokous on pidetty 8. joulukuuta 1970, eli 50 vuotta
toimintaa on täyttymässä. Alkavaa juhlavuotta 2020 olemme pyrkineet
huomioimaan tulevissa tapahtumissa. Ajattelimme viedä muun muassa kävelyjä,
ei tällä kertaa luontoon, vaan keskelle kaupunkia. Paljon puhutaan
lähiliikunnasta, ja tämän lähemmäs isoa ihmiskeskittymää tapahtumaa ei
varmaankaan voi viedä. Samalla yhdistys toivottavasti näkyy myös niille eijäsenille, jotka eivät vielä tiedä tällaisen yhdistyksen olemassa olosta. Lisäksi
pääkirjaston aulassa järjestetään marraskuussa 2-viikkoinen näyttely
yhdistyksen toiminnasta.
Kalenterissa on myös perinteisiä tapahtumia, kuten Saariselän hiihtoviikko,
suosittu Pimeä metsä-tapahtuma ja Satakunnan kansansoudun
päätöstapahtuman järjestelyt, sekä suosituiksi tulleet maastopyöräilyt.
Syyskuussa Lounais-Suomen latualue pitää syyskokouksensa Porissa,
toivotamme alueen muut paikallisyhdistykset tänne tervetulleiksi!
Jäsenistölle järjestetään vuoden lopuksi juhlat, joissa pääsee tapaamaan niitäkin
retkituttuja, joita ei ole ehkä nähnyt pitkään aikaan. Toivotan sinut yhdistyksen
jäsen, tervetulluksi juhlaan!
Poluilla ja laduilla tavataan
Timo

Porin Latu 50 vuotta

Porin Latu ry:n 50 toimintavuotta juhlitaan lauantaina 28.
marraskuuta 2020 kello 17 alkaen. Juhlapaikkana toimii
Ailav-lounasruokala, osoitteessa Juhana Herttuan katu
17, Pori.
Yhdistyksen jäsen, olet tervetullut juhlistamaan
kulunutta puolta vuosisataa ruokailun ja kakkukahvien
merkeissä, muistelemaan menneitä retkiä, tapaamaan
tuttuja, ja kuulemaan tämän päivän kuulumiset.

Juhlaan ilmoittaudutaan 6.11.2020 mennessä
puhelinnumeroihin Timo 0400 531034 tai Terttu 050
5961245. Juhlaan mahtuu 80 ensiksi ilmoittautunutta.

Ruokailumaksu on 20 euroa, joka maksetaan 6.11.2020
mennessä Porin Ladun tilille FI58 1545 3000 1013 49,
viitenumero 3007.

TOIMINTAKALENTERI 2020
Hiihtoretkiä hiihtoportilta Susisuolle sekä retkiluistelutapahtumia lumi- ja
jäätilanteen niin salliessa, maastopyöräilyt keväästä syksyyn, pyritään saamaan
vetäjiä pyörätiellä tapahtuviin pyöräretkiin.



OPASTETUT KAUPUNGINOSAKÄVELYT, kestoltaan 1-2 tuntia
(paitsi 5.6. ja 1.8.). Kävelyihin pyritään saamaan myös
kaupunkiopas, joka kertoo alueen rakennuskannasta,
kulttuurihistoriasta ja puistoista.
ti 7.1. Kirjurinluoto, Hanhipuiston nuotiopaikka, kello 17
ti 11.2. Pormestariluoto, Kaarisillan koulun P-paikka
Jokisatamankatu 1, kello 17
to 12.3. Keskusta/Viikkari, Eetun aukio, Itäpuisto 6, kello 17
ti 14.4. Länsi-Pori, Eteläväylän Lidlin P-paikka, kello 17
ti 12.5. Noormarkku, Finpyyntie 1, kello 17
pe 5.6. Yökävely Susisuolle ja takaisin, Eteläväylän Lidlin P-paikka
kello 22, mahdollista yöpyä majan pihalla teltoissa, omat eväät
(jos haluat yhdistyksen teltan, varaa se etukäteen)
la 1.8. Niittymaa, Käärmemäki Niittymaantie 6, kello 14, kuljetus
kimppakyydein Viiskannasta kello 13.30, retkikenkätanssit
Susisuolla orkesterin tahtiin, kakkukahvitarjoilu
la 12.9. Kirjurinluoto, Hanhipuiston nuotiopaikka kello 12,
patikoitsijoille keittoateria, kirppispöytä
ti 13.10. Väinölä, minigolf-radan P-paikka Mastojentie, kello 17
to 12.11. Käppärä/Kuukkari, Käppärän hautausmaan P-paikka
Maantiekatu, kello 17
ke 9.12. Isomäki, maauimalan portti Metsämiehenkatu 8, kello 17

Muut tapahtumat



















la 25.1. PINKJÄRVI-HIIHTO, kimppakyydein kello 10 Viiskannan P-paikalta,
tai tule suoraan Saukonniementien P-paikalle kello 10.30, omat eväät
viikko 12, 13.–21.3. SAARISELKÄ HIIHTOVIIKKO
Tienvarsien puhdistusurakka mahdollisesti huhti-toukokuussa
MAASTOPYÖRÄILYT vaihtelevissa paikoissa kevät-kesäajan maanantaiiltaisin kello 18, ja syksyn tullen sunnuntai-aamupäivisin, tarkemmat tiedot
porinlatu.com ja Porin Ladun Facebook-sivut
to 23.4. SUSISUON KEVÄTTALKOOT alkaen kello 15
la 9.5. POLKUPYÖRÄILY Yyterinniemen kulttuurimaisemiin, yhteyshenkilö
Jari p. 0400 963 939
la 16.5. KESÄYÖN MARSSI, taukopaikan pito
23.-24.5. Koko perheelle sopiva RETKEILYTAPAHTUMA Satakunnassa
pe 5.6. 30/50 km MAASTOPYÖRÄILY, yhteyshenkilö Jari p. 0400 963 939
su 5.7. SATAKUNNAN KANSANSOUDUN PÄÄTÖSTILAISUUS JA KAHVITUS
Aittaluodossa kello 12-18
la 15.8. OURAN SAARISTORETKI, yöpyminen Ourassa teltoissa ja entisessä
luotsimajassa, omat eväät
VAELLUS/PÄIVÄRETKIVIIKKO 35, Akujoki/Lemmenjoki+Saariselkä
ti 29.9. PIMEÄ METSÄ suunnittelu- ja reittitalkoot kello 16.30, Susisuo
pe 2.10. PIMEÄ METSÄ -TAPAHTUMA, Susisuo, ilmoittautumisohjeet ja
ilmoittautuminen kaupungin verkkosivuilta
la 10.10. JOUTSIJÄRVEN YMPÄRIKIERTO, varapäivä 11.10., kimppakyyditys
Ruosniementori 5 kello 8, yhteyshenkilö Risto p. 050 590 7705
YHDISTYKSEN JUHLANÄYTTELY Porin pääkirjaston aulassa 9.-23.11.2020
la 28.11. YHDISTYKSEN 50-VUOTISJUHLA, Ailav-lounasruokala

Lisätietoa edellä mainituista ja ennalta suunnittelemattomista
tapahtumista saa kotisivuilta porinlatu.com, Facebook-sivuilta,
sekä latulaisilta, joiden yhteystiedot tulevat kotisivuille
tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen.

HIIHTORETKI PINKJÄRVELLÄ EURAJOELLA lauantaina
25.1.2020

Hiihto järven ympäri rantoja myötäillen, pituus noin 10 km
tai metsäladulla. Retkelle voi lähteä vaikka ei hiihtäisi.
Jäällä on kiva kävelläkin. Sopii hyvin lapsiperheillekin.
Pinkjärvellä on kaksi laavua, Vuotavan kaksoislaavu ja
Mustalahden laavu, joissa molemmissa on tulipaikat.
Jos ei ole tarpeeksi lunta tehdään retki kävellen joko
järvellä tai 5 km merkattua polkua pitkin.
Kokoontuminen Viiskannan parkkipaikalla vastapäätä
poliisilaitosta ja lähtö sieltä kimppakyydein klo 10 (tai
halutessaan voi mennä suoraankin). Pinkjärvelle
mennään Raumantietä, siellä on viitta Saukonniementie.
Ennen Saukonniemeä on parkkipaikka, siellä ollaan noin
klo 10.30. Parkkipaikalla on kartta, siitä lähdetään kohti
Kaksoislaavua.
Lisätietoa Kirsti puh. 040 869 9126

Saariselkä kutsuu viikolla 12
Saariselkä on talvella hiihtäjän paratiisi, kunnostettuja latuja on 200
kilometrin verran, joista valaistuja 34 km. Latuverkosto on vaihtelevaa,
maastoltaan niin metsää kuin avotunturia, ja sopii hyvin sekä kunto-, kilpaettä virkistyshiihtäjille.

Perinteinen hiihtomatka Saarisela lle, majoitus Holiday Club-Saariselka.
Matkalle la hto Porin matkakeskuksesta perjantaina 13.3. klo 19.40 ja
paluu lauantaina 21.3. Saariselalta , la hto aamulla klo 8.
Matkan hinta: Ladun ja senilta
ei- jasenilta
2hlo a / 2hh
465€/henk.
495€/henk.
1hh
675 €
705€
Matkan hintaan sisaltyy meno-paluu kuljetus, majoitus, aamiainen ja
kylpyla n vapaa kaytto .
Mahdollisuus on myo s pelkkiin kuljetuksiin, hinta silloin Porin Ladun
jasenilta 150€ ja ei-ja senilta 180€.
Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 150€ Porin Ladun tiille: FI58 1545
3000 1013 49, viite 1232 viimeistaan 31.1.2020. Loppusumma maksetaan
28.2.2020 mennessa. Ennen matkaa pidetaan viela yhteistapaaminen,
jonka ajankohdasta ilmoitetaan myo hemmin.
Ilmoittautumiset ja lisatietoja Kirsti Ollila puh. 040 869 9126.

VENERETKI OURAN SAARISTOON 15.8.
Teemme yön yli-retken Merikarvialle Ouraan. Oura
kuuluun Natura 2000-suojelualueverkostoon, ja
sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä
mantereesta.
Retkelle tarvitset merellisiin olosuhteisiin riittävät
vaatteet, majoitus- ja ruoan tekotarpeet, omat eväät ja vettä omiin tarpeisiin (saarella ei
saatavana juomakelpoista vettä)! Majoitus vaihtoehtoina ovat entisen luotsiaseman
keskikerros tai oma teltta, ja myös sauna on varattuna. Retken kustannus on 20-30
euroa/henkilö (osallistujamäärä). Mukaan mahtuu enintään 20. Retken tarkempi aikataulu
ja ohjelma täsmentyvät kevään aikana. Lisätietoja Timolta p. 0400 531 034.

YHDISTYS järjesti vuoden 2019 syyskuun lopulla kaksipäiväisen RAKASTU RETKEILYYNkurssin. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää osallistujat lajin perusasioihin, joiden avulla
muutaman tunnin tai yön yli-luontoretki onnistuu merkityillä poluilla. Osallistujat myös
yöpyivät majan pihassa.
Kurssilla käytiin läpi muun muassa retken suunnittelu, reitin valinta, jokamiehen
oikeudet, kompassin käyttö ja luonnossa suunnistaminen, vaatetus ja varusteet,
majoittuminen, tulenteko ja retkiruokailu sekä turvallisuus ja ensiapu.
Kyselimme osallistujilta kurssin päätteeksi palautekysymyksiä, ja muun muassa näin
vastattiin:
1. Mikä oli parasta, vastasiko odotuksia?
-konkreettiset käytännön vinkit, selkeä opastus, hyvä tunnelma ja ilmapiiri, oppimista
käytännössä, kävelyretket, ruokailut, nuotio…Kaikki!
2. Mitä kehitettävää?
-kurssissa voisi olla ”steppejä”: peruskurssi 2, 3, jne, jossa edettäisiin pikkuhiljaa retkeilyn
asioihin syvemmälle, eli seuraava reissu tehtäisiin pelkästään luonnossa, omia reppuja/
rinkkoja kantaen, ilman että olisi mahd. hyödyntää majaa tai ylipäätään sisätiloja. Sain
kurssilta juuri sitä, mitä hain ja enemmänkin.
3. Miten Susisuon maja toimi kurssipaikkana?
-Susisuon maja toimii hyvin tällaiselle kurssille.
4. Mitä ajatuksia seuraavista:
- hinta/laatusuhde?
-ohjaajat saisivat saada palkkaa myös loistavasta työstään. Eli hintaa ylös tai sitten
jollain muulla keinoin
- ajankohta kurssille?
-ajankohta oikein hyvä; on jo hiukan viileyttäkin keleissä mukana, ei pelkkää poutaa ja
hellettä
- markkinointi/viestintä?
-en ole täältäpäin, en tiedä onko tarkoituksenmukaista markkinoida ulkopuolisille
maakunnille
5. Terveisiä ohjaajille
-pidin kurssista kovin. Hienoa olisi, jos lyhyitä 1-2 yön retkiä järjestettäisiin myös
vastaisuudessa, jolloin omia retkeilytaitoja saisi syvennettyä, ja olisi joku porukka kenen
kanssa pääsisi retkelle.

VUODEN 2019 TOTEUTUNEITA RETKIÄ JA MUITA TAPAHTUMIA
Tammikuu: Uusien suksien voiteluilta oli suosittu ja siellä oli paljon hiihtoa
harrastavia.
Maaliskuu: Hiihtomatkalla Saariselälle oli hiihtäjiä enemmän mukana kuin
edellisinä vuosina. Majoituimme kylpylässä. Oli kaunis, talvinen viikko. Matkat
kuljettiin bussilla.
Toukokuu: Järjestettiin Unelmien Liikuntapäivä Kirjurissa Sydänyhdistyksen ja
Mielenterveysseuran kanssa. Päivä oli vähän viileä, mutta kävijöitä silti riitti.
Siellä oli aivan ihana ilmapallotaikuri viihdyttämässä lapsia.
Teimme retken Kiikoisiin Kuasman Kiäpille. Siellä kiersimme reitin lämpimässä
kevätsäässä. Tämäkin oli suosittu retkikohde, vaikka olemme olleet siellä jonkin
kerran aikaisemminkin.
Elokuu: Iso-Enskerin veneretki. Retkeilijöitä oli kaksi veneellistä. Suosittu
tämäkin. Saarella kierrettiin ympäri ja kuvattiin paljon. Kiva tulipaikka ja hieno
retki. Aurinkoinen ja kuuma päivä.
Vaellusviikko Saariselkä, UKK/Sompio. Matkat pohjoiseen kuljimme junalla ja
linja-autolla. Meitä oli pieni, mutta mukava seurue. Yksi porukasta lähti
viikkovaellukselle ja me muut jäimme kulkemaan päivävaelluksia. Majoituimme
Kiilopään Niilanpää-retkeilyhotellissa. Huoneita oli uudistettu meidän edellisen
käymisemme jälkeen ja ruokakin oli parempaa. Oli viihtyisää. Teimme yhdessä
vaelluksia. Koko viikko oli kohtalaisen lämmin ja poutainen. Viimeisenä
lauantaina jäimme vielä Suomen Ladun Nuku yö ulkona -tapahtumaan.
– lauantaina käveltiin Ahopäältä Latvakuruun etsien Ladun kotaa sieltä. Emme
löytäneet, olimme väsyneitä edellisen yön matkustamisesta ja palattiin
majapaikkaamme.
– sunnuntaina patikoitiin Kiilopään rinnettä ylös ja laskeuduttiin alas kohti
Luulampea tuvalle, siellä syötiin eväitä. Takaisin nousimme entistä huoltonykyisin kesäreittiä ja kuljimme sitä pitkin takaisin majapaikkaamme Kiilopäälle.
– maanantaina käytiin Rumakurun molemmilla kämpillä ja kävimme kuvaamassa
itse kurua. Meno ja paluu kuljettiin eri reittiä.
– tiistaina patikoitiin vanhaa Ruijan polkua Laanilaan ja siellä kävimme kahvilla
Kaisan kahviossa. Kävimme myös Piispanojan kodalla eväät syömässä. Takaisin
tulimme Ahopään yli.
– keskiviikkona tilattiin Sompion tilataksi, joka vei meidät Nattasten
lähtöpaikalle lähelle järveä. Lähdimme nousemaan Pyhä-Nattaselle. Alku
matkasta oli ihan hyvää, mutta vaikeutui mitä ylemmäksi päästiin ja matkan

teko hidastui. Ylös kannatti nousta. Vaikuttava paikka, mahtavat maisemat joka
suuntaan. Ylhäällä valtavat toorat, yhden päälle kiivettiinkin. Alastulo olikin
sitten melko vaikeaa. Jyrkkä rinne ja valtavia kiviä pahoissa rykelmissä ja
loukkoja. Tultiin pitkän matkaa nelin kontin välillä toisiamme tukien, ja joka
askel piti tarkkaan suunnitella. Loppumatkalla oli laavu, jolla söimme eväät ja
olimme tyytyväisiä ettei kukaan loukannut itseään. Sama taksi haki meidän
sieltä lopuksi pois.
– torstaina käveltiin latu-uraa pitkin Sivakkaojan laavulle. Paistoimme makkarat
ja syötiin eväitä. Kuukkelitkin sai osansa eväistämme. Paluumatkan tulimme
Ruijanpolkua pitkin.
– perjantaina nousimme Kiilopäälle ja sieltä taas Luulammille ja sieltä polkua
pitkin Pessinlammelle tulipaikalle. Tosi kaunis paikka. Syötiin eväät ja kuvattiin
maisemaa. Takaisin tulimme Eetunkurun reunaa polkua pitkin. Iso kuru sekin.
– lauantaina siirryttiin Nuku yö ulkona -tapahtumaan, joka alkoi jo päivällä.
Telttoja nousi Ahopään rinteelle kuin sieniä sateella. Oli pieniä ja
joukkuetelttoja. Ihmisiä paljon, lapsiperheitäkin, joilla oli pieniä lapsia, oli paljon.
Osanottajia oli noin 350. Iso tapahtuma, paljon aktiviteetteja. Savusauna oli
kaikille avoin. Vähän ahdasta oli lauteilla. Rauhallista oli vaikka paljon ihmisiä.
Hieno ja toimiva tapahtuma. Yö nukuttiin teltassa. Alue oli hienosti valaistu
lyhdyin.
– sunnuntaina aamupalalla hyvä kenttäaamiainen, jonka jälkeen leiri kokoon ja
lähdettiin linja-autolla kohti Rovaniemeä ja sieltä illalla junalla kohti etelää.
Lokakuu: Joutsijärven ympärikierros päivässä, siellä oli muutama reipas
kävelijä/juoksija.
Marraskuu: Isänpäiväretkelle ja kakkukahveille saapui muutama patikoitsija,
vaikka varhaisaamu olikin sateinen.
Suunnitelmissa olleet kävelytapahtumat toteutettiin kaikki.
Maastopyöräilyretkiä oli paljon ja niissä on ollut paljon osallistujia.

(jatkuu->)

Talkoitakin on tehty. Karhuluodossa pidimme Kesäyön marssin taukopaikkaa.
Aittaluodossa järjestettiin Satakunnan kansansoudun kahvitus. Yyterissä
järjestettiin Pimeä metsä -tapahtuma yhdessä kaupungin kanssa. Tapahtuma
siirrettiin Yyteriin Susisuon maastossa olleen metsätyön vuoksi.
Kiva vuosi – tapahtumia riitti, vaikka hiihdot jäivät vähemmälle lumi-jäätilanteen
vuoksi.
Vuosi 2020 on meidän juhlavuosi, silloin uudet ja erilaiset tapahtumat.
Tervetuloa retkille ja toimintaan mukaan. Kiitos kaikille mukana olleille
retkitoimikunnan puolesta. Kirsti Ollila

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).
TILINUMERO ON NORDEA FI58 1545 3000 1013 49 JA VIITENUMERO

26.

kouluttaa ohjaajia noin kymmeneen
ulkoilulajiin. Lajeissa järjestetään
koulutusta harrastajille ja ohjaajille. PORIN LADUN jäsenenä
sinulla on mahdollisuus päästä veloituksettomalle kurssille.
Jos olet halukas oppimaan uutta ja sitoudut ohjaamaan sovitun
määrän toimintaa yhdistyksessä, voimme neuvotella esim.
matkakulujesi korvaamisesta. Ota yhteyttä hallituksemme
jäseniin.
______________________________________________________________________________________

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.
Susisuolle pääsee kävellen ja pyöräillen myös patikkareittiä pitkin (iso osa
pikkuteitä). Opastus reitille Ryhmäkoti Kuusen takaa Eteläväylän varrelta.

