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PORIN LATU RY:N TOIMIHENKILÖT:
PUHEENJOHTAJA: Timo Korhonen, Hallituskatu 6 B 24, PORI

p. 0400 531 034, timpen.postit(at)pp.inet.fi
HALLITUS VUONNA 2021: Matti Elo, Merja Grönbacka, Risto Kuusiluoma, Altti
Lindroos, Jouko Loijas, Kirsti Ollila, Anne Sankari ja Teuvo Vuorela.
Hallituksen varajäseninä toimivat Eemeli Lappalainen ja Jari Wiksten.
Toimikunnat ja muut toimihenkilöt valitaan tammikuun
järjestäytymiskokouksessa.
Toimikunnat ovat helppo tapa aloittaa aktiivijäsenyys, tarvitset vain innostuksen
ja halun tulla mukaan.

TOIMINTAKESKUS SUSISUO

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.

PANKKIYHTEYS:
Porin Latu ry Nordea Pori FI58 1545 3000 1013 49
KOTISIVUT www.porinlatu.com
Porin Latu on myös Facebookissa ja Instagramissa @porinlatu
JÄSENTIEDOTE LATULAINEN: Vastaava toimittaja Timo Korhonen
Latulainen – jo vuodesta 1981!
Tiedotteen tulostus:

Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2021
KEVÄTKOKOUS tiistaina 23.3.2021 kello 18.00
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI

Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat, mm. vuoden 2020
toimintakertomus ja tilinpäätös.
SYYSKOKOUS tiistaina 16.11.2021 kello 18.00
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä hallituksen kokoonpano ja
jäsenmaksut vuodelle 2022.
Vuosikokouksiin voivat osallistua yhdistyksen
jäsenet, tervetuloa!
MAHDOLLISET KORONASUOSITUSTEN
AIHEUTTAMAT MUUTOKSET VUOSIKOKOUKSIIN
TIEDOTETAAN SATAKUNNAN KANSASSA JA
FACEBOOK-SIVUILLA.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Poikkeuksellinen vuosi 2020? No ainakin yhdistyksen
perustamisesta tuli joulukuussa 50 vuotta. Yhdistyksen
perustajat, 23 luontoliikunnasta ja retkeilystä
kiinnostunutta, päättivät että Porin seudullakin on
tarvetta tämän kaltaiselle yhdistykselle. Porissa toimi jo
Lapinkävijöiden kerho, jonka rinnalle siis perustettiin
Porin Latu ry.
Poikkeuksellinen oli vuosi myös koko maapalloa edelleenkin kurittavan
pandemian vuoksi. Porin Ladunkin toimintaa tämä vaiva kosketti:
tapahtumia on siirretty tai kokonaan peruttu ja osallistujamääriä
rajoitettu, juhlavuotta juhlittiin vain kirjastossa olleella näyttelyllä ja
kokouksia on pidetty osittain etänä. 50-vuotisjuhla siirrettiin vuodella
eteenpäin. Toivotaan, että se tänä vuonna voidaan järjestää.
Suomen Latu muisti meidän juhlavuottamme sillä, että saimme Akumajan
viikoksi veloituksetta käyttöön elokuun viimeisellä viikolla. Retkelle lähti
sekä päiväretkeilijöitä että vaeltajia. Omakohtaisesti vaellus jäi muistiin
ennen kaikkea hauskan retkiseuran ja aivan upeiden maisemien vuoksi.
Etukannen kuva on yhdestä kauneimmista paikoista vaelluksella:
paljakassa oleva tunturien ympäröimä laakso, joka pohjoisen suunnassa
avautuu näkymältään Norjan suuntaan. Tunturipuro leirimme kohdassa
leveni ja syveni lyhyeksi hetkeksi, kuin muodostaen uima-altaan.
Sadekuurojen mentyä ohi ilta-aurinko näyttäytyi värjäten laakson
hennosti syksyn väreillä.
Latutoiminnan parissa ja Ladun tapahtumiin osallistumalla on saanut
elämyksiä Porin seudulla jo 50 vuotta. Toivomme, että sillä on edelleen
paikkansa tässä muuttuvassa maailmassa.
Timo

TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET TAPAHTUMAT 2021
Sauvakävely/kävelytapahtumat klo 17, vaihtuva paikka, josta ilmoitus
lähempänä Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla (suluissa vetäjä)
Kävelyn kesto noin 1–1,5 tuntia. Ilmoitus kävelyn lähtöpaikasta tulee muutamaa
päivää aiemmin Porin Ladun kotisivulle ja Facebookiin.
Päivä on tiistai ja lähtöajat ovat yleensä klo 17, ellei toisin ilmoiteta.
12.1. (Pirjo) 9.2. (Kirsti) 9.3. (Kare) 13.4. (Terttu) 11.5. (Sakari) 8.6. (Pirjo) 13.7.
(Yasu) 10.8. (Unto) 7.9. (Anne) 12.10. (Risto) 9.11. (Merja ja Matti) 14.12. (Minna ja
Teuvo)

Muut tapahtumat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.1. lauantai klo 9.30, hiihto tai kävely Pinkjärvellä
20.2. lauantai klo 9, hiihtoretki Jämillä
26.3.–3.4. hiihtoviikko Saariselällä
mahdollinen tienvarsisiivousurakka keväällä
21.4. keskiviikko klo 17 maantiepyöräily, Harjunpään koulu
16.5. sunnuntai klo 10, retki Reposaarelle; tavoitteena saada paikallisopas
mukaan
jos Kesäyön marssi -tapahtuma järjestetään, hoidetaan yksi etappirasti
6.6. sunnuntai klo 9, patikointi Keidaslammelle
17.–20.6. Lounais-Suomen Latualueen järjestämä yhteisretki Repoveden
kansallispuistoon
2.–4.7. Satakunnan kansansoutu, Aittaluodon päätöstilaisuuden järjestelyt
28.8. lauantai klo 9, patikointi Paratiisin luontopolulla, Harjavalta
Viikko 37 ruskamatka Saariselälle; vaellus ja päiväretkeily
1.10. Pimeä metsä -tapahtuma (suunnitteluilta majalla ti 28.9. klo 16.30)
9.10. lauantai Joutsijärven ympärikierto sekä patikkaretki Joutsijärvelle
27.11. lauantai Porin Ladun 50-vuotisjuhla
7.12. tiistai klo 18, majalla Joulun odotusta -ulkotapahtuma; tarjolla glögiä ja
pipareita
11.–12.12. ja 18.–19.12. Tontturastit Susisuon majalla

HIIHTORETKI PINKJÄRVELLE
EURAJOELLE lauantaina 30.1.2021
Hiihto järven ympäri rantoja myötäillen, matka noin 10 km tai metsäladulla. Mukaan
retkelle voi lähteä vaikka ei hiihtäisi. Jäällä voi kävelläkin, jos ei ole paksua
lumikerrosta. Pinkjärvellä on kaksi laavua, joissa on tulipaikat.
Jos ei ole tarpeeksi lunta, tehdään kävelyretki joko järvellä tai kuljetaan 5 km
pituinen merkitty reitti. Retki sopii hyvin myös lapsiperheille.
Kokoontuminen Porissa klo 9.30 Viiskannan parkkipaikalla vastapäätä poliisilaitosta.
Siitä lähdetään kimppakyydein tai omalla autolla (halutessaan voi mennä suoraan).
Pinkjärvelle mennään Raumantietä, sitten Saukonniementietä pitkin parkkipaikalle
asti, josta löytyy kartta. Siitä lähdetään klo10.30 kohti Vuotavan kaksoislaavua järven
rantaan tai kävelyreitille.
Lisätietoa: Kirsti puh. 040 8699 126

HIIHTORETKI JÄMILLE LA 20.2.2021
Jämillä on eripituisia latuja kahdesta kilometristä noin kymmeneen kilometriin, sekä
hiihtoputki. Jämiltä on latu myös Kankaanpään Kuninkaanlähteelle (Pirkan latu),
pituus noin 10 km yhteen suuntaan. Reiteillä on tulipaikkoja.
Retkelle lähtö kimppakyydein tai omin autoin Porista Viiskannan parkkipaikalta
vastapäätä poliisilaitosta klo 9.
Lisätietoa: Kirsti puh. 040 8699 126

HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE,
pääsiäisviikko 26.3. – 3.4.2021 (viikko 13)
Majoitus: hotelli Riekonlinna. Lähtö Porin matkakeskuksesta perjantaina 26.3. klo 24
ja Saariselältä paluumatkalle lauantaiaamuna 3.4. Liikennöitsijä: Matka-Salonen.
Matkan hinta sisältää:
•
•
•
•

bussimatkat meno-paluu
majoitus 7 yötä hotelli Riekonlinnassa aamiaisella
löylyt hotellin yleisissä saunoissa klo 15-21
kuntosalin käyttö

Matkan hinta
2 hlöä /2 hh
1 hh

Ladun jäseniltä
480 e / hlö
755 e

ei-jäseniltä
550 e / hlö
825 e

Lisämaksusta päivälliset hotellissa (ostetaan hotellista):
3 päivällistä 72 e; 5 päivällistä 120 e; 7 päivällistä 150 e
Mahdollisuus myös pelkkiin kuljetuksiin, hinta jäseniltä 160 e ja ei-jäseniltä 180 e.
Yhdensuuntaisen matkan hinta 90 e.
Bussi kulkee reittiä Panelia, Kiukainen, Eura, Lappi, Rauma, Eurajoki, Luvia, Pori,
Kankaanpää, Parkano, Rovaniemi, Saariselkä. Aikataulu ja reitti tarkennetaan vielä
lähempänä matkaa.
Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 150 e Porin Ladun tilille: FI58 1545 3000 1013
49 (viite 6004) viimeistään 1.2.2021. Loppusumman maksuaika kerrotaan
myöhemmin.
Ennen matkaa pidetään yhteistapaaminen.
Matka toteutetaan, jos epidemiatilanne ja suositukset sallivat ja mikäli osallistujia on
tarpeeksi. Jos matka ei toteudu,
varausmaksu palautetaan.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Kirsti Ollila
puh. 040 8699 126

MAANTIEPYÖRÄILY KE 21.4.2021
Maantiepyöräilyn kokoontuminen klo 17 Harjunpään koululla.
Lisätietoa: Unto puh. 050 4037 805

RETKI REPOSAARELLE SU 16.5.2021
Tutustumisretki Reposaareen, jossa mahdollisesti paikallisopas mukana.
Käymme syömässä paikallisessa ruokapaikassa, voi ottaa myös omat eväät
mukaan.
Lähtö retkelle kimppakyydein tai omalla autolla klo 10 Viiskannan
parkkipaikalta vastapäätä poliisilaitosta.
Lisätietoa: Kirsti puh.040 8699126

PATIKOINTIRETKI KEIDASLAMMILLE
sunnuntaina 6.6.2021
Patikoimme Noormarkun Keidaslammille joko Kourijärveltä tai
Inhottujärveltä. Patikointimatka 13–14 km osittain haastavassa mutta
hienossa maastossa. Reitti osittain myös metsäautotietä. Päätös reitistä
tehdään lähempänä tapahtumaa. Keidaslammilla on tulipaikka - eväät
mukaan!
Retkelle lähtö Porista klo 9 Viiskannan parkkipaikalta poliisilaitosta
vastapäätä.
Lisätietoa: Kirsti puh. 040 8699 126

PATIKOINTI PARATIISIN
LUONTOPOLULLA LA 28.8.2021
Harjavaltaan lähtö Porista klo 9 Viiskannan parkkipaikalta poliisilaitosta
vastapäätä. Harjavaltaan voi mennä myös suoraan, tapaamispaikka
Harjavallassa voimalaitoksen padon pysäköintialueella, Voimalaitoksentie
(Kokemäenjoen pohjoispuolella) noin klo 9.30.
Reitti: 6,4 km pitkä pääosin lehdossa, mutta myös kangasmaastossa,
kulkeva luontopolku jakautuu kahteen osaan: 1,7 km meno–paluu
Harjavallan voimalaitos–Satalinna ja 3 km rengasreitti Satalinnan alueella.
Retki kestää ”noin 3–4 tuntia rauhallisesti kävellen ja alueen luonnosta
nauttien”. Polut ovat muuten pääosin helppokulkuisia, mutta muutamin
kohdin korkeuserot ja portaat ovat haastavia, vaikka kapeimmissa ja
jyrkimmissä kohdissa on kaide. Reitti ei sovellu liikuntaesteisille, paitsi
Satalinnan alueella osin. Reitillä on opasteet, taukopaikkoja ja penkkejä,
mutta ei tulentekopaikkaa. (Kuvaus on osin retkipaikka.fi-blogista,
kannattaa lukea sieltä vielä lisää!)
Yhteyshenkilö: Kirsti puh. 040 8699 126

RUSKAMATKA SAARISELÄLLE viikolla 37
11.–18.9.2021
Viikkovaellus ja päiväretkeilyä. Päivävaelluksen majoituspaikka on vielä
avoin, joko Kiilopäällä tai Saariselän keskustassa. Matka toteutetaan joko
junalla tai bussilla. Molemmista tulee myöhemmin ilmoitus kotisivuille
(kalenteriin) ja facebookiin.

RETKET JOUTSIJÄRVELLE LA 9.10.2021
Tehdään perinteiset päiväretket Joutsijärven maastoon.
1. Koko järvi kiertäen, noin 27 km. Kokoontuminen klo 8 Ruosniementori
5, josta kimppakyydein Kylmälahteen Korpelantietä. Yhteyshenkilö: Risto
puh.050 5907 705
2. Rekitaipaleen järvi kiertäen Hiivaniemeen ja takaisin, noin 8 km.
Kokoontuminen Viiskantaan poliisilaitosta vastapäätä klo 9.00, josta
kimppakyydein Silokallioon. Silokallioon voi mennä myös suoraan, sieltä
lähdetään klo 10 patikoimaan. Omat eväät mukaan.
Yhteyshenkilö: Kare puh. 050 3011 414

27.11.2021 lauantai Porin
Ladun 50-vuotisjuhla
Maailman mullistanut virusepidemia siirsi yhdistyksen vuosijuhlan
pitämisen ajallaan vuonna 2020. Mikäli pandemiatilanne antaa myöden,
yritämme juhlan järjestämistä uudelleen. Juhlan ajankohta näkyy yllä,
varaa siis kalenteriisi tilaa. Paikasta ja ilmoittautumistavoista kerromme
myöhemmin, toivottavasti ensi kesän aikana.
Seuraa tiedottamista, ilmoitamme ainakin kotisivuilla porinlatu.com,
Facebook-ryhmästä, ja Instagramissa #porinlatu. Lisätietoa myös
numerosta Timo, p. 0400 531034.

JOULUN ODOTUSTA 7.12.2021
2021 vuoden joulua vietetään sään suinkin salliessa Susisuon
toimintakeskuksella ulkona nuotion äärellä, joulun tunnelmaan virittäytyen
tiistaina 7.12. klo 18.00. Tarjoiluna glögi ja pipari. Voipi olla, että
lauletaan joku joululaulukin. Ei pukkia, ei lahjoja. Jokin oma valolaite
toivotaan mukaan. Tervetuloa!

TONTTURASTIT 11.–12.12. ja 18.–19.12.2021
SUSISUON MAJALLA
Porin Ladun tonttuja paikalla kello 10–18. Tule katsomaan, mitä löydät
Susisuon majan pihapiiristä ja lähimetsästä joulukuussa. Kartta löytyy
pihan ilmoitustaululta ja rastit haetaan omatoimisesti. Otathan taskulamput
mukaan hämärän aikana. Pihalla on käytettävissä nuotio ja kota
retkieväiden lämmittämistä varten. Majan osoite on Susisuontie 111.
Tervetuloa, toivottavat tontut Pirjo puh. 040 5567426 ja Terttu puh. 050
5961245

Porin Latu – luontoliikuntaa jo 50 vuotta!

Satakunnan Kansa
18.11.1970

Satakunnan Kansa 6.12.1970

Satakunnan Kansa
14.2.1980
Satakunnan Kansa
9.12.1970

Satakunnan Kansa 21.1.1971

Lyhennelmät Arvi A. Koiviston, Reino Kuuselan
ja Timo Korhosen tekemistä historiikeista
Porin Latu ry:n perustamisen taustalla olivat kokemukset ja virikkeet, joita
1960-luvulla saatiin Pori–Rauma-hiihtojen ja niistä kehittyneen Tähtihiihdon
järjestelyistä. Mainittakoon, että Porissa oli jo tuohon aikaan Lapinkävijäin
kerho, mutta se ei halunnut lähteä laajentamaan toimintaansa varsinaisen
tarkoituksensa ulkopuolelle.
Varsinainen heräte latuyhdistyksen perustamisesta Poriin tuli Suomen Latu
ry:ltä, joka pyysi Tähtihiihdon järjestelyssä tutuksi tullutta Maunu Wiksteniä
kokoamaan toimikunnan ja selvittämään oman yhdistyksen
perustamismahdollisuuksia. Tämän alustavan selvityksen pohjalta pidettiin
sitten Ravintola Liikebaarin kabinetissa Porin Ladun perustava kokous
8.12.1970. Paikalla oli 23 luontoliikunnasta kiinnostunutta, jotka likimain
kaikki ilmoittautuivat heti jäseniksi.
Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin ”hiihdon ja sen ohessa ulkoilun ja
muunkin kansanurheilun kehittäminen ja yleistäminen kansalaistavaksi”.

PIENESTÄ ALUSTA MERKITTÄVÄKSI PORIN SEUDUN LIIKUTTAJAKSI
Toiminta lähti heti alussa ripeästi käyntiin. Keskeisinä lajeina, joiden
ympärille on harrastajia koottu, ovat olleet hiihto ja polkuretket
kotimaisemissa sekä latu- ynnä vaellusviikot Lapissa. Vielä pyöräily sekä
kerhoillat jäsenille ovat kuuluneet säännölliseen toimintaan.
Toiminnan alkuaikoina mittavimpiin hiihto- ja kävelytapahtumiin saattoi
tulla satojakin osanottajia. Myöhemmin osanottajamäärät ovat laskeneet,
esimerkiksi muutamiin kymmeniin. Syynä on muun muassa tarjonnan
lisääntyminen.
Pyöräily on kuntoharrastuksena ollut lisääntyvä. Ensimmäinen maininta
pyöräretkestä on vuoden 1977 vuosikertomuksessa.

SUSISUON MAJA TOIMINNAN TUKIPISTEENÄ
Porin Ladun huomattavin tähänastinen saavutus lienee oman
toimintapisteen, Susisuon majan rakentaminen. Tontti vuokrattiin
kaupungilta, maja, sauna, liiteri ja kota on rakennettu talkootyönä, eikä
yhdistyksen ole tarvinnut tehdä velkaa. Maja vihittiin käyttöön 1980 alussa ja
siitä lähtien se on toiminut yhtenä kuntohiihtäjien ja sulan aikaan
patikoitsijain kiintopisteenä.
Arvi A. Koivisto
PORIN LADUN NELJÄS VUOSIKYMMEN
Vuonna 2004 neuvoteltiin, raivattiin ja otettiin käyttöön patikkareitti
maauimalasta Susisuon majalle ja tämä on osoittautunut hyväksi, sillä
kulkijoita on riittänyt.
Vuodesta 2000 alkaen on monena eri jaksona työllisyysvaroin ollut Porin
Ladulla työntekijä, joka on huolehtinut majasta, sen pihapiiristä, laduista,
patikkareitistä ja muusta sellaisesta niin, ettei talkootyötä ole aina tarvinnut
käyttää.
Lapinkävijäin kerho toimi pitkään ja Lapinkävijäin kerhon
kerhotoimikuntana oli Porin Ladun retkitoimikunta. Lapinkävijäin 30vuotisjuhlakin juhlittiin vuonna 1994 Joutsijärvellä mallileirialueella. Tämä
kerho kuitenkin erillisenä sulautettiin hiljakseen Porin Latuun ja viimeinen
kerhokokous pidettiin syksyllä 2003.
Susisuon majalla tehtiin iso laajennus vuosina 2004–2007, jotta maja palvelisi
laajempia retkeilypiirejä. Laajennustyö vaati varoja, mutta ennen kaikkea
talkootöitä. Laajennukseen saatiin ulkopuolisia varoja EU-rahoista. Majaa,
jota on nyt voitu nimittää Toimintakeskus Susisuoksi, on nyt vuokrattu
varsin paljon ulkopuolisille.
Reino Kuusela
VUODET 2011–2020
Vuosikymmenen kuulumiset voitaneen aloittaa vuodesta 2020.
Toimintasuunnitelman pohjana oli yhdistyksen 50-v. juhlavuosi. Heti

alkuvuodesta maailmalla alkoi kuitenkin levitä virusepidemia, joka
Suomessakin aiheutti keväästä alkaen erilaisia rajoituksia ihmisjoukkojen
kanssakäymiseen ja kokoontumisiin. Vuoden aikana myös Porin Ladun
toiminnasta peruttiin tai siirrettiin useita tapahtumia, sekä marraskuun
lopulle suunniteltu vuosijuhla. Vuoden 2019 lopussa Porin kaupungilta
anottiin ja saatiin Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha, jonka avulla
suunniteltiin hieman poikkeavaa toimintavuotta. Sen mukaisesti vietiin
muun muassa kävelytapahtumia eri kaupunginosiin, mukana näissä oli
kaupunkiopas kertomassa kunkin alueen asioista. Ajatuksena oli viedä
kävelyt sinne missä ihmiset asuvat, ja samalla tehdä yhdistystä tutuksi eijäsenille. Kävelyt olivat koronapandemiasta huolimatta suosittuja ja tykättyjä.
Porin Ladun vuonna 2004 aikaan saama patikkareitti Länsi-Porista Susisuolle
ja talvinen hiihtoreitti ovat muutoksien alla. Porin asutuksen laajeneminen
länteen on aiheuttanut katujen rakentamista alueelle ja reittien päälle tänä
vuonna. Aika näyttää miten reittien kanssa käy.
Pyöräilyillä on ollut vankka suosio yhdistyksessä, säännöllisiä maantie/pyörätieretkiä ajettiin vuosittain alkukesän maanantaisin aina vuoteen 2016
saakka. Noina vuosina osallistujamäärä tasaisesti väheni, ja vuonna 2017
haluttiin kokeilla maastopyöräilyä. Lajin lenkit ovat kulkeneet eripuolilla
Poria, Luviaa ja Ulvilaa – ja Harjavallan ja Kokemäen maastoissakin. Jari
Wikstenin johdolla mielenkiintoiset ja vaihtelevat reitit ovat saaneet hyvän
vastaanoton, ensimmäisenä vuonna lähes sata osallistujaa, vuosina 2018 ja
2019 610 ja 571. Vuonna 2020 mukaan otettiin ns. etanalenkit, jotka ovat
hitaammin ja helpommilla poluilla ajettavia.
Yhdistyksen ehkäpä leppoisin laji, retkeily, on monille rakas harraste. Sen
toteuttaminen ei helpoimmillaan vaadi kummoisiakaan varusteita.
Välttämättömät vaatteet ylle, vähän eväitä mukaan ja suunta kohti
lähilaavua, kulku vieläpä merkittyä reittiä pitkin. Tällaista lähiretkeilyä
yhdistyksessä on toteutettu viime vuosikymmenenä muun muassa
Lauhanvuoren kansallispuistossa, Karijoella, Puurijärven ja Isosuon
kansallispuistossa, Pinkjärvellä, Joutsijärvellä, Noormarkun Keidaslammilla,
Pomarkun Isosuolla, Sastamalassa Kuasman Kiäpillä sekä Ritajärvellä.
Tämän tyyppiset lähiretket ovat houkutelleet osallistujia alle kymmenestä

noin pariin kymmeneen. Kun on haluttu mennä yön yli-retkelle, niin
kohteeksi on otettu Liesjärven ja Nuuksio kansallispuistot, ja jopa oma
majamme Nuku yö ulkona -tapahtumissa. Useamman yön ja viikon retket
onkin sitten suunnattu Lappiin. Vuonna 2018 kävimme Kainuun Hossassa,
joka edellisenä vuonna oli nimetty uusimmaksi Kansallispuistoksi. Lapin
vaellus- ja päiväretkikohteina ovat olleet UKK-puisto ja Kiilopää,
Muotkatunturien erämaa, sekä Akujoki ja Paistuntureiden erämaa.
Satakunnan Kansansoutu on alusta saakka ollut Porin Ladun kalenterissa.
Vuosina 2012-2016 tapahtumaa ei ollut, kun osallistujamäärät pikku hiljaa
vähenivät. 2017-2019 Kansansoutu taas järjestettiin, jolloin yhdistyksemme
organisoi jälleen Porin Aittaluodon päätöstilaisuuden. Aittaluodossa
talkooporukkaa on ollut vuosittain 14-19 henkilöä. Koronapandemia esti
vuoden 2020 tapahtuman järjestämisen.
Valtakunnallisesti latutoiminnan yksi kulmakivi on laaja lajikirjo; noin
parikymmentä erilaista lajia, kun lasketaan lasten eri toimintamuodot
mukaan. Emojärjestö Suomen Latu kouluttaa vuosittain useimpiin lajeihin
ohjaajia, Porin Ladun kautta ohjaajakoulutukseen on lähdetty lajeissa
vaellusopas ja Muumien retkeilykoulu, sekä on osallistuttu erilaisiin
järjestökoulutuksiin, kuten Ankkuri (eli jäsensihteerille annettu koulutus) ja
Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä. Muumien
retkeilyohjaajakoulutuksen käyneet pitivät vuonna 2017 retkeilykoulun 5-6
vuotiaille lapsille viitenä iltana. Kurssi oli tykätty ja sille olisi varmasti
tilausta jatkossakin.
Susisuon majakin on päässyt nyt 40 vuoden ikään, yhdistyksen kokoukset,
koulutukset ja monet liikuntatapahtumat on pyritty pitämään siellä.
Toimintakeskuksen ylläpito vaatii oman huomionsa aktiivijäsenistön
ajankäytöstä. Iso rooli tässä on ollut majaisäntä Matti Elolla, joka
omatoimisesti ja työllistettynä on käyttänyt huomattavan määrän työtunteja
toimitilojen ylläpitoon ja vuokraustoiminnan pyörittämiseen.
Latulainen on viime vuosina postitettu kerran vuodessa jäsenille.
Toiminnasta tiedottaminen myös ei-jäsenille on tärkeää. Vuoden 2017 alussa
otettiin käyttöön uudet kotisivut, osoitteeksi vaihtui porinlatu.com. Tätä
aiemmin vuoden 2014 alussa avattiin Facebookiin Porin Latu -ryhmä, jossa

ilmoitetaan yhdistyksen toiminnasta, ja johon ryhmän jäsenet voivat lisätä
retkitarinoitaan ja -kuvia. Facebook-ryhmässä on jäseniä tällä hetkellä yli 700.
Siellä tiedottamisen selkeyden vuoksi avattiin vuonna 2020 myös Porin Latu sivu. Vuoden 2018 joulukuussa avattiin lisäksi Instagram-tili, jota käytetään
paljolti ”fiilistelyviestintään” ja tunnetuksi tekemiseen, mutta myös
varsinaisen tiedottamisen tukena.
Timo Korhonen

Majan ulkoseinä saa
uuden maalipinnan, v.
2017

Saunan katolle vaihdettiin
peltikate, v. 2017

Omaksi tai lahjaksi: Porin Latu -pipo tai -merkki
Juhlavuoden kunniaksi hankimme erän laadukkaita pipoja
sekä brodeerattuja Porin Latu -kangasmerkkejä vaikkapa
reppuun tai takin hihaan. Osta omaksi tai lahjaksi!
Pipo on Suomessa valmistettu Sastan Muje-pipo, 100 %
merinovillaa. Edessä on Porin Latu -brodeerausmerkki, takana
Sastan merkki. Koko on yhdenkoon M.
Värit: musta, oranssi, oliivinvihreä ja keskiharmaa.
Hinnat: Pipo 37 euroa. Kangasmerkki 3 e.
Miten osto tapahtuu? Pipon (tai kangasmerkin) voit ostaa
useissa tapahtumissamme
1) käteisellä tai
2) maksamalla hinnan tilillemme FI58 1545 3000 1013 49, viite: 5005.
tai postitse:
3) Tarvittaessa toimitamme pipon (tai merkin) postitse, jolloin veloitamme lisäksi
postituskulut 4 e (pipo) tai 2,20 (pelkkä merkki tai useampi). Postitoimitukset vain
ennakkomaksua vastaan. Sovi ennakkoon haluamasi väri, jottet maksa sellaisesta,
mikä onkin jo loppuunmyyty.
Sitovan varauksen voi tehdä joko viestillä Instagramissa, Facebookissa tai Anne
Sankarille spostilla: ansanka(at)gmail.com. Kerro haluamasi määrä ja väri. Sovitaan
myös siitä, miten toimitamme ostokset. Meillä ei toistaiseksi ole käytössä
Mobilepay.

