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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 2022: 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 (ryhmä) ja Instagramissa @porinlatu 

 

JÄSENTIEDOTE LATULAINEN: Vastaava toimittaja Timo Korhonen  
  

Latulainen – jo vuodesta 1981!  

Tiedotteen tulostus:  

mailto:timpen.postit(at)pp.%20inet.fi


Porin Latu ry:n VUOSIKOKOUKSET 2022 

 

KEVÄTKOKOUS tiistaina 15.3.2022 kello 18.00 
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, mm. vuoden 2021 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 

SYYSKOKOUS tiistaina 15.11.2022 kello 18.00 
Susisuon toimintakeskuksessa, Susisuontie 111, PORI 

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä hallituksen kokoonpano ja 
jäsenmaksut vuodelle 2023. 

Vuosikokouksiin voivat osallistua yhdistyksen 
jäsenet, tervetuloa! 

 
MAHDOLLISET KORONARAJOITUKSET VOIVAT 
AIHEUTTAA MUUTOKSIA VUOSIKOKOUKSIIN.  

NIISTÄ TIEDOTETAAN SATAKUNNAN KANSASSA JA 
FACEBOOK-RYHMÄSSÄ. 



Puheenjohtajan tervehdys 
 

Todennäköisesti monet yhdistysvastaavat kertaavat tällä 
palstalla mennyttä toimintavuotta viruspandemian 
varjossa. Ja onhan se varjostanut yhteisöjen tekemistä ja tapahtumien 
järjestämisiä. Osa Porin Ladun tapahtumista jouduttiin keväällä 
perumaan, mutta yhdistyksen vuosijuhlat sentään saatiin nyt järjestettyä. 
Tosin tiukkojen viranomaismääräysten puitteissa ja vuoden myöhässä. 
Juhlista lisää myöhemmin lehden sivuilla.  

Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä olemme me vapaaehtoiset, 
haluamme olla edistämässä ulkoilua ja luontoliikuntaa luontoarvoja 
kunnioittaen. Menneenäkin vuotena toimintaa edistämään on tullut uusia 
jäseniä, ja te olettekin erittäin tervetulleita. Vapaaehtoiseksi 
tarjoutuminen ei sitouduta ketään ympärivuotiseen toimintaan tai 
valmiuteen olla aina saatavilla. Pienelläkin panoksella voi olla monessa 
paikassa tärkeä tekijä. Kerro, jos sinulla on mahdollisuus olla mukana. 

Suomen Ladun teettämän jäsenyyskyselyn perusteella Porin Ladun 
jäsenistä noin puolet olisi halukas olemaan mukana mm. tapahtumien 
järjestämisessä, ja yli kolmannes olisi valmis tekemään mitä vain 
yhdistyksen toiminnassa. 

Ulkoilutapahtumat ja yhdistystoiminta voivat tuoda uusia ystäviä, uusia 
kokemuksia ja taatusti lisää sosiaalisia kontakteja. Yhdistysten jäsenien 
käytettäväksi on muuten hankittu lettupannu, jota voi käyttää majan 
nuotiopaikoilla. Pannun sijainnin ja käyttöohjeet saat Matilta 
jäsentietojasi vastaan, Matin puhelinnumero on 0500 888891. 

 

   Timo 



TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET TAPAHTUMAT 2022 

Alla on syyskokouksessa hyväksytty suunnitelma. Huomaa että 
vallitseva viruspandemia voi muuttaa tätä kalenteria! Muutoksista, 
peruutuksista ja mahdollisista lisätapahtumista ilmoittelemme ennen 
tapahtumaa Porin Ladun Facebook-ryhmässä. 

• 2.1. sunnuntai, vuodenalun kävely Porin metsä 
• 15.1. lauantai, hiihtotapahtuma Satakunnassa lumitilanteen 

mukaan 
• 18.2. perjantai, Kuutamohiihto Pinkjärvi 
• viikko 13 hiihtoviikko Saariselkä 
• 10.4. sunnuntai, Hiipireitti-kävely Harjavalta 
• 3.5. tiistai, majan kevättalkoot ja sauna, kello 14 alkaen 
• 14.5. lauantai, Karhijärven ympäripyöräily noin 50 km 
• räiskälepatikka Susisuolle 
• 5.6. sunnuntai, Kourijärvi Keidaslampi patikointi 
• 15.6. keskiviikko, retki Katikan kanjoniin ja Kauhanevalle 

(Kauhanevan kansallispuisto) 
• 1.–3.7. Satakunnan Kansansoutu 
• 16.–17.7. la-su Lauhavuoreen yhden yön retki 
• 20.8. lauantai, retki Jämiltä Koivistonvatiin (Jämillä Uhrilähde) 
• 3.9. lauantai, retki Koskeljärvelle Euraan 
• viikko 37 ruskamatka 
• 7.10. Pimeä metsä-tapahtuma 
• 8.10. lauantai, Joutsijärven kierto (varapäivä 9.10.) 
• 8.10. lauantai, patikointi Joutsijärvi Kustaan savupirtti, Korsu, 

Sisälmystenlahti 
• viikko 48 ensilumen hiihtoviikko Saariselkä 
• joulukuussa kuusijuhla 
• joulukuussa talkoolaisten illanvietto 



HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE viikko 13, 26.3.–2.4.2022 

Liikennöitsijänä Matka-Salonen Oy 

Lähtö Porista matkakeskuksesta lauantaina 26.3. klo 02.00 ja Saariselältä 
paluumatkalle lauantaiaamuna 2.4. 

Majoitus Hotelli Riekonlinna 

Porin Ladun jäsenhinta 590 e, joka sisältää 

• bussimatkat, meno-paluu 

• majoitus kahden hengen standardihuoneessa 

• aamiaiset hotellin ravintolan noutopöydästä klo 7.00–10.00  

• rentouttavat kylvyt hotellin saunoissa klo 15.00–21.00 

Pelkkä majoitus 490 e, pelkkä bussimatka 165 e (sisältää meno- ja paluumatkan) 

Matkan hinta ei-jäsenelle 625 e. 

Lisämaksusta: 

yhden hengen huonelisä 270 e, puolihoito 200 e, saunallinen huone lisämaksu 
120e / 2hh. 

Bussireitti ja aikataulu 26.3.2022 (perjantain ja lauantain välinen yö): 

Panelia Matka-Salonen 00.00, Kiukainen SEO 00.10, Eura MH 00.20, Lappi TB 
00.40, Rauma l-a as 01.00, Eurajoki OP 01.20, Luvia St1 pysäkki 01.40, Pori 
matkakeskus 02.00, Kankaanpää l-a as 02.50, Parkano, Seinäjoki, Rovaniemi, 
Saariselkä noin klo 16.00 

• Reittiä voidaan muuttaa matkustajien mukaan.                 … jatkuu  



• Aikataulu ja reitti tarkennetaan vielä lähempänä matkaa. 

• Yksin ilmoittautuessa on varauduttava maksamaan yhden hengen huone -lisä! 
Kysy kuitenkin mies- ja naispaikkoja. 

• Matkojen hinta ei sisällä perusturvaa, joten suosittelemme matkavakuutuksen 
ottamista. 

• Hiihtomatkalla neljä ohjattua retkihiihtopäivää. 

• Matka toteutetaan, jos epidemiatilanne ja suositukset sallivat ja jos osallistujia 
on tarpeeksi. 

• Jos matka peruuntuu, ennakkomaksu palautetaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa Kirsti Ollila, p. 040 869 9126, kt.ollila@gmail.com 

Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 150 e Porin Ladun tilille: FI 58 1545 3000 1013 
49 (viite 7003) viimeistään 1.3.2022. Loppusumman maksuaika kerrotaan 
myöhemmin. Ennen matkaa yhteistapaaminen. 

  _______________________________ 

RUSKAMATKA SAARISELÄLLE viikko 37, 9.9.–17.9.2022 

Liikennöitsijä Matka-Salonen Oy, majoitus hotelli Riekonlinna 

Neljänä päivänä opastettuja päiväretkiä Saariselän alueella. Matkasta tulee 
myöhemmin ilmoitus Ladun kotisivuille (kalenteriin) ja facebook-ryhmään. 

Lisätietoa Kirsti p. 040 8699 126 

  _______________________________ 

HIIHTOMATKA ENSILUMILLE (KAAMOSHIIHTO) SAARISELÄLLE 
VIIKKO 48, 25.11.- 5.12.2022  

Liikennöitsijä Matka-Salonen Oy, majoitus hotelli Riekonlinna 

Neljänä päivänä opastetut hiihtoretket. Matkasta tulee myöhemmin ilmoitus 
Ladun kotisivuille (kalenteriin) ja facebook-ryhmään. 

Lisätietoa: Kirsti p. 040 8699 126 



Kuutamohiihto tai -kävely pe 18.2.2022  

Retki järjestetään yhdessä TUL Satakunnan kanssa Eurajoen 
Pinkjärvellä. Kuljetus on: kaksi pikkubussia, joihin mahtuu 16 
matkustajaa.  

Nokipannukahvi ja kastaminen tarjotaan, muuten omat eväät.  

Lähtö klo 20.00 Viiskannan parkkipaikalta, Karhunkatu, Pori.  

Lisätiedot. Päivi p. 0400 817114 tai Pirjo p. 040 5567426  

  __________________________ 

Patikka Hiipireitillä su 10.4.2022  

Lähtö klo 9.00 Viiskanta, Karhukatu, Pori. Hiittenharjun hiihtokeskus klo 
9.30. Kimppakyydit. Kävellään Palojärvelle ja takaisin yhteensä noin 16 
km. Helppokulkuinen maasto. Omat eväät.   
 

Lisätiedot: Pirjo p. 040 5567426 

  ______________________________________  

Pyöräilyä Laviassa la 14.5.2022  

Kierrämme pyöräillen Karhijärven, n. 55 km sorateitä ja asfalttia pitkin. 
Tavallinen pyörä riittää. Lähtö Viiskannan parkkipaikalta klo 9.00, Lavian 
torilta, Porintie, klo 10.00. Omat eväät, nuotiomahdollisuus. 
Kimppakyydit. 

HUOM. Ilmoittakaa, jos tarvitsette pyörän kuljetusta. Kaikille halukkaille 
se pyritään järjestämään. 

Taukoja tarpeen mukaan. Uimaankin pääsee.  

Lisätiedot: Arto p. 040 737 5234 



Patikointiretki Keidaslammille su 5.6.2022 

Patikoimme Noormarkun Keidaslammille Kourijärveltä, patikointimatka 
12–13 km osittain haastavassa mutta hienossa maastossa. Osittain reitti 
on metsäautotietä. Keidaslammilla on nuotiopaikka – eväät mukaan. 
Matkan kesto noin 5 tuntia. 

Retkelle lähtö Porista klo 9.00 Viiskannan parkkipaikalta Poliisitaloa 
vastapäätä, kimppakyydeillä. Ei tarvitse olla jäsen, kaikki mukaan. 

Lisätietoa: Pekka p. 040 747 3891  

  _________________________   

Yön yli Lauhassa 16.–17.7.2022  

Retki Lauhanvuoren kansallispuistoon. Lähtö la 16.7. klo 9.00 Viiskanta, 
Karhukatu, Pori. Paluu su 17.7. illalla. Maasto on enimmäkseen 
helppokulkuista. Pyritään katsomaan hienon kansallispuiston maisemia 
mahdollisimman laajalti. Mäntykankaita, reheviä kuusikoita, 
pirunpeltoa. Käydään Lauhanvuoren näkötornissa. Spitaalijärvessä 
uintimahdollisuus. Sunnuntaina paluu mahdollisesti Kangasjärven 
leirintäalueen kautta. Molempina päivinä kävellään noin 15 km. Omat 
eväät. Telttamajoitus tai vaatimaton yhteismajoitus/tasokkaampi 
mökki. Matkan hinta yhteismajoittujilla/mökkelijöillä majoituksen ja 
sen tason mukaan n. 8–50 e /hlö. 

Lähtijöiden palaveri ja info ma 4.7.2022 Susisuon majalla. Susisuontie 
111, Niittymaa.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.7. mennessä Terttu p. 050 596 1245 tai 
Pirjo p. 040 556 7426. 

  ____________________________   
 
 



Retki Jämille la 20.8.2022  
 
Retkeilemme Jämillä Koivistonvadille ja Uhrilähteelle, matkaa kertyy 
noin 12 km. Omat eväät mukaan, makkaranpaistomahdollisuus 
Koivistonvadilla. Lähtö klo 9.00 kimppakyydein Viiskannan 
parkkipaikalta, vastapäätä Porin poliisilaitosta. Tervetuloa mukaan, 
avoin kaikille. 
Lisätiedot: Kirsti B. p. 050 542 0754 
  ____________________ 
 
Patikointiretki Koskeljärvi la 3.9.2022 
 
Patikoimme Euran Koskeljärvellä Latosaaren lintutornilta Pyhäniemen 
laavulle. Patikointimatka 2 x 7 km, yhteensä noin 14 km. Haastava, 
mutta hieno maasto. Laavulla esim. makkaranpaistomahdollisuus – 
omat eväät mukaan. 
 
Retkelle lähtö Porista klo 9.00 Viiskannan parkkipaikalta Poliisitaloa 
vastapäätä, josta kimppakyydein Euraan (n. 85 km, noin 1,20 tuntia). 
Matkan kesto noin 7 tuntia. Porin Ladun jäsenyys ei pakollista.  
Lisätietoa: Pekka p. 040 747 3891   
 
  ___________________________  
 
 

Patikointi Joutsijärven retkeilyreitillä la 8.10.2022 
 
Käydään Korsulla, Kustaan Savupirtillä, Sisälmystenlahdella ja Kakkurin 
laavulla. Matka noin 7,5–8 km, maasto vähän haastava. Tulipaikkoja 
useita reitin varrella. Eväät mukaan. Kokoontuminen Itä-Prisman 
parkkipaikalla ja lähtö sieltä kimppakyydein klo 9.00. Tervetuloa – avoin 
kaikille, ei tarvitse olla jäsen. 
Lisätiedot: Kirsti p. 040 8699126 
 

  _____________________ 



Joutsijärven ympärikierto lauantai 8.10.2022 (varapäivä 
su 9.10 2022)  
Koko järvi ympäri kiertäen, noin 27 km. Kokoontuminen klo 8 
Ruosniementori 5, josta kimppakyydein Kylmälahteen Korpelantietä. 
Yhteyshenkilö: Risto, p. 050 5907 705 
  ____________________________ 
 
 
 
Polkujuoksu on yhdistyksen uusi laji, joka kahden ohjaajan vetämänä alkoi 
loppuvuonna 2021. Ohjaajat kävivät Suomen Ladun järjestämän ohjaajakurssin viime 
vuonna. Tapahtumia jatketaan vuoden 2022 aikana ohjaajien aikataulutusten 
mukaisesti. Tapahtumista ilmoitetaan Porin Ladun Facebook-ryhmässä ja 
Instagramissa. Tervetuloa mukaan! Polkujuoksusta kerrotaan kattavasti Suomen 
Ladun verkkosivuilla.  

 

Syksyn ensimmäinen polkujuoksutapahtuma järjestettiin Porin metsässä. Pimeässä 
marraskuisessa illassa juoksenteli kolmetoista valopäätä, joista osa ensimmäisiä 
kertoja polkujuoksemassa. Matkaa kertyi tunnin mittaisella lenkillä noin 6 km. 
Alkuosa reitistä oli helpohkoa baanaa, mutta loppua kohden maasto muuttui 
haastavammaksi ja polut pienemmiksi. Polkujuoksuohjaajat Jesse Salminen ja Eemeli 
Lappalainen olivat tyytyväisiä ensimmäisen kerran osallistujamäärään. 
 



Kirsti Ollilan haastattelu: ”Retkeily on minulle kaikkea”  
   

Porin Ladun jäseneksi tulin vuonna 1996 yhdistyksen 
perustajäsenten Manun (Wiksten) ja Veikon (Järvi) 
innostamana. Hiihtelin melkein päivittäin Susisuon latua. Eikä 
minulla ollut oikein mitään tietoa Ladun toiminnasta. Kerran 
Manu ja Veikko hiihtelivät vastaan ja aloimme keskustella 
Ladun toiminnasta. Innostuin ja sain isäni kaverikseni 
ensimmäiselle Ladun kevät-vappuhiihdolle. Isäni alkoi käydä 
myös kaamoshiihdoilla ja myöhemmin minäkin aloin käydä 
hänen kanssaan. Kävimme monia vuosia yhdessä isäni kanssa 
Ladun hiihtomatkoilla. 
 
Aika pian minua pyydettiin johtokuntaan, siihen en lupautunut, 
mutta retkitoimikuntaan sen sijaan suostuin vuonna 2002 ja 
johtokuntaankin seuraavana vuonna. Nyt olen ollut jo vuosia 
retkitoimikunnan vetäjä ja kauan myös hallituksen jäsen. 
Lisäksi vuosia myös majatoimikunnan jäsen ja majavalvojien 
joukossa. Talkootöitä on tullut tehtyä paljon majalla, 
retkitoimikunta on työllistänyt aika paljon, olen ollut myös 
Satakunnan kansansoudussa, Leineperin markkinoilla ja 

tienvarsisiivouksissa Ladun ryhmässä. 
 
Hallituksen jäsenen täytyy mielestäni tuntea Ladun toimintaa. Mielellään olla jonkun aikaa rivi-
jäsenenä sekä innostunut Ladun asioista ja toiminnasta sekä sitoutunut tehtävään. Täytyy voida 
sanoa oma mielipide asioista, eikä olla hiljaa ja vain kuunnella mitä mieltä toiset ovat. Retkitoimi-
kunnan jäsenen on hyvä olla itse liikunnallinen, retkeilevä ja tietää mitä retkeilyltä edellytetään. 
Eduksi on hyvä tietämys eri retkeilykohteista. Retkitoimikunnan jäsenen pitää myös osallistua 
retkien suunnitteluun ja vetämiseen. 
 
Latulaisuus on minulle vähän kaikkea mitä olen toivonutkin. Latulaisena olen saanut paljon uusia 
ystäviä ja uusia kokemuksia eri tapahtumissa. Olen seurallinen ja täällä on ollut aina seuraa 
tapahtumissa. 
 
Eniten mieleen on jäänyt ensimmäinen Ladun viikon vaellus Lapissa UKK-puistossa. Sain kipeään 
lonkkaani kortisonipiikin lähtöä edeltävänä päivänä, mutta lähdin silti lääkkeiden voimin mukaan. 
Ensimmäisenä päivänä joukosta katosi kaksi, heitä etsittiin ja löydettiinkin seuraavana päivänä. 
Minä lähdin sitten porukasta kolmen tuntemattoman miehen kanssa käymään Anterinmukkaan 
lisäkierrokselle. Oli halu nähdä enemmän. Illalla palatessa tavattiin muu porukka. Sitten lähellä 
Sokostia huomasin, että silmälasini jäi Lumipään huipulle kiven päälle ottaessani valokuvia. Kaksi 
miestä lähti vastustelustani huolimatta hakemaan niitä sieltä ja löysivätkin. Loppu matka sujui 
hyvin. Mahtava ja mieleenpainuva vaellus, tästä alkoi minun vaellusintoni. 
 
Kaikki viikon vaellukset ovat olleet hienoja, erilaisia ja mieleenpainuvia. Lappia ei tunne kunnolla 
ellei käy vaeltamassa. Itse luulin pitkään etten jaksaisi, kun oli ikääkin aika paljon, mutta olin 
väärässä. Olen vaeltanut noin 20 viikkovaellusta Lapissa, joinain kesinä kaksikin kertaa. Ladun 
porukkaan on helppoa ja turvallista lähteä, oppii vaeltamaan ja retkeilemään. On paljon erilaisia 



retkiä, lyhyitä ja viikkoretkiä. Muistelen vaelluksia haikeana ja lähtisinkin vielä, jos olisin nuorempi 
ja joku kantaisi rinkkani. 
 
Retkeily on minulle kaikkea. Olen osallistunut vaelluksiin, päiväretkeilyihin, hiihtoretkiin ja 
Kansansoutuihin Vammalasta Poriin. Talvella on hiihto hyvin tärkeä, ja jos ei ole lunta niin kävely ja 
retkeily. Lapsesta asti olen ollut leireillä teltoissa ja aina retkeillyt, vähän suunnistanut ja pelannut 
vähän lentopalloakin ja tietysti hiihtänyt ja luistellut. 
 
Täällä Satakunnassa on paljon hienoja retkikohteita, olen monessa useamman kerran käynyt ja silti 
tulee aina esiin uusia paikkoja, joissa en ole vielä käynyt. Retken vetäjänä olen löytänyt tietoa 
netistä ja kirjoista, Satakunnasta saa tietoa paljon Satakunnan Luontoliikkujista. Retkitoimikunnan 
jäseniltä tulee paljon hyviä retkiehdotuksia, ja he myös vetävät paljon eri retkiä. Myös retkiin 
osallistuneet ovat ehdottaneet kohteita ja niitäkin on toteutettu. 
  
Rakkain retkikohde on Lapissa Saariselkä ja UKK-puisto, kesällä ja talvella. Olen käynyt 
ensimmäisellä ruskapäivävaelluksella Saariselällä vuonna 1967. Se on jäänyt varmaan siksi 
lempipaikakseni. Satakunnassa lempipaikkoja on paljon, esimerkiksi Joutsijärvi ja Pinkjärvi, ja 
etelässä Uudenmaan alue, retkeilen paljon myös siellä. 
 
Minulla on koko ikäni ollut paljon harrastuksia vaikka tein kolmivuorotyötä koko työajan. Käden-
taitoina olen harrastanut mm. puutöitä, entisöintiä, nypläystä, tehnyt kansallispukuja, ommellut ja 
kutonut. Retkeilyn ohella myös marjastanut ja sienestänyt. Retkeilen myös naapurin lasten kanssa 
edelleen. Luonto on minulle kaikki kaikessa, miltei joka päivä käyn lähimetsissä luonnonpolkuja 
pitkin lenkillä. Liikunta ja retkeily ovat elämäntapana hyvä sellainen. Toivon että jaksan jatkaa 
retkeilyä vielä kauan Ladussa, vaikka rivijäsenenä. 
     Kirsti Ollila 
________________________________________________________________________________ 
  

 TARTTEKS APUU –  
   SAAKS AUTTAA 
 
Porin Ladun toiminta on yleishyödyllistä, ts. tapahtumiin voi osallistua ilman jäsenyyttä. Olemalla 
mukana yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa voi löytää pitkäaikaisia ystäviä ja hyvän yhteisen 
harrastuksen. 
 
Yhdistyksen toimintaa pyörittävät kuitenkin aktiiviset jäsenet, joilla on halu toteuttaa ja edistää 
luontoliikuntaa alueella. Aktiivitoimijalta ei vaadita erityisosaamista, riittää kunhan on innostusta 
tähän tekemiseen. Asioita pyritään aina pohtimaan ja tekemään yhdessä. 
Helppo tapa päästä mukaan aktiivitoimijaksi on osallistua tapahtumiin, ja tarjoutua auttamaan.  
 
Osallistumalla pienenkin tapahtuman järjestelyihin olet edistämässä luonnon arvostamista ja 
luontoliikunnan yleistymistä. Kotisivuilta www.porinlatu.com ja tästä lehdestä löydät vuoden 
toimintakalenterin. Siinä mainitaan mm. muutama sellainen tapahtuma, jossa tekeviä käsiä 
tarvitaan hetkellisesti enemmän. Ota hyvissä ajoin yhteyttä toimihenkilöihin, ja tule mukaan 
edistämään latutoimintaa. 

http://www.porinlatu.com/


Porin Latu, 50+1 vuotta ulkoilun ja luontoliikunnan edistäjänä. 
Yhdistys juhlisti merkkivuottaan 20.11.2021. Puolen vuosisadan ajankohta olisi ollut 
jo edellisenä vuonna, mutta viruspandemian vuoksi juhlia siirrettiin vuodella. Juhlien 
järjestäminen ja niihin osallistuminen ei ollut aivan yksinkertaista koko ajan 
muuttuvien viranomaissuositusten ja – määräysten vaihdellessa nopeaakin vauhtia. 
Juhliin saapui lopulta noin puolet siitä määrästä, jota paikalle odotettiin. Suomen 
Ladusta meitä kunnioittivat läsnäolollaan ja puheillaan toiminnanjohtaja Eki Karlsson 
ja Lounais-Suomen latualueen yhdyshenkilö Marjo Tahvanainen. 

 

 

 

Juhlavuotensa kunniaksi yhdistys kutsui 
kunniajäsenikseen Terttu Haukiojan ja Jouko 
Haukiojan. Yhdistyksen pitkäaikaisia aktiiveja 
muistettiin ansiomitaleilla: kultaisen saivat Kaarlo 
Hilska, Timo Korkeaoja ja Kirsti Ollila, hopeisen Matti 
Elo, Sakari Koivuniemi, Timo Korhonen, Ulla Lampinen 
ja Pirjo Weber. Pronssisen mitalin saivat Risto 
Kuusiluoma, Altti Lindroos, Anne Sankari ja Anne Silver. 

Juhlassa nautittiin hyvän ruoan lisäksi Porin Palmgren-konservatorion nuorten 
soittajien klassisesta musiikkiesityksestä, ja kuultiin kertausta yhdistyksen 
toiminnasta historiikin muodossa. 



Opiskeletko kenties varhaiskasvatuksen tai opetusalan puolella ja 
haluaisit saada kurssitusta ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta 
ammattiasi varten, tai kiinnostaisiko sinua toiminta vapaaehtoisena 
ohjaajana ulkoilujärjestössä? 

Suomen Latu järjestää koulutusta sekä lasten ulkoilutoiminnassa että aikuisliikunnan 
lajeissa. Porin Ladun kautta sinulla on mahdollisuus päästä aikuisliikunnan 
veloituksettomalle ohjaajakurssille tai saada lasten ulkoilutoiminnan ohjaajakurssi 
normaalia edullisemmin. Viime vuosien aikana Porin Ladun kautta on osallistuttu 
mm. Muumien ulkoilukoulun ohjaajakurssille, retkeilyopas-koulutukseen ja 
polkujuoksuohjaaja-koulutukseen. Porin Ladun kautta kouluttautuvat sitoutuvat 
kurssituksen mukaiseen toimintaan sopimuksen mukaisesti. Kysy lisätietoja 
puheenjohtajalta. 

Suomen Ladun koulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Susisuon toimintakeskus 
Toimintakeskuksen puuhuollosta on pidetty huolta menneenäkin vuotena. 
Myrskyn kaatamien puiden keruusta on saatu näyttävät kasat klapeja majan 
pihaan, kiitos ahkerien käsien. Kaupungin luvalla kerätyt puut ovat pilkottuina 
taas retkeilijöiden käytettävissä pihan nuotiopaikoilla. 

 

 

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. 


