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Tervehdys Latulaiset!
Vuosi 2021 on Pieksän Ladun 53. toimintavuosi. 

Vuoden 2020 tapahtumia on määritellyt 
Covid19 -virus hyvin pitkälti.  Toivottavasti 
vuoden 2021 aikana virus saadaan kuriin ja 
ihmiset voivat jälleen alkaa elämään normaalia 
elämää. Jos nykytilanteesta voi jotain hyvää 
kirjoittaa, niin ainakin sen, että ihmiset ovat yhä 
enemmän ruvenneet liikkumaan luonnossa. 

Pieksämäen ympäristössä on loistavat 
liikuntamahdollisuudet jokaiselle joko kävellen, 
pyöräillen, luistellen tai hiihtäen.

Kuten kaikki tiedämme, luonnossa liikkuminen 
lisää sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja 
jaksamista arjessa, joten käyttäkäämme 
ympäristön suomia mahdollisuuksia 
hyväksemme. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia  
Pieksän Ladun toimijoita suuresta panoksestanne 
yhdistyksen hyväksi. Ilman teitä Ladun maja 
ympäristöineen, polkuineen ja latuineen olisi 
mahdoton ylläpitää siinä hyvässä kunnossa,  
missä se nyt on.

Toivotan kaikille liikuttavaa vuotta 2021. 
Ladun majalla tavataan!

Jorma Karjalainen, puheenjohtaja 
Pieksän Latu ry



Pyöräily - jokaisen  
ja jokasään ja -paikan 
harrastus

Pyöräily on sellaista ja kaikki sen tietävät.  
Suomessa on sulanmaan aikaan aivan upeat 
pyöräilymahdollisuudet. Meillä ei ole suuria 
korkeuseroja kuten vuoristoisilla seuduilla.  
Meillä on hyvät kevyen liikenteen väylät ja vähän 
liikennöityjä paikallisteitä mittaamaton määrä. 
Jokamiehen oikeudet mahdollistavat jokaisen 
tientapaisen ja polun käytön pyöräilyyn.  
Ainoat miinukset  pyöräilyväylile on kirjattava 
vilkkaiden maanteiden kapea pientareet ja talven 
ongelmakelit.  

Nykyaikaiset sähköpyörät innostavat pyöräilemään 
niitäkin jotka eivät ”luomupyörän” selässä ole 
viihtyneet. Sähköpyöriä löytyy nykyään 
monenlaisia. Myynnissä on pyöriä kaupunkiin, 
tavarankuljetukseen, maastoon. Jopa kilpailu-
henkiseen maantieajoonkin on saatavilla 
sähköavustus.  
 
Sähköpyörien tekniikka on kehittynyt huimasti 
viimevuosina. Toimintasäde on 50-150 km ja 
tietotekniikkaa on tullut pyörän käyttäjän avuksi. 
Sähköpyörään tulee sähkö avuksi silloin kun sitä 
eniten tarvitset. Voit kuntoillaksesi avustaa pyörän 
menoa oman kehosi kaloreiden polttomoottorilla. 
Ylämäessä, pehmeällä alustalla saat tukea ja 
liikuntaasi moottorista.  
Syke ei nouse epämiellyttävälle tasolle ja vauhti ei 
lopu ylämäkeen. Oman kehon lämmön säätelet 
poljinvoimaa sopivasti käyttämällä. Talvikin 
voitettavissa hyvillä varusteilla ja nautinnoksi  
se muuttuu nastarenkaisella sähköpyörällä.
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Olisitko kiinnostunut ilmastoystävällisestä  
huvi- ja hyötyliikunnasta, joka sopii  
kaikenkuntoisille?

Jukka Kilpeläinen on yksi koulutetuista  
maastopyöräilyohjaajista.

Suomen Latu on edelläkävijä monelle Suomessa 
harrastettavalle ulkoilulajille. Myös maastopyöräily 
kuuluu Suomen Ladun tukemiin lajeihin.  
Pieksämäki on upea paikka harrastaa maastopyöräilyä.  
Meillä on valtakunnan laajuista huomiota saanut 
Vedenjakareitistö. Reitistön polut ovat erittäin  
soveliaita maastopyöräilyn alkeiden opetteluun. 
Kokeneemmille reitit tarjoavat mahdollisuuden 
vauhdikkaaseen ajoon.  
Suomen Latu ry on siirtänyt Keski-Suomen 
maastopyöräilyn alkeisohjaakurssit Pieksämäelle,  
koska täällä on parhaat reitit käytännön läheiselle 
maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssille. 
Lisäksi meillä on lukematon määrä muita polkuja  
ja pikkuteitä pyöräilyyn soveltuvissa maastoissa,  
jossa voi tehdä pitkän retken jossa ei kohtaa  
juurikaan autoliikennettä. 

Ensi keväänä käynnistämme  ohjatut maasto-
pyöräilyillat. Pieksän Latu on kouluttanut  
4 maastopyöräilyohjaajaa, jotka vetävät ilta-ajot.  
Ajojen aikana harjoitellaan maastopyöräilyn  
tekniikkaa tarvittaessa tasoryhmittäin.   
Seuraa Pieksämäen Ladun tiedotteita fb:ssa,  
nettisivuilla ja Pieksämäen Lehdessä.
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JOHTOKUNTA 2021 
Jorma Karjalainen, puheenjohtaja 040 744 6401 jorma.karjalainen@pp6.inet.fi 
Kari Yrjänäinen, sihteeri 0400 154 532 kari.yrjanainen@pp1.inet.fi 
Helena Oranen, taloudenhoitaja 040 532 3104 helena.oranen@gmail.com 
Pertti Miettinen, varapuheenjohtaja 040 533 2106 pertti.miettinen56@gmail.com 
johtokunnan jäsenet:  
Anne Katainen 040 533 2120 anne.katainen@gmail.com 

Tarja Kurri 050 374 6259 tarja.kurri@gmail.com 
Pekka Loponen 0400 291 477 loponenpej@gmail.com 

Henna Oranen 050 544 4762 horanen10@gmail.com 

Jukka Kilpeläinen 040 301 2201 jupeki@gmail.com 

Päivi Tepponen, tiedottaja 050 597 8838 paivi.tepponen@gmail.com

MAJAVASTAAVAT 
Majaemäntä Tarja Kurri, majaisäntä Kari Yrjänäinen

HIIHTO- JA PYÖRÄILYJAOSTO 
 
Vetäjä Pentti Häkkinen puh. 0400 277 197, Jukka Kilpeläinen, Pekka Loponen,  
Janne Tepponen puh. 044 723 7336

RETKIJAOSTO  
Vetäjä Henna Oranen, Jorma Karjalainen, Anne Katainen, Helena Oranen

Pieksän Latu ry

http://gmail.com
http://gmail.com
http://gmail.com
http://gmail.com
http://gmail.com
http://gmail.com
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Erävaelluksen suomenmestarit 2020
Erävaelluksen 50. Suomenmestaruuskilpailut 
järjestettiin 1.– 4.10.2020 Kiilopäällä.  
Kilpailussa kilpaillaan kaksihenkisin partioin.              
Nelipäiväisen kilpailun vaellusreitti koostuu 
perusreitistä ja lisärasteista.  
 
Rasteilla ja rastiväleillä suoritettavat tehtävät liittyvät 
luonnontuntemukseen ja –suojeluun, erävaellus-
taitoihin, ja  –tietoihin, suunnistukseen sekä ensi-
apuun ja pelastuspalveluun.  
 
Kilpailu ei ole nopeuskilpailu vaan maalissa 
tehtävien yhteispisteet ratkaisevat voittajan, tosin 
kilpailussa on aikarajoja, joista myöhästymisestä  
saa sakkopisteitä. Viimeisenä päivänä kisassa on 
pikataival, jolloin rasteilla ei ole tehtäviä.       
Tänä vuonna naisten sarjassa matkaa kertyi  
yhteensä noin 80 km. Koska kilpailu oli tavallista 
myöhemmin syksyllä, ja pohjoisessa oli jo 
odotettavissa lunta. Reitti oli helpompi ja lyhyempi 
kuin, mitä aikaisempina vuosina.  
 
Tehtävät oli taattua vaikeusastetta mm. tunnistettiin 
poron korvamerkkejä ja kullankaivuuseen liittyviä 
esineitä. Kahlattiin joen yli, valmistettiin  
tilapäispuntari, leivottiin kaltiaisia ja parsittiin 
sukkaa. Vaikka tehtävät ovat vaativia, niin usein 
niistä myös oppii asioita, joista voi olla hyötyä  
millä tahansa retkellä. 
Kisa sujui fyysisesti yllättävän helposti ja  
pahemmilta jalkavaivoilta säästyttiin.  
Tänä vuonna tehtävät eivät suosineet meidän 
vahvuusalueitamme ja tuottivat ajoittain hieman 
hankaluuksia.   
 
Lisärasteja ei ollut tänä vuonna kovinkaan montaa, 
mikä ei antanut mahdollisuutta kerätä lisäpisteitä

fyysisellä kunnolla ja suunnistustaidolla.  
Koko kisan ajan pidettiin hyvin yllä omaa tasoa 
tehtävissä. Vain muutaman tehtävän pisteet meni 
meillä nollille, eli mitään suuria notkahduksia ei 
tullut, mikä varmasti oli  meidän voiton ”salaisuus”.  
 
Voitto ei kuitenkaan tullut helpolla, koska  
taso kisoissa oli kova ja voitosta kamppailtiin  
aina maaliin saakka.   
Ja vaikka kyseessä on kilpailu, tehtävissä annetaan 
kaikkemme ja matkaa taitetaan reippaasti, niin siitä 
huolimatta kanssakilpailijoiden kanssa jutustellaan 
ja pidetään yllä mukavaa vaellustunnelmaa.

  Noora ja Marika Kurri 

Suomenmestarit Noora ja Marika Kurri.



1.1.   Mirja Kovanen ja Pekka Loponen 
2.1.   Helena ja Unto Oranen 
3.1.   Tarja ja Noora Kurri 
9.1.   Airi Järveläinen ja Jouko Tarkiainen 
10.1. Susanna Tyrväinen, Marja-Riitta Kokkonen 
16.1.  Satu ja Jorma Karjalainen 
17.1. Eila Kananen ja Teuvo Tikkanen 
23.1.  Henna Oranen ja Niina Piispanen 
24.1.  Riitta  ja Heikki Hartikka 
30.1.  Mia Martikainen ja Aira Janhunen  
 31.1.  Paula ja Vesa Ylönen 

6.2.   Arja ja Jukka Kilpeläinen 
7.2.   Anne ja Matti Katainen 
13.2.   Arja ja Jari Tarvainen 
14.2.   Aira ja Pasi Kovanen 
20.2.   Airi Järveläinen ja Jouko Tarkiainen 
21.2.   Päivi Huuskonen, Ritva ja Pentti Häkkinen 
27.2.   Seija Miettinen ja Olli Ritolahti 
28.2.   Maire Lyyra, Pirjo ja Pertti Miettinen 

1.3.   Helena ja Unto Oranen 
2.3.   Eila Mökkönen ja Kari Yrjänäinen 
3.3.   Aira Janhunen ja Jorma Karjalainen 
4.3.   Mirja Kovanen ja Arto Utriainen 
5.3.   Ritva Häkkinen ja Pekka Loponen 
6.3.   Teija Nenonen ja Marja Hämäläinen 
7.3.   Ritva Rantola ja Pauli Rytkönen 
13.3.   Tarja ja Noora Kurri 
14.3.     Satu ja Jorma Karjalainen 
 20.3.     Mervi ja Ville Vehviläinen 
 21.3.     Henna Oranen ja Jari Rauhala 
 27.3.     Anu Ylönen ja Timo Hämäläinen 
 28.3.     Seija Miettinen ja Olli Ritolahti

LADUN MAJAN kanttiinivuorot 2021
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Pieksän Ladun tilinumero: FI47/ 5340 0040 0185 98

Ladun Maja on avoinna viikonloppuisin ja pyhäpäivinä hiihtokaudella eli normaalisti  
tammi-maaliskuussa (säävaraus). Tarjolla lämmin levähdyspaikka ja kanttiinin herkut.  
Aukioloaika tuolloin on klo 10-16. Hiihtolomaviikolla (vko 9) maja on auki päivittäin.

LADUN MAJA

Maja ja sauna ovat vuokrattavissa yhdessä tai erikseen. Tilojen ja astioiden puolesta  
ne soveltuvat perheiden ja yhteisöjen pienimuotoisiin juhliin ja tapaamisiin.  
Ota yhteyttä: Saara Björgengren puh. 040 825 1332.

VUOKRAUS

VUOKRAHINNAT JÄSENET  EI JÄSENET 
maja…………………..    30€ ……… 70€  
sauna…………………    10€ ………  40€

Jäsenten vuokrahinta Ladun jäsenille esim. perhejuhlaan. Mikäli vuokraajana yhdistys, 
yhteisö, yritys tai oppilaitos, käytetään ei-jäsenten hintaa, vaikka itse tilauksen tekijä  
olisikin ladun jäsen.

JÄSENMAKSUT 
henkilöjäsen…………………….……  25€  
perhejäsenmaksu…………………..… 35€ 
nuorisojäsen/rinnakkaisjäsen………… 10€

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA -TARKEMMIN 
• Pieksämäen lehti / seurapalsta 
• www.pieksanlatu.fi 
• facebook

SUUNNITELMISSA: 
• Kuutamohiihto helmikuussa 
• Laturetki helmikuussa 
• Kevään polkuretki toukokuussa 
• Retket ja jäsen-/saunaillat  
   - ilmoitetaan kotisivuilla ja seurapalstalla  
• Syksyn polkuretki syyskuussa 
• Pikkujoulu / puurojuhla joulukuussa

7



Vuosi 2020 oli retkeilyn kannalta hyvä.  
Retkeilyn suosio on kasvanut kovalla kohinalla.  
Tapahtumien järjestämisen näkökulmasta vuosi 
2020 oli surkea. Talvella oli hyvin arpapeliä onko 
lunta vai ei, maaliskuun jälkeen tapahtumien 
järjestämiseen liittyi isoja riskejä järjestäjän 
vastuun kannalta. 
Vuoden ainoaksi retkeilyksi jäikin siis kesällä 
Konnevedelle suuntautunut melontaretki.  
Retki järjestettiin tuttuun tapaan yhteistyössä 
Vaalijalan vapaa-aikajaoston sekä Pieksämäen 
kanoottiseuran kanssa. 
Tunnelma, seura ja maisemat olivat tälläkin 
kertaa pettämättömät. Tämä retki on järjestetty 
samalla yhteistyökokoonpanolla jo niin pitkään, 
että onnistuminen on taattua.  
Ensi kesän melontaretkestä onkin jo olemassa 
alustavaa suunnitelmaa. Tässä on hyvä 
mahdollisuus aloittaa melontaretkeily 
turvallisesti hyvässä porukassa, joten  
rohkeasti vain mukaan kaikki halukkaat.

Hyvä retkeilyvuosi 2020
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Me retkeilyjaostossa otamme mieluusti  
vastaan ideoita ja ajatuksia  
retkeilytoiminnan kehittämisestä. 

Henna 
horanen10@gmail.com 
050 5444762 
 
Anne, Helena ja Jorma

Toivotaan, että muukin retkeilytoiminta  
voi virkistyä vuonna 2021.


