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Kulunut vuosi oli minulle uudelle puheen-  
johtajalle etsikkoaikaa. Koronapandemia asetti 
haasteita toiminnallemme Ladun Majan auki 
pidossa, mutta kärsivällisyydellä ja ohjeita 
noudattamalla pystyimme jatkamaan toimintaa 
mukavasti keväthangilla.  
Ladun toiminta perustuu talkootoimintaan,  
koska latujen ja Majan ylläpito riippuu siitä.  
Jatkossa onkin tärkeää, että voimme tarjota 
jäsenillemme sellaisen yhdistyksen, jonka  
toiminta kiinnostaa niin, että haluaa olla mukana 
kehittämässä sitä. On pystyttävä olemaan 
monipuolinen ja edistyksellinen yhdistys, joka  
voi toimia yhteistyössä oman alueen sekä 
lähialueiden erilaisten yhdistysten kanssa. 
Vuorovaikutus rikastuttaa toimintaa ja sitä kautta 
kiinnostus liikkumiseen luonnossa eri muodoissa 
lisääntyy. Näin myös jäsenkuntamme laajenee. 
Valtakunnallisessa Suomen Ladussa on herännyt 
ajatus nimen muuttamisesta vastaamaan kuvaa 
monipuolisesta luonnossa liikkumisesta.  
Erilaisia nimiehdotuksia on esitetty, jotta ne 
kuvaisivat paremmin tämän hetken tilannetta. 
Liikkumisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet 
laduilla ja poluilla ja se täytyy ottaa huomioon 
oman yhdistyksen toiminnassa. Pieksän Latu onkin 
jo aikaisemmin lähtenyt yhteistyöhön paikallisten

Vuosi 2023 on Pieksän Ladun 55. toimintavuosi

Puheenjohtajan mietteitä vuodelle 2023
yhdistysten toimintaan. Yhteistyö saattaa lisääntyä 
ja laajeta vuoden 2023 elokuussa, jolloin olemme 
hakeneet valtakunnallista Metsähotelli 
päätapahtumaa Pieksämäelle yhdessä paikallisten 
sekä naapurikuntien yhdistysten kanssa.  

           “Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, 
             kun ystävä häll’ on myötä, 
            kun latu on aukaistu edessään” 

 Tässä katkelmassa Eino Leino runosta tiivistyy 
ajatukseni tulevasta vuodesta. 
 
– Tulevana vuonna ladut tullaan aukaisemaan 
uudella moottorikelkalla. Ja yhdessä poluilla 
liikkuen me saamme hyvän mielen. 

Pasi Venäläinen

Puheenjohtajan palsta



Pasi Venäläinen, puheenjohtaja 040 653 5993 pasi.venalainen@esedu.fi    
Henna Oranen, varapuheenjohtaja 050 544 4762 horanen10@gmail.com  
Kari Yrjänäinen, sihteeri 0400 154 532 kari.yrjanainen@pp1.inet.fi  
Helena Oranen taloudenhoitaja 040 532 3104 helena.oranen@gmail.com  

Pertti Miettinen 040 533 2106 pertti.miettinen56@gmail.com 
Pekka Loponen 0400 291 477 loponenpej@gmail.com  
Tapio Tarkiainen 040 595 3777 kuru-ukko@hotmail.com 
Anne Tarvainen 040 701 5035 anne.tarvainen6@gmail.com 
Anu Ylönen 040 301 2208 anuylonen@live.com  
Päivi Tepponen, tiedottaja 050 597 8838 paivi.tepponen@gmail.com   

Jukka Kilpeläinen tiedottaja 040 301 2201 jupeki@gmail.com  
Hemmo Tarvainen 040 078 7790 hemmo.tarvainen@gmail.com 
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Vetäjä: Pentti Häkkinen p. 0400 277 197 pentti.hakkinen@hotmail.com,    
Pekka Loponen, Pertti Miettinen

RETKIJAOSTO

Pieksän Latu ry

HIIHTOJAOSTO

Johtokunnan JÄSENET:

Johtokunnan VARAJÄSENET:

PYÖRÄILYJAOSTO
Vetäjä: Jukka Kilpeläinen p. 040 3012201, Heikki Heiskanen,  Janne Tepponen,  Jukka Tuura

Vetäjä Henna Oranen p. 050 544 4762, Jorma Karjalainen, Helena Oranen, Tapio Tarkiainen,  
Pasi Venäläinen

JOHTOKUNTA 2023

mailto:helena.oranen@gmail.com
mailto:loponenpej@gmail.com
mailto:anne.tarvainen6@gmail.com
mailto:paivi.tepponen@gmail.com
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mailto:loponenpej@gmail.com
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mailto:paivi.tepponen@gmail.com
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LUMIKENGÄT
2€/ tunti 
10€/ vuorokausi

Pieksän Ladun VUOKRATTAVAT välineet:
TELTAT
20€/ vuorokausi 
60€/ viikko

RIIPPUMATTO + tarvikkeet
5€/ vuorokausi 
20€/ viikko

Jos et vielä ole jäsen, niin liity heti.  
Jäsenmaksu menee vasta ensi vuonna ja  
saat kaikki ladun jäsenyyden edut.
www.suomenlatu.fi
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Katsaus vuoden 2022 toimintakauteen
Vuonna 2022 korona rajoitti vielä jonkin verran 
toimintaa, hiihtokaudella oli epäselvää majan 
aukioloajoista tilanteesta johtuen. 
 
 
 
Jotain päästiin silti tekemäänkin.  
Toiminta avattiin yhteisellä nuotiolauluillalla  
majan kodalla. Tammisen Pertsa laulatti porukkaa 
kitaran säestyksellä ja paistoimme tikkupullaa.  
 
Pullia paistelimme tulilla myös Unelmien 
liikuntapäivätapahtumassa keväällä ja pihatreffit 
-tapahtumassa syksyllä Hiekanpään nuotiopaikalla.  
 
Kevättalvella pidimme myös yhden kuutamo-
hiihdon ja äitienpäivänä sauna lämpeni  
ja keitto porisi kodalla ulkoilijoille.

Kesän perinteinen yhteisretki Vaalijalan ja 
Kanoottiseuran kanssa liikutti meitä tänä vuonna 
Koirakoskelle, jossa osa porukasta meloi ja osa 
retkeili jalkaisin.  
 
 
 
Ristiinan rinkka täytti 30-vuotta ja teki juhla-
retkensä vieraaksemme majalle ja tutustuimme 
Vedenjakajareitistöön. Kiersimme tämän virkeän 
porukan kanssa Salvosenjärven ympäri menevän 
Iso-Parran kierroksen ja saimme kovasti kehuja 
hienoista ulkoilumahdollisuuksistamme. 
 
Tämän kirjoittamisen aikaan vielä on tulossa 
perinteinen puurojuhla to 15.12., joka lopet-
taakin tämän toimintavuoden rauhalliseen joulun 
odotuksen tunnelmaan. Tästä on hyvä jatkaa!

• Maja auki hiihtokaudella viikonloppuisin  
  sekä hiihtolomaviikolla joka päivä 
• Järjestetään keväällä hiihto-, kesällä kesä-  
 sekä syksyllä syysretki 
• Talkoita järjestetään tuttuun tapaan  
• Jäsenistölle saunailtoja 
• Erilaisia lähiretkiä 
• Nuku yö ulkona tapahtuman metsähotelli 
• Pilotoidaan uutta talvireittiä yhteistyössä  
 Suomen Latu ja Pieksämäen kaupunki   
• Säännölliset pyöräilyillat 
• Kauden päätös puurojuhla 
 
Pidetään yhteyttä!  pieksanlatu.fi  
Seuraa ilmoittelua facebookissa, Pieksämäen 
Lehdessä sekä Pieksämäen 
tapahtumakalenterissa.

Kiitos kaikille ulkoilijoille joustavuudesta,  
sitä tämä aika tarvitsee roppakaupalla!

Tulevan toimintavuoden suunnitelmia:

Kesällä Ladun ahkera talkooporukka oli mukana 
järjestetyssä Pieksämäki Pop tapahtumassa.

Hiekanpäässä vietettiin pihatreffejä nuotiopullia  
paistellen.



 su 1.1. Mirja Kovanen ja Pekka Loponen 
 la 7.1. Anu Ylönen ja Teuvo Tikkanen 
 su 8.1. Anne ja Hemmo Tarvainen 
 la 14.1. Anne ja Matti Katainen 
 su 15.1. Pasi ja Minna  Venäläinen 
 la 21.1. Paula Ylönen ja Teija Nenonen 
 su 22.1. Helena ja Unto Oranen 
 la 28.1. Arja ja Jukka Kilpeläinen 
 su 29.1. Arja ja Kari Tarvainen 
    
 la 4.2. Anne ja Matti Katainen 
 su 5.2. Pirjo ja Pertti Miettinen 
 la 11.2. Ritva Rantola ja Pauli Rytkönen 
 su 12.2. Riitta ja Heikki Hartikka 
 la 18.2. Aira Janhunen ja Esko Kakkonen 
 su 19.2. Päivi Huuskonen, Ritva ja Pentti Häkkinen 
 la 25.2. Anne ja Hemmo Tarvainen 
 su 26.2. Jaana Väisänen ja Tarmo Tarkiainen  
 ma  27.2. Helena ja Unto Oranen     Hiihtoloma 
 ti 28.2. Mirja Kovanen ja Arto Utriainen     Hiihtoloma 
   
 ke 1.3. Kerttu Huotari ja Eila ja Jaakko Kananen    Hiihtoloma    
 to   2.3. Aira Janhunen ja Esko Kakkonen     Hiihtoloma 
 pe 3.3. Airi Järveläinen ja Jouko Tarkiainen    Hiihtoloma 
 la 4.3. Henna Oranen ja Pekka Loponen     Hiihtoloma 
 su 5.3. Aira ja Pasi Kovanen sekä Kari Yrjänäinen  
 la 11.3. Karjalainen Jorma ja Satu 
 su 12.3. Pasi ja Minna Venäläinen 
 la 18.3. Teija Nenonen ja Esa Pietilä 
 su 19.3. Paula ja Vesa Ylönen 
 la 25.3. Marja Hämäläinen ja Jari Rauhala 
 su 26.3. Anu Ylönen ja Teuvo Tikkanen
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MAJAKOODIN
voi kysyä Anu Ylöseltä 
puh. 040 301 2208 
WhatsApp tai tekstiviestillä.

MAKSULAITTEEN  
OHJEET
löytyvät Majan 
keittiön laatikosta.

JOS OLET halukas tulemaan
majavuorolle, ota yhteyttä 
Anu Ylöseen 
puh. 040 301 2208
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Saat kiitokseksi ilmaisen  
majan ja saunan käyttökerran  
jokaisesta talkoisiin / 
kanttiinipäivystykseen 
osallistumisesta.



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: Helena Oranen 040 532 3104

VUOKRAUS

VUOKRAHINNAT JÄSENET  EI JÄSENET 
maja…………………..    30€ ……… 70€  
sauna…………………    10€ ……… 50€

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…………………….……  30€  
perhejäsenmaksu…………………..… 40€ 
nuorisojäsen/rinnakkaisjäsen………… 10€

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

SUUNNITELMISSA: 
• Kuutamohiihto helmikuussa 
• Vedenjakaja-hiihto helmikuussa 
• Kevään polkuretki toukokuussa 
• Retket ja jäsen-/saunaillat  
   - ilmoitetaan kotisivuilla ja seurapalstalla  
• Syksyn polkuretki syyskuussa 
• Pikkujoulu / puurojuhla joulukuussa
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Majalla yövyttäessä maksetaan vuokra kahdesta vuorokaudesta.

Ilmoitathan Suomen Latuun sähköpostiosoitteesi!
www.suomenlatu.fi/jasenille

• Majaemännät Anu Ylönen puh. 040 301 2208  
   ja Anne Tarvainen puh. 040 701 5035  
• Majaisäntä Kari Yrjänäinen puh. 0400 154 532
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Pieksän Ladun pyöräilyjaosto järjestää  
touko-syyskuussa viikoittaisia opastettuja 
iltaretkiä maastoon ja hiekkateille.  
Jaostolla on käytössä WhatsApp-ryhmä,  
jossa tiedotetaan retkistä ja niiden  
vaativuustasosta sekä lähtöpaikoista.  
Jaosto toteuttaa myös pyöräilymatkoja  
lähiseutujen kohteisiin kimppakyydein.  

Pyöräilystä kiinnostuneille

Pyöräilyporukassa pääset helposti tutustumaan 
paikkakunnan hienoille maasto- ja hiekkatiereiteille.  
Tervetuloa rohkeasti mukaan porukkaan!

Pieksän Ladun jäsenenä voit ilmoittaa 
kiinnostuksesi jaoston toimintaan osoitteessa   
 
Liitämme sinun puhelinnumerosi tiedotus-  
listalle. 

pieksanlatu72@gmail.com. 


