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www.kauhajoki.fi/suupohjanlatu

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Suupohjan Latu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään la 14.5.22 klo 12.00
Hukanluoman kämpällä, os. Hukankankaantie 255.
Tarjolla pullakahvit.

Tervetuloa!
Johtokunta

Monien yhteensattumien vuoksi jouduimme valitettavasti poikkeamaan ennakkotiedoista.
Toivomme, että poikkeamat niin kokouksen, kuin muutaman muunkin tapahtuman osalta sopivat
kalenteriisi, ja pääset tulemaan mukaan.
Menneen talven aikana väkeä on näkynyt hiihtäen, lumikenkäillen tai kävellen ilahduttavan
runsaslukuisena laduilla ja hangilla. Tammikuun Rakastu hiihtoon-päivänä myrskysi. Siitä
huolimatta sen päivän aikana oli tullut useita merkintöjä Sikarämäkän laavun vieraskirjaan.
Laavun on liikkujaväki löytänyt. Se on hieno asia! Kun vielä jokainen kävijä muistaisi merkitä
nimensä vieraskirjaan, se helpottaisi tilaston tekijää, ken ties auttaisi apurahan saannissakin. Rahan turvin pystymme huoltamaan laavua ja Hukanluoman kämppää, nuotiopuiden hankkimista
unohtamatta.
ODOTETTAVISSA:
5.5.

to

Pyöräilyretki Sysimäki, Luomankylä
Koko perheen pyöräily- ja iltapalaretki tehdään Sysimäen kodalle. Yhteislähtö ABC:n autonpesun parkkipaikalta klo 18.00 oppaan johdolla. Matkan pituus on n. 5 km / sivu.
Paikalle voi saapua myös ”itsellisesti”.
Mukaan omat eväät, nuotio palaa! Vietämme iltaa pelaillen pihapelejä yms.
Yhteyshenkilö Juha-Pekka Mäkiranta, puh. 0400 673393.

22.5. su

Laavusunnuntai, Paholuoma

Kevään laavuretken teemme Paholuoman laavulle Kauhajärven kylän laitamalle.
Laavu sijaitsee Hukankankaantien läheisyydessä, autolla pääsee laavun lähelle.
Opaste Hukankankaantieltä. Omat eväät mukaan!
Yhteislähtö on Eteläisen yhdystien Nesteeltä klo 11.00.
Yhteyshenkilö Pasi Alapiha, puh. 0400 267643.
Heinäkuu

Melontailta, Majaniemi

Päivä tarkentuu myöhemmin.
11.8. to

Frisbeegolf, esittely / pelaaminen
Tutustumme suositun harrastuksen saloihin oppaan johdolla.
Kokoontuminen klo 18.00 Virkun puistoalueella.

27.-28.8.
la-su

Laitasaari – Autionmaa retki
Kokoontuminen Laitasaaren majalla lauantaina klo 10.00. Patikoimme kohti Kurikan
Paulapieksujen majaa, jossa sauna lämpiää ja yöpyminen on varattuna. Patikointimatka
on suuntaansa n. 8 km. Jotta patikointi onnistuu myös ensikertalaiselta, tai jaksamistaan
epäröivältä, kuljetetaan yöpymisvarusteet, ruoat ym. tarvikkeet autolla määränpäähän.
Täten kävelymatkan selviää kevyen repun kanssa. Käytäntö sovitaan lähtöpaikalla.
Valtakunnallinen Nuku yö ulkona -tapahtuma osuu sopivasti retken ajankohtaan, joten
yöpymisvarusteet mukaan sitä mukaa! Nukkua voi myös sisätiloissa.
Riittävät eväät mukaan!!
Yht.henkilö Juha-Pekka Mäkiranta, puh. 0400 673393
SYYSKAUTEEN SUUNNITELTUA:

17. 9. la

Laavulauantai, perheliikunta

24.9. la

Sieniretki

14.10. pe

Ilta-/yöretki, Sikarämäkkä

Viikko 44

Taskulamppuretki ”Hämärähommia”

5.11.

Suupohjan Latu 40 vuotta, Erähovi

27.11.

Yhdistyksen syyskokous

Joulukuu

Metsäkirkko
MUUTA TOIMINTAA:

Maastopyöräily jatkuu omatoimisesti. Tietoja pyöräilyretkistä: Jenni Nisula, puh. 050 3781266, ja
Reijo Vainionpää, puh. 050 3664969.
Kauhajoen seurakunnan Kaiken ikäisten vaellukselle (la 30.7 – pe 5.8.) Urho Kekkosen
kansallispuistoon mahtuu vielä mukaan! Kuusi vaelluspäivää, 5 yötä maastossa kokeneiden
oppaiden opastamana tulee olemaan mieliin painuva viikko Tunturi-Lapissa. Lisätietoja Kauhajoen
seurakuntauutisista ja Merja Alapihalta.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Merja Alapiha, puh. 050 3035450, merja.alapiha@evl.fi
LISÄKSI:
-

Vuosikokouksen jälkeen pidämme siivoustalkoot kämpällä.

-

Nettisivut: http://suupohjanlatu.sporttisaitti.com Sieltä löytyvät viimeisimmät tiedot.

-

Vuokravälineet Merja ja Pasi Alapihan kotona.

-

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?

AURINKOA, SOPIVASTI SADETTA, JA MONIPUOLISTA LIIKUNTAA TUOKOON KESÄ TULLESSAAN!
TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIMME!
Johtokunnan puolesta tiedottaja - Sinikka

