SUUPOHJAN LATU ry.

JÄSENTIEDOTE 3 /2022

SYKSYINEN TERVEHDYS LADUN JÄSEN!
Salamat kirkastavat maiseman ja ukkonen kolistelee Kainaston lakeuden yllä. Päivän trooppinen
helle purkautuu melkoisella jytinällä. Tuohonkin alkaa jo tottua…
Mikä onkaan kuluneen kesäsi kohokohta? Itselläni se on UKK-puiston vaellus, viisi vuorokautta
kairassa, kaukana ”sivistyksestä”. Vaikka rinkka painoi ja välillä väsyttikin, purojen rauhoittava
solina, pysähtyessä käsinkosketeltava hiljaisuus ja ihanat matkakumppanit antoivat puhtia
jaksamiseen! Edes puhelinta en kaivannut! Kuvienkin ottaminen jäi vähäiseksi, parhaat maisemat
tallentuivat pääkopan sisälle loppuiäksi.
Väistämättä ajatukset kuitenkin siirtyvät syksyyn. Tuleva 40-vuotisjuhla teettää paljon työtä,
vaikka alkuvalmistelut ovat jo aika pitkällä.
Ennen juhlia on kuitenkin suunniteltu aktiviteetteja ajatuksella ”jokaiselle jotakin”.

TÄSSÄ SYKSYN VALIKOIMAA:
27.-28.8. la -su Laitasaari- Autionmaa- retki Kurikan Paulapieksujen tukikohtaan.
Edellisen tiedotteen mukainen patikointi toteutuu suunnitelmien mukaan. Eli
kokoontuminen Laitasaaren majalle 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 epäilevältä, kuljetetaan yöpymisvarusteet, ruoat
ym. tarvikkeet autolla määränpäähän. Täten kävelymatkan selviää kevyen repun
kanssa. Käytäntö selviää lähtöpaikalla.
Valtakunnallinen Nuku yö ulkona -tapahtuma osuu sopivasti retken ajankohtaan,
joten yöpymisvarusteet ja majoitteet mukaan sitä mukaa. Nukkua voi myös
sisätiloissa. Riittävät eväät takaavat onnistuneen reissun!
Yht.hlö Juha-Pekka Mäkiranta puh.0400 673393

9.-9. pe

Sienet tutuksi - Sienikävely, Hukan kämppä alk. klo 17.00
Yhteistyössä Suupohjan Leaderin Kylille-hankkeen ja Lillukkametsän kanssa
tutustumme syötäviin sieniin, niiden kasvupaikkoihin, tuntomerkkeihin, keruuseen ja
käsittelyyn. Leppoisan keräilyretken jälkeen nautimme Kylille-hankkeen tarjoamat
eväät, kertaamme opittua, ehkä saamme maistella löydettyä saalistakin.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Tuija Takamäki puh.040 7055801 tai
bit.ly/sienikävely Lisätietoa: kylille.net/ajankohtaista
Kyytiä tarvitseva, ota yhteys Tuijaan. Ladun yht.hlö Sinikka Miettinen 0405494557,
vain tekstiviestillä.

17.9. la

Laavulauantai Iso-Kakkori, Karijoki
Syksyn laavuretken teemme Karijoen Iso-Kakkorille, 145 m merenpinnasta
kohoavalle jylhälle vuorelle. Aikoinaan vuoren huipulta on käsipelillä louhittu kiviä
siltoihin ja talojen perustuksiin. Näitä kivipalkkeja näkee vieläkin huipulla ja rinteillä
muistuttamassa tehdystä kovasta työstä. Iso-Kakkorin jylhiltä kallioilta avautuu upeat
ja laajat näkymät ympäröiville seuduille. Tämä on siis näkemisen arvoinen kohde!!
(lisätietoa löytyy https://karijoki.fi/kakkorinvuori)
Kokoontuminen Tapion Lankakaupan eteen la 17.9 klo 10. Matka jatkuu kohti
Karijokea osoitteeseen Luovankyläntie 202. Siellä sijaitsee Kakkorin maja, jonka
pihaan jätetään autot. Pihasta lähtee helppokulkuinen merkitty reitti, joka on osa
Karijoen ja Teuvan alueella kulkevaa Muinaisvuorten reitistöä. Matkaa yhteen
suuntaan kertyy n. kaksi kilometriä. Omat eväät mukaan!
Yht.hlö Mari Rahkola puh. 040 5337324.

14.10. pe

Ilta / yö, Sikarämäkkä
Rento ilta laavulla jutustellen ja omia eväitä nauttien. Laavulla voi myös yöpyä.
Nuotio palaa klo 18 alkaen.
Yht.hlö Reijo Vainionpää, puh. 050 3664969.

3.11. to

Hämärähommia – taskulamppuretki lapsille ja lapsenmielisille alk. klo 18.00
Hämärähommat hoidellaan tänä syksynä Rinnemäen kuntoradan läheisyydessä.
Edellisten vuosien tapaan kuljettava reitti merkitään heijastimin. Reitin varrella on
myös helppoja tehtäviä. Tasku- tai otsalamppu on ehdoton apuväline.
Autot jätetään Aninkujalta erkanevan Mettätien parkkipaikalle tai sen läheisyyteen.
Parkkipaikalta on opastus reitin alkuun. Mehutarjoilu, omat eväät mukaan!
Yht.hlö Tarja Hauta tarja.hauta@seutupalvelukeskus.fi (puh. 0407360286)

5.11. la

Suupohjan Latu 40 vuotta, Sotkan Erähovi klo 15.00, Erähovintie 60
Edellisestä juhlinnasta on kulunut jo 15 vuotta. Välivuosijuhlat on vietetty töiden
merkeissä, joten nyt on jo aika pysähtyä muistelemaan menneitä, tapahtumarikkaita
vuosia ja tapaamaan tuttuja vuosien varrelta. Uudet jäsenet ovat tietysti erittäin
tervetulleita!
Ohjelma on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta virallisen osuuden lisäksi syödään,
kahvitellaan ja nautitaan ystävien seurasta sekä ohjelmatarjonnasta.
Kutsu juhlaan tulee lokakuun alkupäivinä.
Vieraat tekevät juhlan – me toivomme sen onnistuvan!

27.11. su

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Suupohjan Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Sikarämäkän laavulla
sunnuntaina 27.11.22 klo 13.00 alkaen.
Tervetuloa isolla joukolla mukaan! Nokipannukahvit tarjolla. Johtokunta

11.12. su

Metsäkirkko Sikarämäkällä klo 8.00
Seurakunnan uutisista löytyvät tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Kesän aika on kai ollut jäsenillemme kiireen täyttämää, koska sekä Paholuoman laavulauantai,
että melonnan ilta Majaniemessä ei oikein saanut väkeä liikkeelle.
Frisbeenheitto jouduttiin valitettavasti viime tipassa perumaan yhteensattumien vuoksi.
Näiden viimetipan peruuntumisten vuoksi olisi molempien osapuolien kannalta tärkeää, että
mahdollinen sähköpostiosoitteesi olisi tiedossamme. Tarkistathan sähköpostiosoitteesi toimivuus,
joskus myös roskapostisi, koska useita jäsenkirjeitä on taannoin tullut lähettäjälle takaisin.
(jp.mäkiranta@gmail.com)
Retkeilyvälineitä ( kaksi vaellustelttaa, 4 rinkkaa, 2 trangiaa, 2 riippumattoa, 2 kpl FatBikea + kaksi
nuorisopyörää, puolijoukkuetelttoja 2 kpl, sekä lumikenkiä miehille ja naisille, 3 paria kumpiakin)
on edullisesti vuokrattavissa Merja (0400 878927) ja Pasi (0400 267643) Alapihan kotona.
Retkeilykärpäsen piston saaneen on hyvä kokeilla itselleen sopivia välineitä lainaamalla niitä ennen
isoja ja kalliita hankintoja.
Nettiosoitteemme on http://suupohjanlatu.sporttisaitti.com sieltä löytyy tapahtumat, mahdolliset
muutokset ja tuoreimmat jutut. Meidät löytää myös www.facebook.com

Tervetuloa syksyisiin tapahtumiin yksin tai yhdessä ystävien kanssa!
Suupohjan Latu ry. Johtokunta

