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Hyvää kuluvaa vuotta ja uutta vuosikymmentä 2020! Tässä suunnitelmia 

 

Helmikuu 

Helmikuun alusta maaliskuun 8. päivän aikana osallistumme Suomen Ladun kampanjaan, Ulkona kuin 

lumiukko.  Sopiva paikka olisi kolmiopuisto Tokmannin luona. Heitämme haasteen kunnan päiväkodille ja 

esikoululle. Toivotaan, että lunta sataa tänäkin talvena ja olisi nuoskakeli. Toki lumiukkojen teko onnistuu 

hyvin myös valmiilla muoteilla. Muotit on jo tilattu Suomen Ladulta. 

Maaliskuu 

21.3. 2020        Ulkoilupäivä ja pilkkikisa Melkoniemessä Louhelan rannassa lauantaina klo 9.00 alkaen. 

                           Muistutuksena vielä: Mikäli käytät nastapohjaisia jalkineita tai irrotettavia liukuesteitä, 

                           niin otathan varajalkineet mukaasi mahdollisen lattiavaurion ennaltaehkäisemiseksi.   

                 

22.3.2020        Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Hotelli-Ravintola Kägösessä klo 15. Kokouksen  

 alussa on kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan! 

 

Huhtikuu          

                          Torstaipyöräilyt aloitetaan huhtikuun puolella sääolosuhteet huomioiden, elokuun loppuun 

saakka Markku Parikan vetäminä klo 10  Parikkalan torilta. Oma muki ja eväät mukaan 

kypärää unohtamatta. Seuraa ilmoittelua kotisivuilta, facebookista, kunnan ilmoitustaululta 

ja Parikkalan-Rautjärven Sanomissa Sattumia –palstalla.    

Toukokuu 

                          Valtakunnallinen Sydänviikko on 3.-10.5. Unelmien liikuntapäivänä su 10.5.  Parikkalan 

Sydänyhdistys ja PaLaPiPo  tekevät  yhteistyötä tuolloin, mutta siitä tiedotetaan 

myöhemmin.  Seuraa kotisivujamme ja lehti-ilmoittelua. Juha toimii yhdyshenkilönä. 

                           Urheilu-Jussin  kevättempaus on ajoittunut kevään edistymisen mukaan. Tässä vaiheessa    

päivämäärä ei luonnollisestikaan ole vielä tiedossa, mutta yrittäjät ilmoittavat siitä lehdessä, 

mikäli järjestävät tapahtuman. Sirpa on yhdyshenkilönä. 

15.5.2020       Talkoot Pöröllä (perjantai). Kimppakyydein Lohikontin pihasta klo 9.00. 

                           



23.5. 2020       Kevätretkelle lähdetään Ruokolahden Hauklapissa olevalle Kummakivelle. Kokoontuminen 

Parikkalan torille lauantaina klo 9.00, mistä jatkamme kimppakyydein Lohelan pihalle, siitä 

                           edelleen Irenen johdolla Kummakivelle. Omat retkieväät mukaan. 

 

Kesäkuu   

2.6.2020 Varikon siivous tiistaina klo 17.00   Kukonkannassa. 

                       

Heinäkuu                            

4.7.2020          Vetouistelutapahtuma lauantaina Särkisalmella, Lohikontin pihapiirissä. 

                          Arpajaispalkintoja voi toimittaa kenelle  tahansa hallituksen jäsenelle. Talkoolaiset, 

ilmoittautukaa Sirpalle p. 040 8450247. 

                           

11.7.2020        Kovan Päivän Ilta Kisapirtillä lauantaina. Ilmoittautumiset Raunolle p. 050 5850620. 

 

Elokuu 

                          

27.8.2020        Pyöräilykauden päättäjäiset Juhlatilat Louhelassa.  Tästä tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen 

                          kotisivuilla ja facebookissa. 

 

29.8.2020        Lauantai on SUOMEN LUONNON PÄIVÄ 

 

. Nuku yö ulkona perheen kanssa. 

Äidit ja isät, ukit ja mummit! 

Lasten kanssa yötä teltassa; kuulostaako mahdottomalta ajatukselta? Telttailun aloittamiseen ei ole 

kuitenkaan mitään alaikärajaa vaan sen voi aloittaa kuinka pienenä tahansa, kun huomioi lapsen tarpeet ja 

olosuhteet. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että niin kauan kuin pysyy kuivana, lämpimänä ja ravittuna, kaikki on 

hyvin. Ulkona yöpyminen on aina elämys ja lapset taaperoista teineihin löytävät varmasti öisestä luonnosta 

paljon ihmeteltävää. 

Suomen Latu ja Sydänliitto haastavat yhdistyksensä mukaan nukkumaan yön ulkona Suomen luonnon 

päivänä 29.8.2020. Majoitteena voi olla teltta, riippumatto, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on 

nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona.  

Meillä on mahdollisuus nukkua yö ulkona Oronmyllyn maastossa. Vietetään nuotioiltaa Vironperän laavulla. 

Ilmoittautuessasi kerro otatko Orolta aamupalan ja saunotko. ( Nämä omakustanteisena) 

Yhdistyksellä on puolijoukkueteltta ja myös pienempiä telttoja jos et omista omaa majoitetta. 

Ilmoittautumiset 15.8.mennessä Timolle p. 050 4327122.  

 

 

 

 



Kilpisjärven retki  pe 11.9.- su 20.9.2020. 

Kilpisjärven retkeilykeskus 

Hinnat jotka sisältävät väliyöpymisen Merihelmi Campingissä, perillä majoittumisen, aamiaisen, 

retkieväät ja päivällisen sekä saunan. Lisäksi retken Norjan puolelle patikoimaan ja paikalliset ajot. 

2 hengen hotellihuone 565€/hlö 

4 hengen hotellihuone 479€/hlö 

4 hengen mökki             479€/hlö 

3 hengen mökki             519€/hlö 

 Ennakkomaksu  150€  tulee maksaa 20.5.2020 mennessä Parikkalan Latupiikojen ja –poikien tilille. 

Tilinnumero FI7253260040019222 

Loppumaksu 1.8.2020 mennessä. 

Merihelmeen omat lakanat mukaan. 

Elokuun jäsenkirjeessä tarkemmin aikatauluista. 

Terv. Helka (yhteystiedot:  helka.soikkeli(at)gmail.com   tai 040 7380362) 

 

                          REIPPAITA  TALKOOLAISIA  TARVITAAN  MATKAKASSAA  KARTUTTAMAAN!!!!!!!!!! 

                                                                                                                          

 Kesällä etenkin tulee ilmoitettavia asioita mitä ei saada jäsenkirjeisiin. Käy netissä 

kotisivuillamme ja facebookissa lukemassa ajankohtaiset. 

Mikäli sinulla on sähköpostiosoite tai se on muuttunut, niin ilmoita se Sirpalle tai Juhalle. 

Ne talletetaan Ladun jäsenrekisteriin.  Rekisteriin pääsy on vain valituilla henkilöillä. 

 KENELLÄ EI OLE OMAA NETTIÄ, NIIN KIRJASTOSSA VOI KÄYDÄ LUKEMASSA MAKSUTTA. 

Mutta mikäli välttämättä haluat jäsenkirjeen paperiversiona,  niin ilmoita siitä Juhalle. 

Puhelinnumeron  löydät  kirjeen lopusta.                                                                                                                                                                            

Tavataan tapahtumissa, talkoissa ja retkillä! 

Hallituksen  puolesta 

Sirpa 

 

                           Yhteystietoja: 

 Timo Matikainen pj.                       050 4327122         

                           Eeva-Liisa Hirvonen rah.h.,vpj.    040 4101430        Matti Pulkkinen                        050 4652462 

                           Sirpa Tolvanen sihteeri                 040 8450247         Helka Soikkeli                           040 7380362 

                           Juha Härkönen jäsensiht.              0400 756452        Irene Hovatov                         (ei  numeroa)   

                           Johanna Muukka kotisivut            050 5412320        Markku Mäyränen                   040 7693794 

                           Rauno Ollikainen pyöräily             050 5850620        Tarmo Kettunen                       044 3305477 


