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Hyvää tätä kuluvaa vuotta 2022 kaikille jäsenille! 

Helmikuu

Osallistumme jo kolmatta kertaa ”Ulkona kuin lumiukko”-tapahtumaan yhdessä 
päiväkotilasten ja eskarilaisten kanssa ohjaajineen. Tapahtuma toteutetaan maanantaina  
21.2. helmikuuta ns. Kolmiopuistossa, Tokmannin lähellä. Sihteerimme Sirpa toimii assa 
tapahtuman yhdyshenkilönä.

HUOM! Hallituksen toiveena on että simpeleläiset järjestäisivät vastaavan tapahtuman ja 
tiedottaisivat toteutuspaikasta ja -ajasta omia kanaviaan hyödyntäen.

Maaliskuu

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.3. klo 15.00 ravintola 
Lohikontissa. Ennen kokousta on tarjolla kahvia sekä mahdollisuus epävirallisesti 
keskustella kuluvan vuoden tapahtumista ja niiden toteutusmuodoista. Tervetuloa!

Huhtikuu

Suuren suosion sekä arvostuksen saaneet torstaipyöräilyt jatkuvat huhtikuussa, aloituspäivä
määräytyy kevään etenemisen mukaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Toukokuu
 
Lauantaina 14.5. on Pörön siivoustalkoot. Lähdemme liikkeelle klo 09.00 Lohikontin 
pihasta kimppakyydein.

Seuraavana lauantaina 21.5. teemme Kevätretken Hiitolanjoelle ja tutustumme sen 
ennallistamis- ja kunnostamishankkeeseen. Liikkeelle lähdemme S-Marketin pihasta klo 
10.00 ja jälleen kimppakyydein.   

Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja täysin luonnonvarainen järvilohikanta. 
Tämä 62 kilometriä pitkä, Lahdenpohjan Hiitolassa Laatokkaan laskeva joki tulee 
vapautumaan Laatokasta nousevien vaelluskalojen kulkureitiksi ja lisääntymisalueeksi parin 
seuraavan vuoden aikana. Kangaskosken voimalapato purettiin viime vuonna, Lahnasenkoski 
puretaan tänä vuonna ja Ritakosken vuoro on vuonna 2023. Vapaita koskijaksoja 
vaelluskaloille avautuu niin ikään Torsanreitillä Silamusjoessa ja Torsanjoessa sekä lukuisissa
muissa pienissä virtavesissä. Kohteessa oppaamme toimii tästä kaikesta parhaiten tietävä 
asiantuntija, tätä miljoonahanketta koordinoivan Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön 
toimitusjohtaja Hanna Ollikainen. Omat makkarat ja muut eväät mukaan, yhdistys tarjoaa 
nokipannukahvit. Tee kohteeseen virtuaalimatka ja tutustu siihen muutenkin etukäteen 
osoitteessa www.hiitolanjoki.fi.

Keskiviikkona 25.05. klo 10.00 - 12.00 olemme viikottaisen ikäihmisten 
virkistyshankkeen Arjen olohuone järjestämisvastuussa Kirnussa. Vapaaehtoisia tarvitaan 
koska alustavasti olemme suunnitelleet kävellen tehtävää retkeä  Simpeleenjärven rantaan. 

http://www.hiitolanjoki.fi/


Syyskuu

Syksystä jo nyt muutama asia. Uukuniemellä viime syyskuun alussa ensimmäisen kerran 
järjestetty polkujuoksutapahtuma Biisonipolku toteutetaan positiivisen palautteen 
aktivoimana tänäkin vuonna, ajankohta on lauantai 10.09. Tästä selvitään muutamalla 
aktiivilla (mutta ei ilman Jaskaa), puheenjohtaja toimii yhdyshenkilönä ja tähän asiaan 
palataan myöhemmin.

Tänä vuonna ei yhdistyksemme omaa syysretkeä tuntureille järjestetä, upeasti 
onnistuneesta viime syksyn matkasta huolimatta, kiitos vielä Helka.

Sen sijaan hallituksemme on sopinut Matka-Kososen kanssa että syyskuun 05. – 11.09. 
matka Saariselälle on ”hienosäädetty” meitä parikkalalaisia varten. Matkalle lähdetään 
Parikkalasta ja sinne myös palataan ja koukataan Särkisalmen ABC:n kautta. Kuljettajakin 
on suurella todennäköisyydellä sama kuin syksyllä 2021, Jukka Tiainen. Varsinainen 
”trangiamatka” tämä ei ole mutta päiväretket mm. Iisakkipäälle, Kakslauttaseen, Laanilaan,
Muotkan Majalle, Kaunispäälle sekä Kiilopäälle ovat aina elämyksiä. Osa niistä kuuluu 
matkan ohjelmaan, osan niistä kukin voi tehdä itsenäisesti. Nyt verkostoitumaan ja 
ystäväporukkaa matkalle kokoamaan. Matka on yleisessä  markkinoinnissa, paikkoja on 
rajoitetusti ja sen hintaa 545,00/2 hh/hlö  voidaan pitää varsin edullisena. Matkan tarkempi 
ohjelma on tämän s-postin liitteenä.

Muistin virkistykseksi joitakin tärkeitä asioita; 

JÄSENEDUT

-  jäsenkortti ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Latu ja Polku-lehti
-  tapaturmavakuutus Suomen Ladun ja jäsenyhdistyksen tapahtumissa
-  vaihtuvia, rahanarvoisia etuja Suomen Ladun yhteistyökumppaneilta
-  Parikkalassa Urheilu-Jussista urheiluvälineet -15 % ohjehinnoista mutta tätä alennusta ei 
ole mahdollista hyödyntää muita jo tarjouksessa olevia tuotteita ostettaessa. Valmistaudu 
esittämään Suomen Ladun jäsenkortti kassalla.         

Yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista Suomen Ladun sivuilta ja Latu ja Polku -lehdestä 

Kesätapahtumista ei ole vielä tietoa, mutta seuratkaa yhdistyksen kotisivuja, Facebookia ja 
lehti-ilmoituksia.

Ja vielä: Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille, koska myös sillä
jaetaan tietoa jäsenille.  
  
Yhteystietoja:

Jukka Sarpakunnas pj.           040 5153473        Rauno Ollikainen pyör. 0505850620
Juha Härkönen jäsensiht.       0400 756452        Matti Pulkkinen vuokr. 050 4652462        
Eeva-Liisa Hirvonen rah.hoit/varapj.  040 4101430   
Irene Hovatov                                                         Sirpa Tolvanen sihteeri 040 8450247       
Timo Matikainen                   050 4327122          

         Johanna Muukka/kotisivut     050 5412320          
         Helka Soikkeli varajäsen        040 7380362            Heli Hesanto varajäsen 040 833 3435     

Hallitus


