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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Ounasvaaran Latu ry:n toiminnassa talvi 2016 oli suurten muutosten aikaa. Pit-
käaikaisen puheenjohtajamme Seppo Arvion menehtyminen liikenneonnetto-
muudessa 61. Napapiirin Hiihdon alla oli raskas uutinen paitsi yhdistyksellemme 
myös koko Suomen latujärjestöille. Sepon ansiokasta toimintaa Ounasvaaran 
Ladussa ja Suomen Ladussa käsitellään myös toisaalla tämän Oulakan sivuilla.  

Talven merkittäviä tapahtumia oli 14.2.järjestetty lasten ja perheiden Angry Birds 
Go Snow -rieha Koskipuistossa. Se kokosi noin 2000 rovaniemeläistä tai matkai-
lijaa viettämään talvista ulkoilupäivää Kemijoen rantaan. Puistossa lapset (ja 
aikuisetkin) pääsivät kokeilemaan mm. jättiritsalla ammuntaa, lumikenkäilyä, 
liukumäkeä ja erilaisia leikkejä lumirakennelmissa sekä saamaan geokätkösuun-
nistus- ja  hiihto-opetusta. Rannalla oli mahdollisuus tutustua myös avantouintiin 
lämminvesipaljuineen ja telttasaunoineen.  

61. Napapiirin Hiihto starttasi 19.3. klo 8.00, jolloin joulupukki lähetti ensimmäi-
senä hiihtäjät 100 km reitilleen Ounasvaaran vaaroille. Neljässä startissa aurin-
koiseen hankikeliin lähti reilut 500 hiihtäjää lähes 100 toimitsijan huolettavaksi. 
Hiihdosta on oma yhteenvetonsa tässä Oulakan kevätnumerossa. 

Puheenjohtajamme Seppo Arvion siunaustilaisuus oli 16.4. Rovaniemen kirkos-
sa. Sieltä saatoimme Sepon viimeiselle matkalleen, usean sadan sukulaisen ja 
ystävän suremina,  IV hautausmaalle, jossa miesvoimin peitimme arkun.  

Suomen Latu ry.n kevätpäivät ja liittokokous pidettiin Lohjan Kisakalliossa 22.-
24.4.2016. Seppo Arviohan toimi Suomen Ladun hallituksessa useita vuosia. 
Hänen ansiokasta toimintaansa, niin Pohjoisen asioiden puolestapuhujana kuin 
valtakunnallisestikin aktiivisena latutoiminnan kehittäjänä, muistettiin hiljaisella 
hetkellä.  

Liittokokouksessa Ounasvaaran Latu ry sai huomattavan huomionosoituksen, 
kun sille myönnettiin 2015 hiihdetyn 60. Napapiirin 
Hiihdon ja yhden Tavisotahiihdon tapahtumajärjes-
telyistä, valtakunnallinen hiihtäjäpatsas vuodeksi 
haltuunsa. Tämä Suomen Ladun myöntämä maas-
toliikuttajapatsas on nähtävillä 13.-15.5. Lapin Ur-
heiluopistolla pidettävillä Lapin Erämessuilla OuLan 
osastolla A9. 

Syksyn vuosikokouksessa OuLalla on edessä uu-
den puheenjohtajan valinta. Meillä riittää edelleen 
haasteita usealla saralla. Tapahtumia ja aktiviteette-
ja on pitkin kautta mm. niin retkeilyssä, pyöräilyssä, 
melonnassa kuin geokätköilyssäkin. Tilanteen ja 
satonäkymien mukaan voidaan järjestää myös mar-
ja- ja sieniretkiä sekä pelataan taas syksyllä lento-
palloa. Ja syksyllä odottaa edelleen haasteellisena 
avantouinnin käynnistäminen Koskipuistossa sekä 
Valtakunnallinen II Ensilumen Lentopalloturnaus 19.
-20.11.2016 Lapin Urheiluopistolla. 

Yhteistyöterveisin  Antero Karvinen, puheenjohtaja 



 4 

 

Ounasvaaran Latu ry:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Arvio, 64 v. menehtyi liikenneon-
nettomuudessa 16.3.2016. Seppo oli Ounasvaaran Latu ry:n hallituksessa lähes kolme-
kymmentä vuotta. Vuodesta 2006 alkaen hän toimi Ounasvaaran Latu ry:n hallituksen 
puheenjohtajana. Suomen Latu ry:n hallituksen jäsenenä Seppo ehti olla myös lähes 
kymmenen vuotta.  

 

Ounasvaaran Latu ry:n toiminnan kannalta Sepon toimiminen yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajana, Suomen Latu ry:n hallituksen jäsenenä sekä hänen hyvät suhteensa 
Rovaniemen kaupungin ja Lapin Ely-keskuksen virkamiehiin sekä muihin Pohjois-
Suomen liikunta- ja matkailualan vaikuttajiin olivat vertaansa vailla.  

 

Sepon puheenjohtaja-aikana Ounasvaaran Latu ry:n jäsenmäärä on asettunut noin 
1000:een jäseneen. Vuosittain järjestettävä Napapiirin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä Suomen massahiihdoista. Sepon johdolla 2015 hiihdetyn 60:en Napapiirin Hiihdon 
yhteydessä hiihdettiin myös ns. ”talvisotahiihto”, joka oli kunnianosoitus Suomen sotilai-
den hiihtotaidolle, olihan talvisodan syttymisestä kulunut 75 vuotta. 60. Napapiirin Hiihdon 
suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

 

Talviuinnin MM-kisat keskellä Rovaniemen kaupunkia vuonna 2014 Sepon johdolla oli 
yhdistykseltämme mittava suoritus. Tapahtuma oli kansainvälinen ja lisäsi Rovaniemen 
tunnettavuutta arktisena matkailukaupunkina ympäri maailmaa. Yhdistyksemme talviuinti-
paikan sijainti kaupungin keskustassa on vielä kesken. Sepon hyvä kaava-asiatuntemus 
on ollut korvaamaton apu talviuintipaikan sijoittamiseksi Valionranta - Koskipuisto alueel-
le. Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsittelee yleiskaavan muuttamista Valionranta - 
Koskipuisto alueelle tänä vuonna. 

 

Tuleville vuosille Sepolla oli tarkoitus kehittää Rovaniemellä syksyisin pelattavasta Lapin 
Latualueen lentopalloturnauksesta valtakunnallinen Ensilumen Lentopalloturnaus. Uutena 
tapahtumana mieliin jäi myös helmikuinen Angry Birds go Snow hiihto-/ lumiriehatapahtu-
ma Rovaniemen Koskipuistossa perheille, paikalla kävi lähes 2000 ihmistä. Yhdistyksen 
perinteiset vuosittain järjestetyt kesäiset melonta- ja patikkaretket, geokätköily- ja metsä-
mörri-toiminta olivat myös Sepolla kehittelyn alla. 

 

Suomen Latu ry:n toiminnan johtaja Eki Karlson kirjoitti Sepon muistokirjoituksessa viimei-
simmässä Latu ja Polku lehdessä, että Seppo oli koko sydämestään Rovaniemellä kaiken 
ikäisten liikuttaja. Me häntä lähellä olleet emme aina huomanneet, kuinka paljon Seppo 
teki Ounasvaaran Ladun puolesta, kun hän hoiti tapahtumien neuvottelut virkamiesten 
kanssa, haki tapahtumille tukea 
ja tunnettavuutta Helsingistä 
Suomen Ladusta ja järjesteli 
tapahtumille rahoitusta.  

Seppo nautti tekemästään, hän 
oli sitoutunut, motivoitunut sekä 
asiansa hyvin perusteleva ihmi-
nen. Hänellä riitti myös aikaa 
vaihtaa mielipiteitä hoitamistaan 
asioista ihmisten kanssa kes-
kustellen pilke silmäkulmassa. 

 

Perheen ja läheisten lisäksi 
Ounasvaaran Ladun väki jäi 
kaipaamaan Seppoa! 

Antero Karvinen, Eero Kukko-
nen 

SEPPO ARVION MUISTOLLE 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Ystävänpäivän tunnelmia ABGS-tapahtumasta 

Änkkärit lensivät Rovaniemellä 
14.2.2016! 

Koskipuisto muuttui päivän ajaksi lasten talviseksi leikkipai-
kaksi. Sää oli talvinen, pakkasta oli muutama aste ja välillä 
sateli reippaasti lunta.  

Tapahtumassa vieraili noin 2000 henkilöä ja perheet olivat 
lähteneet liikkeelle monen ikäpolven voimin. Mummot ja 
vaarit saivat seurata lastenlastensa touhuja hymy suupieles-
sä.  

Tapahtumassa pääsi kokeilemaan hiihtoa, lumikenkäilyä, 
frisbeegolfia sekä laskea mäkeä niin suksilla kuin liukureilla. Aarteenetsintä sai innokkaita 
lapsia kartan kanssa aluetta kiertämään ja aarteita etsimään.  

Suurimman suosion sai jättiritsat, joilla sai ampua vihaiset linnut panoksina possuja alas 
lumitolpilta. Myös krokotiilin muotoiseen liukumäkeen jonotettiin innokkaasti. Välissä sai 
lämmitellä nuotion ääressä lämmintä mehua juoden, jos vain ehti pysähtymään kaiken 
touhun keskellä.  

Samalla vietettiin ystävänpäivän merkeissä myös avoimia ovia Koskipuistossa sijaitsevas-
sa talviuintikohteessa. Moni kävi kokeilemassa avantouintia ja lämmin palju rannalla kut-
sui väkeä. 

 

Kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille!  

Outi Petrelius 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Napapiirinhiihdon aurinkoisia tunnelmia... 

100km valmiina starttiin…     60km valmiina starttiin... 

40 km valmiina starttiin…      20 km valmiina starttiin.. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Joulupukki toivotti hyvää matkaa hiihtäjille 
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LENTOPALLO 

 

II Ensilumen Lentopalloturnaus  

(Valtakunnallinen) 

II Ensilumen Lentopalloturnaus pidetään Urheiluopistolla                     
19 –20.11.2016 

Alustavat sarjat: 

Miehet avoin 

Naiset avoin 

Miehet kunto/tai M400 

Naiset kunto/tai N300 

 

Yhdyshenkilö Antero Karvinen, 0400 152 547 tai 

antsu.karvinen@gmail.com 

OuLa:n lentopallovuorot 2016: 

Keväån Lentisvuorot päättyneet. 

Syksyllä jatketaan ilmeisesti samoissa paikoissa ja aikoina. Anomus 
jätetty Rovaniemen kaupungin Liikuntatoimelle.  

 - Maanantaisin klo 20.00 - 21.30 Saaren koulu  

 - Torstaisin klo 16.00 - 18.00 Kairatien koulu 

Vuorot ovat avoimia kaikille OuLa:n jäsenille! 

Terveisin Antsu Karvinen, lentopallovastaava,  

0400 152 547 tai antsu.karvinen@gmail.com 



 8 

 

MAASTOPYÖRÄILY 

“Jokamiehen” maastopyöräilytoiminta käynnistyy  
Ounasvaaran Ladussa 

 

Sora rahisee renkaiden alla. Navakka tuuli lennättää sadepisaroita kasvoilleni. Käännän 

pyörän soratieltä metsäpolulle ja katseeni alkaa etsiä kapealta polulta hyvää ajolinjaa. 

Ajantaju katoaa nopeasti ja tajunnassa on vain tämä hetki, jonka luonto, polku ja maas-

topyörä minulle yhdessä tarjoavat. Tuuli, sade ja kaikki muu ylimääräinen unohtuu. Vain 

seuraava mutka on kirkkaana mielessä. 

 

Maastopyöräily sopii kaikille vauvasta vaariin. Pyöräillen pääsee mukavasti luonnon 

keskelle. Voit retkeillä rauhallisesti fatbikella mönkien, kuntoilla luonnosta voimaa am-

mentaen tai urheilla oman kunto ja taitotasosi rajoja koetellen. Metsässä on lähes aina 

hyvä sää. Puusto suojaa tuulelta ja pahimmalta sateelta. Jo pienen metsälenkin jälkeen 

voit tuntea mielesi virkistyneen ja aistiesi auenneen. 

 

Lähde mukaan Ounasvaaran Ladun maastopyöräilytoimintaan. Tulemme järjestämään 

kesän aikana kaksi “Tutustu maastopyöräilyyn” iltaa, sekä viikoittaiset porukkalenkit. 

Toiminnasta ilmoitetaan Ounasvaaran ladun Facebooksivulla, sekä voit myös ilmoittau-

tua sähköpostilistalle. 

 

Lisätietoja sekä ilmoittautumiset sähköpostilistalle 

 

Heikki Stöckell 

p. 050 556 3520 

heikkistockell@gmail.com 

 

Hei, tiedätkö mitä tarkoittaa tunkkaaminen? 

No, siihen joutuu jokainen uusia reittejä etsi-

vä maastopyöräilijä tutustumaan. Se on pyö-

rän työntämistä liian vaikeassa maastossa. 

Hauskaa touhua siis. 

 

Hyvää maastopyöräilykesää kaikille Ounas-

vaaran Latulaisille.  

 

Nähdään polulla! 

 

Heikki 

 

 

Maastopyöräily on jokamiehenoikeus. 

Pyöräilijää koskevat samat oikeudet ja 

velvollisuudet  kuin muitakin luonnossa 

liikkujia.  

Lisää asiaa maastopyöräilystä ulkoilulaji-

na löydät Suomen Ladun internetsivulta  

http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/

maastopyoraily.html 
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TALVIUINTI/HILEHISET 

ONNITTELUT!  

 

Martti Juopperi (OuLa) SM-Hopeaa Talviuinnin 

SM-kilpailu Lohja 

 

Talviuintikausi Koskipuistossa on sujunut hyvin. 
Kirjattuja uinteja lokakuun alun ja huhtikuun lopun 
välisenä aikana oli yhteensä 10896 kpl. Eri kan-
sallisuuksia oli kaikkiaan 33 

Kaukaisimmat uijat tulivat Etelä-Koreasta, Etelä-
Afrikasta, Brasiliasta ja Australiasta. Lämmin telt-
tasauna ja kylmä avanto aiheuttivat uijissa riemunkiljahduksia. 
Kuvia ja videopätkiä arktisesta kokemuksesta lähti saman tien 
maailmalle. 

Ryhminä uimassa ovat käyneet mm. eri työyhteisöt, vaihto-
opiskelijat sekä hää- ja polttariporukat. Tiensä avannolle ovat 
löytäneet myös monet turistit, kuten lukuisa kansallisuuksien 
määrä kertoo. Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöt kävivät 
tutustumassa talviuintikeskukseen maaliskuussa. Keskiviikkoisin 
lämmitetty telttasauna houkutteli paikalle uijia keskimäärin 100 
henkilöä viikoittain. 

Talviuinnin SM-kisat uitiin Lohjalla 29.-31.1.2015. OuLasta osal-
listui 9 uimaria. 

Erilaisia tapahtumia järjestettiin. Ystävänpäivänä pidetyn Angry 
Birds Go Snow tapahtuman yhteydessä vietettiin myös avannolla 
avoimia ovia. Keväinen talviuintitapahtuma kutsui paikalle uinnin 
harrastajia ystävineen. Talviuintikauden päättäjäiset vietettiin 
huhtikuun lopulla. Kiitos kaikille kuluneesta talviuintikaudesta, 
syksyllä tavataan. Uusi uintikausi alkaa lokakuussa. 

Talviuintiterveisin Raili Arvio Hilehiset –talviuintijaoston vetäjä 
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61. NAPAPIIRIN HIIHTO 

61. Napapiirin hiihto järjestettiin 19.3.2016 Ounasvaaran 
upeissa maisemissa. Hiihtopäivänä sää oli aurinkoinen, 
aamulla pakkasta oli -10 astetta lauhtuen päivän mittaan 
pariin asteeseen.  

Alkuviikon vesisateiden ja niitä seuranneiden pakkasten 
johdosta latu-ura oli paikoin hyvin jäinen. Latukoneet ajoiva-
työn aikana koko latureitin ja tekivät parhaansa hiihdon 
onnistumiseksi. 

Joulupukki lähetti perinteisesti hiihtäjät sarjoittain matkalle. 
Hiihdettävät matkat olivat 100, 60, 40 ja 20 kilometriä.  

Hiihtäjiä lähti matkaan kaikkiaan 494. Heidän jälkeensä lähti vielä 3 km:n perhelenkille 
reilut  parikymmentä hiihtäjää. Nuorin osallistuja oli noin vuoden ikäinen ja kiersi lenkin 
turvallisesti ahkiossa isänsä vetämänä. 

Napapiirin hiihdon pitkäaikaisen hiihdonjohtajan, hyvän ystävämme, Seppo Arvion äkilli-
nen menehtyminen liikenneonnettomuudessa pari päivää aiemmin asetti meille toimitsi-
joille lisähaasteita, mutta selvisimme järjestelyistä hyvällä yhteishengellä ja saimme hiih-
totapahtuman läpi vietyä. 

Pyrimme kehittämään perinteistä Napapiirin hiihtoa myös tulevaisuudessa ja nostamaan 
osallistujamäärät menneiden vuosien tasolle. Kehittämistyössä meitä auttaa Lapin am-
mattikorkeakoulussa meneillään oleva kehittämisprojekti, johon toivomme teiltä ideoita 
tulevien vuosien hiihtoja varten. 

LÄMMIN KIITOS hyvästä yhteistyöstä kaikille yhteistyökumppaneille ja ahkerille talkoolai-
sille! 

Hiihdonjohtaja Antero Karvinen ja Outi Petrelius 

NAPAPIIRIN HIIHDON KEHITTÄMINEN 

Tänä vuonna Ounasvaaran Latu ry on yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun restono-
miopiskelijoiden kanssa etsinyt uusia ideoita ja kehitettävää tulevaisuudessa järjestettä-
viin tapahtumiin, kuten vuoden 2017 Napapiirin hiihtoon.  

Lapin AMK:sta Kehittämisprojektiin osallistuvat Riikka Ylisirniö, Hanna Lehtola, Mette 
Vesterinen sekä Heli Koivukangas. Projektin tarkoituksena on saada toteutettavia kehittä-
misideoita jo osallistuneilta hiihtäjiltä sekä vertaillen muita Suomen hiihtotapahtumia.  

Ideoiden pohjalta Napapiirin hiihdoista luodaan entistä parempi ja tapahtumarikkaampi 
kokonaisuus. Tapahtuman kehittämisessä on tärkeää huomioida osallistujien kokemukset 
ja ideat, jotta tapahtuma säilyttää suosionsa tulevaisuudessa. Kiitämme jo etukäteen 
kyselyvastauksistanne, joiden avulla teette projektistamme mahdollista! 

Kehittämisideoita kerätään sähköisellä kyselylomakkeella.  

Linkki kyselyyn löytyy osoitteesta: www.ounasvaaranlatu.fi 
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TULEVIA TAPAHTUMIA TULEVIA TAPAHTUMIA 

Retkiruokakurssi 28.5.2016 

Huhtikuun retkuruokakurssi siirrettiin Toukokuun lopulle uuteen ajankohtaan. Kurssi toteu-
tetaan Lapin Ammattiopiston opettajan vetämänä. Kurssi sisältää materiaalin/ruoka-aineet 
kurssin läpikäymiseksi. Kurssimaksu 25e joka maksetaan kurssin yhteydessä käteisellä. 

Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset Retkiruokakurssille 20.5. mennessä  

Simo Takapurolle 0408422189/simo.takapuro@gmail.com 

Päiväretki Kätkävaaraan la 21.5.2016 ☺ 

Lähde tutustumaan Kätkävaaran luontopolkuun. Reitin pituus noin 7 km. Reitti on osin 
vaativaa. Säänmukainen varustus sekä omat eväät mukaan. Päiväretki on osa Retkeilyn 
peruskurssia jonka puitteissa perehdymme retkiruokailuun sekä muihin pidemmillä 
vaelluksilla tarvittaviin tietoihin sekä taitoihin.  

Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä retken vetäjä Simo Takapuro 
0408422189/simo.takapuro@gmail.com. 

Ilmoittautumismaksu 10€/henkilö (jäsen) ja 20€/henkilö (ei jäsen) maksetaan etukäteen 
OuLa:n tilille FI76 2041 1800 0070 77 (NDEAFIHH). Kuljetukset toteutetaan kimppakyy-
dein. Tarkemmat tiedot päiväretkestä ja aikataulusta ilmoitetaan osallistujille myöhemmin 
sähköpostitse. 

 

Pyhä-Luosto vaellus 18-19.6.2016 ☺☺☺ 

Retkeilyn peruskurssiin liittyvä vaellus vie meidät Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Teem-
me yhden yön yli kestävän vaelluksen jonka puitteissa perehdymme pidemmillä vaelluk-
silla tarvittaviin tietoihin sekä taitoihin. Vaellukselle voi osallistua myös kokeneemmatkin 
eränkävijät 

Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä retken vetäjä Simo Takapuro 
0408422189/simo.takapuro@gmail.com. 

Ilmoittautumismaksu 20€/henkilö (jäsen) ja 40€/henkilö (ei jäsen) maksetaan etukäteen 
OuLa:n tilille FI76 2041 1800 0070 77 (NDEAFIHH). Kuljetukset toteutetaan kimppakyy-
dein. Tarkemmat tiedot vaelluksesta ja aikataulusta ilmoitetaan osallistujille myöhemmin 
sähköpostitse. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA GEOKÄTKÖILY 

JOKAMIEHENOIKEUDET LYHYESTI 

Geokätköily on maailmalla nopeasti leviävä ulkoiluharrastus, siinä etsi-
tään toisten harrastajien piilottamia geokätköjä. Apuvälineenä kartta tai 
gps-navigointilaite ja nykyään myös älykännykkä. Lajin harrastajien 
määrä kasvaa jatkuvasti. 

Geokätköily OuLa:n geokätköjaostossa. 

Geotapaamisia järjestetään kerran kuussa. Toukokuun tapaaminen ti 
17.5.16 klo 18. Silloin sovitaan myös kesän geotapaamisten päivämää-
rät. 

Tapaamisissa pohditaan ajankohtaisia asioita, yritetään ratkoa mystee-
rikätköjä yhdessä käyttämällä erilaisia apuvälineitä. Tehdään myös 
kimppakyydillä georetkiä. 

Geokätköilystä kiinnostuneille ja aloittelijoille annetaan opastusta. 

Osallistumme myös SuLa:n geokätkötoimintaan ja yritys laajentaa 
geoharrastajien joukkoa myös OuLa:n osalta. 

Saat: 

 

- liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä 
ja vesistöissä 

- oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua  

- voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät 

   huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin 

- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja 

- onkia ja pilkkiä 

- veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä 

 

Et saa: 

 

- haitata maanomistajan maankäyttöä 

- kulkea pihamaalla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla 

- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta 

- ottaa sammalta tai jäkälää 

- tehdä avotulta toisen maalle 

- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai melua-
malla 

- roskata ympäristöä 

- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 

- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 

- häiritä eläimiä 

- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 
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METSÄMÖRRITOIMINTA 

OuLa:n Metsämörri –toiminnassa retkeillään lähiluonnossa eli Ounasvaaralla säällä kuin 

säällä. Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. 

Metsämörriretkillä lapset oppivat viihtymään luonnossa omien kokemusten, elämysten ja 

aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua ja luontoa seurataan leikkien, laulujen ja satujen 

johdattamina.  

Metsämörritoiminnasta vastaa Krista Kuusela, joka toimii ainoana ohjaajana vuoden aika-
na. Kohderyhmänä ovat 5–7 v. lapset. 
Kevään Metsämörritoiminta on jo käynnissä ja ryhmässä on tällä hetkellä kuusi lasta. 
Keväällä huhti-kesäkuussa Metsämörriryhmä kokoontuu viisi kertaa ja Syksyllä Metsä-
mörritoiminta jatkuu. Syksyn ryhmä kokoontuu elo-syyskuussa viisi kertaa. 
 
Lisätietoja: Krista Kuusela puh. 
0400 504 057, sposti               
krista.kuusela@gmail.com  

  

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

 

ABGS-tapahtuman lumikenkäi-
lyä 
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HIIHTONIILON TERVEISIÄ 

Suomen Ladun Hiihtoniilojen työkausi alkoi Kiilopää-
hiihdossa marraskuun lopussa. Vaikka olimme kisas-
sa lähinnä töissä, pääsimme myös itsekin sivakoi-
maan pääkisamatkan verran, tosin aina niin rennolla 
Hiihtoniilo-tyylillä.  
 
Minun kausi oikeastaan alkoi jo elokuussa, kun vedin 
sauvaharjoitusryhmää Ounasvaaralla. Osallistuja-
määrä jäi vähäiseksi, mutta olimme innoissamme 
yhdessä harjoittelusta. Tavallisen pulliaisen into läh-
teä yksin sauvarinteeseen ei ole kovin suuri, mutta 
porukassa se muuttuukin mukavaksi harjoitukseksi. 
 
Ensimmäinen varsinainen hiihtoniilotapahtuma oli 
6.2.2016, kun vietettiin valtakunnallista Suomen La-
dun Yhdessä hiihtäen päivää. Toistasataa kävijää 
parin tunnin aikana antoi uskoa siihen, että ensi vuon-
na uudestaan.  
 
Hiihtokoulut keräsivät noin tuplasti enemmän poruk-
kaa kuin edellistalvena. Niilon suu ja silmät loksahti-
vat erityisen suuriksi lauantaina 20.helmikuuta, kun 
paikalle oli kerääntynyt 17 henkeä!  
 
Niiloilukauden päätti 2.4. Rautiojärven Retkihiihto. Aivan upea sää ja hankikanto kruunasi-
vat pienen porukkamme mukavan retken. 
 
Facebookin ryhmistä Ounasvaaran Latu ja Suomen Latu/hiihtoniilot löytyy kuvia ja videoi-
ta talven tapahtumista. 
 
Terveisin Hiihtoniilo Päivi 

 
. 

Suomen Ladun Hiihtoniilot on erilainen hiihdon edistämiskampanja, jossa Hiihtoniiloiksi 
pukeutuneet vapaaehtoiset opastavat suomalaisia ja somelaisia hiihdon ihmeelliseen 
maailmaan. Hiihtoniilot pyrkivät tekemään hiihdon helposti lähestyttäväksi ja hauskaksi 
ja tuovat esiin sen parhaat puolet kuntoilu- ja retkeilyharrastuksena. 
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

Fatbike/Läskipyörä  10 €/vrk ja 50 €/7 vrk 

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria) 3 €/vrk 

Ahkio (6 kpl) 5 €/vrk ja 30 €/7 vrk 

Rosnarinkka 2 €/vrk ja 10 €/7 vrk 

Sopu -elintarvikekuivuri 5 €/2 vrk 

Sauvakävelysauvoja 2 €/2 h/pari 

GPS -laite 5 €/vrk ja 30 €/7 vrk 

Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille 3xhinta. 

Vuokra maksetaan OuLan tilille:                                       
FI76 2041 1800 007077, viite nro 1313. 

Tiedustelut ja varaukset: puh. 040-968 0909 / Eero Kukko-
nen 

OULA  A-OSAKE 
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 TULEVIA TAPAHTUMIA  

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet 
ovat tervetulleita myös Suomen Ladun 
ja Lapin latualueen tapahtumiin! 

                                                                                                   
OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:                                              
 ☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      
 ☺☺          maastoretki/yön yli –retki                                                     
 ☺☺☺      vaellus                                                                         
 ☺☺☺☺  vaativa vaellus   

- 14.5.  YHDESSÄ pyöräillen –päivä                                                     
- 11.-17.6. 32. Suomi meloo, Keuruu—Padasjoki                                        
- 17.-19.6. Fjällräven Classic Finland, Espoo                                             
- elokuu  Lapin latualueen retkeilyviikko, Akumaja, Utsjoki                     
- 29.8.  YHDESSÄ retkipäivä                                                                
-  8.-9.10. YHDESSÄ uiden –päivä, Talviuintikauden avaus                                                                                                
- 19.-20.11. II Ensilumen lentopalloturnaus, Rovaniemi                                  
- 26.11.  Kiilopäähiihto, Kiilopää  

SEURAA ILMOITTELUA KOTISIVUILLAMME NETISSÄ JA LEHDISSÄ! 

HUOM! 

Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä tulee ilmoit-
taa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta tapaturmava-
kuutus vain alle 75 -v:n osallistumiset tapahtumiin. 
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

 Talviuinti, ”Hilehiset”: Raili Arvio, Eero Kukkonen, Juho Lahti-
nen, Ritva Marttala ja Anja Vitikka. 

 Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen, Kai Lohela, Eero Kuk-
konen ja Aimo Jolanki. 

 Napapiirin Hiihto: Aimo Jolanki, Antero Karvinen, Eero Kukkonen, 
Juho Lahtinen, Kirsi-Maria Petrelius, Leif Wilenius ja Pasi Jurmu. 

 Ulkoilu: Simo Takapuro, Aimo Jolanki, Juho Lahtinen, Antero Karvi-
nen, Tuula Kukkonen, Krista Kuusela ja Riitta Kemppainen-Koivisto. 

 Geokätköily: Leif Wilenius, Riitta Kemppainen-Koivisto, Raija Hilke ja 
Riitta Lemmetty. 

 Tiedotus: Simo Takapuro ja jaostojen vastaavat. 

 Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uudisra-
kennus): Eero Kukkonen ja Antero Karvinen. 

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia 

raikkaita ajatuksia otetaan vastaan - ota yhteys jaoston vastaa-
vaan! 

Anna Ounasvaaran Ladun                

jäsenyys lahjaksi! 

Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen lahjan - Suomen La-
dun/Ounasvaaran Ladun jäsenyyden.   

Lisätiedot: www.suomenlatu.fi   Liity jäseneksi! 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä yhdis-
tyksellä on XII/2015 tilaston mukaan 927 henkilöä. 

HALLITUS 2016 
Puheenjohtaja (Vuoden 2016 loppuun)    

  Karvinen Antero  0400 152 547    antsu.karvinen@gmail.com 

Varapuheenjohtaja 

  Lahtinen Juho  050 486 7608    juholahtinen@hotmail.com 

Sihteeri  

  Petrelius Outi  040 586 4196    outi@petrelius.fi 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

  Kukkonen Eero  040 968 0909    kukkonen.eero@gmail.com  

Jäsenet: 

  Jolanki Aimo  040 768 3970    aimo.jolanki@lao.fi 

  Takapuro Simo  040 842 2189    simo.takapuro@gmail.com 

Varajäsenet:  

  Petrelius Kirsi-Maria 040 835 5018    kirsimaria.petrelius@gmail.com 

  Wilenius Leif  050 326 9038    leif.wilenius@elisanet.fi 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2016 

1. jäsen   30 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   40 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 20 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuoriso– ja opiskelijajäsen (alle 29 v.) 15 € La ja Po –lehti + jäsenkortti 

Yhteisöhenkilöjäsen 26 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Liittyminen jäseneksi 

 Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):                                        

jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6301 

 OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

 Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä 

Osoitteen muutokset 

 Latu ja Polku -lehden palvelukortilla 

 OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

Jäsenedut 2016 

 Latu ja Polku -lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa 

 Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa 

 Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti 

Tiedottaminen 

 OULAKKA –jäsentiedote 

 OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A, 96100 Rovaniemi 

 www.ounasvaaranlatu.fi, www.facebook.com/OunasvaaranLatu 

 Lapin Kansa urheilumuistio, Uusi Rovaniemi seurapalsta 
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