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PUHEENJOHTAJALTA 
 

Vuosi sitten UlkonaKuinLumiukko -tapahtumassa 

oli lumiveistos, jossa ihminen oli kontallaan ja 

selässä oli piikikäs pallo. Aikaansa seuraavat 

opiskelijat olivat tehneet veistoksen, joka on hyvin 

kuvannut kuluneen vuoden elämää eri puolilla 

maailmaa.  Kyseisen piikkipallon leviämisen 

estotoimenpiteet aiheuttivat maaliskuussa 

Napapiirin Hiihdon peruuttamisen aivan viime 

metreillä. Hiihtomme yhtäjaksoinen järjestäminen 

vuodesta 1956 katkesi. Tapahtumamme ehti olla 

vuoden verran vanhin Suomessa yhtäjaksoisesti 

järjestetty hiihtotapahtuma. Järjestäjille 

perumispäätöksen tekeminen oli vaikeaa. Tänään 

voi ajatella, että se oli vain yksi niistä sadoista ja 

tuhansista koronan takia perutuista tapahtumista. 

Suomalaisten lomailutottumukset muuttuivat. Ulkomaiden lomakohteet vaihtuivat 

kotimaisiin kansallispuistoihin ja luontoon yleensä. Upea luontomme tarjosi ja 

tarjoaa meille pakopaikan maailman myrskyiltä; luonnossa on tilaa hengittää ja 

nauttia sen rauhasta. Suomen Latu julkaisi maaliskuussa vastuullisen ulkoilijan 

etiketin, mikä herätti kansainvälistä huomiota. Urheilugaala palkitsi Suomen 

Ladun ja Metsähallituksen Uunolla luontoliikunnan mahdollistajina 

Urheilukulttuuri-kategoriassa. Suomen Ladun palkitsemisperusteina oli 

vastuullisen ulkoilijan etiketin lisäksi se, että Suomen Latu paikallisyhdistyksineen 

ovat reilut 80 vuotta edistäneet luontoliikuntaa.  
 

Kemijoki oli minulle vielä vuonna 1995 säännöstelty joki, josta tukinuitto oli 

loppunut muutama vuosi aikaisemmin. Aloimme maaliskuussa 1996 järjestää 

avantouintia, ja kunnioitukseni Kemijokea kohtaan on sen jälkeen kasvanut aina 

vain suuremmaksi. Säännöstelyn joen vedenpinnan korkeuden vaihtelut, joen 

jäätyminen pohjasta päin ja sen aiheuttamat voimakkaat virtaukset ja veden pinnan 

nousut ovat tulleet tutuiksi. Alkutalvi oli kuitenkin luku sinänsä. En ole tutkinut 

tilastoja Kemijoen talvitulvista; onkohan sellaisia edes olemassa. Marraskuussa 

2020 saimme kokea poikkeuksellisen talvitulvan ja jäiden lähdön kaksi kertaa. 

Koskipuiston kalliot Valdemarin alapuolella estivät sen, että jäät eivät vieneet 

meiltä laituria laitteineen. Veden pinta on tätä kirjoitettaessa kymmeniä senttejä 

normaalin korkeuden yläpuolella ja viranomaiset varoittelevat jäille menosta. 

Alkutalvi oli meille hyvä muistutus joen voimasta. Syksyn kokemukset 

Koskipuistossa on syytä muistaa, kun mietitään Venetien laiturin rakenteita.  
 

Pidetään huolta toisistamme tänäkin vuonna. 

Aila Oikarainen 
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VENETIEN TOIMITILALLE VUODEN AIKALISÄ  

  
 

Venetien toimitilojen rakentamisessa Kemijoen rantaan otettiin vuoden aikalisä, 

koska suunnittelu osoittautui mutkikkaammaksi kuin kuviteltiin. 

Lisäksi sopimukset Rovaniemen kaupungin kanssa viipyivät niin, että 

kaupunginhallitus hyväksyi toimitilan tontinvuokrasopimuksen vasta 23.11.2020 

Alueen asemakaava oli vahvistunut 4.9.2020. 

Vaikka Arkkitehtitoimisto Rantakokolta saatiin ensimmäisiä rakennusluonnoksia jo 

reilu vuosi sitten, niin vasta kaavan varmistuttua suunnittelulle tuli selkeä pohja. 

Eniten miettimistä on aiheuttanut se, miten tiloista tehdään mahdollisimman 

esteettömät niin, että myös pyörätuolilla liikkuva uimari pääsee sisätiloista 

rantalaiturille. 

Valtiolta voi saada liikuntapaikka-avustusta vain, jos liikuntaesteiset otetaan 

huomioon. Ilman julkista tukea yhdistys ei pysty rakentamaan omia toimitiloja. 

Esteettömyyden ratkaisemiseen tuo lisää vaikeuskerrointa se, että Venetie on tulva-

aluetta. Rakennus on tehtävä pilarien varaan niin, että kuivana pysyvät tilat ovat 

melkein 1,5 metriä maanpinnan yläpuolella. 

Toimitiloista valmistui loppusyksyllä suunnitelma, jonka kustannusarvio oli 

yhdistykselle liian korkea. Hallitus palautti sen uuteen valmisteluun, jossa haetaan 

keinoja hinnan pudottamiseen. 
  
 

HENKILÖNOSTIN LIIKUNTAESTEISIÄ VARTEN JA KULKUTUNNELI RANTAAN 
  
 

Tässä vaiheessa on selvää, että liikuntaesteisiä varten tulee henkilönostin, jolla 

pääsee pysäköintialueen tasolta ylös sisätiloihin. 

Miesten ja naisten pukuhuoneista sekä lämmittelysaunasta tehdään niin väljät, että 

niissä pystyy liikkumaan pyörätuolilla. Talossa on myös invavessa. 

Selvää on myös, että talolta laiturille rakennetaan umpinainen valaistu 

kulku”putki”, jossa pystyy liikkumaan pyörätuolilla. Putkessa on yksi tasanne, jonka 

kohdalla on ikkunat. 

Puheenjohtaja Aila Oikarainen kertoo, ettei tunnelia tehdä vain esteettömyyden 

takia. Se myös helpottaa olennaisesti talviuintipaikan huoltoa, kun kulkureitti 

rantaan pysyy jäättömänä ja lumettomana. 

Uintiin liittyvien tilojen lisäksi Venetielle tulee yhdistyksen toimisto ja 

kokoontumistilat. Niiden mitoitus on vielä auki. 

Oikarainen arvioi, että huoneistoalaa tarvitaan kaikkiaan noin 150 neliömetrin 

verran.  
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Ounasvaaran Ladun toimitilat rakennetaan Venetien (edessä), kevyen liikenteen reitin (oik.) 

ja Kemijoen rajaamalle kaistaleelle. Talo tulee etualan puiden takana olevalle alueelle, lähes 

1,5 metriä korkeiden pilarien päälle, jotta se pysyy kuivana myös kerran 100 vuodessa 

toistuvassa tulvassa. Kuva on otettu 30.5.2020, jolloin Rovaniemen kevättulva oli 

korkeimmillaan.  

 
Vuoden takaisissa luonnoksissa sauna oli erillinen rakennus, mutta nyt on päädytty 

sijoittamaan kaikki tilat yhteen rakennukseen. Vain varasto tehdään erikseen.  

Siellä säilytetään muun muassa vuokrattavia välineitä. 

Rakentamisen tavoiteaikataulu on, että toimitilat valmistuvat 2022 loppusyksyllä. 

Hankkeesta pidetään 26.4. klo 18  ylimääräinen yleinen kokous, jossa esitellään 

suunnittelutilanne ja toivotaan jäsenten näkemyksiä jatkotyön pohjaksi. 

 

Outi Torvinen 

  

 

Etsitään polkujuoksu- ja maastopyöräilyohjaajia 

 

Ounanasvaaran Latu etsii polkujuoksun ja maastopyöräilyn harrastajia, joita 

kiinnostaisi kouluttautua näiden lajien ohjaajiksi.  

Suomen Latu järjestää ohjaajakoulutusta, josta ei tule kustannuksia osallistujalle. 

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu yhdistyksen kautta.  

Koulutettu ohjaaja sitoutuu toimimaan yhdistyksessä sovittavan ajan. 

Lisätietoja puheenjohtaja Aila Oikarainen 040 5684 111. 
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TERVEHDYS PERHELIIKUNNAN JA  
LASTENTOIMINNAN JAOSTOSTA! 
 

Ounasvaaran Ladussa halutaan elvyttää sekä lisätä perheiden ja lasten 

huomioimista toiminnassa, siksipä perustettiin oma jaosto syksyllä 2020.  

Minä olen Kuusniemen Ulla ja toimin jaoston vetäjänä. Latukokemusta olen 

kartuttanut Suomen Ladun Luonnossa kotonaan ja "Meillä on Metsämörri- 

laatutunnus" -työryhmissä sekä lastentoiminnan kouluttajana ja ohjaajana. 

Paikallisyhdistystoiminta tullee tutuksi hiljalleen. Perheliikunnan ja 

lastentoiminnan jaosto on koottu OuLan konkareista, ja mukaan on saatu aivan 

uusiakin kiinnostuneita.  

Joulun alla järjestimme perheiden omatoimisen "Metsätontun lyhtyreitin" 

Ounasvaaralle. Sen oli aluksi tarkoitus olla yhden iltapäivän kestoinen, mutta 

suuren suosion kannattelemana se kestikin adventista tapaninpäivään. 

Kevätkaudella on vuorossa ainakin Muumiperheiden hiihtokoulu, johon 

yhdistetään Muumien retkeilykoulua, helmi-maaliskuun vaihteessa. Tarkoituksena 

on tutustua hiihdon, mäenlaskun ja retkeilyn perusasioihin leikkien ja yhdessä 

tehden. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löytyy toimintasuunnitelmasivulta. 

Ensimmäinen hiihtokoulun tapaaminen osuu sattumalta samaan ajankohtaan 

lumiukkotapahtuman kanssa. Lisäksi tarjoamme maistiaisia Metsämieli-toimintaan 

muutaman tunnin illassa maaliskuussa. Metsämieli-ilta sopii 

vaikkapa ruuhkavuosivanhempien hengähdyshetkeksi. Toki perheettömätkin ovat 

tervetulleita. 

Kaikissa tapahtumissa noudatetaan terveysviranomaisten ja Suomen 

Ladun koronamääräyksiä ja -suosituksia. 

 

Mukavaa alkanutta Latuvuotta kaikille!          Ulla Kuusniemi 

Perheliikunnan ja lastentoiminnan jaosto 

Lapset tutkivat luontoa Metsämörri-retkillä. 

Kuva: Krista Kuusela 
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RETKEILY SOPII KAIKILLE! 
 

Retkeilyn ja ulkoilun kaikki muodot kiinnostavat 

ja näyttää siltä, että suosio vain lisääntyy. 

Retkeilytaitojen koulutuksen tarve on 

ajankohtaista, joten järjestämme tänä vuonna 

retkeilykurssin ja ohjattuja retkiä, missä käydään 

läpi perustaitoja ja opitaan toisiltamme samalla 

luonnossa liikkuen. Toiminnallamme on tarkoitus 

edistää myös omatoimista retkeilyä. Perustaitojen 

lisäksi kertaamme jokamiehenoikeuksia, 

retkietikettiä ja mitä kaikkea on huomioitava 

vastuullisessa retkeilyssä. Noudatamme 

suosituksia toiminnassa Convid-19 

poikkeusaikana. 
 

Tulevat retkemme ovat matalan kynnyksen retkiä, aiheita mm. lumikenkäily, lumimajoitteet 

ja talviretkivarustus, sekä Rakastu retkeilyyn koulutus ja kesävaellus. Tämän vuoden 

ensimmäinen talviretki järjestetään Pöyliövaaran retkeilyalueelle 31.tammikuuta. Helmikuun 

21. päivä, klo10 kokoonnutaan Venetien rantaan rakentelemaan lumisuojia. Lisätietoja 

tapahtumista ilmoitetaan nettisivuilla ja FB-sivulla. Ounasvaaran latu ry:n Rakastu retkeilyyn 

-ohjaajat: Laura Niskala ja Mari Heikkilä järjestävät loppukeväästä retkeilykurssin ja 

alkukesään tähdätään vaellusreissu. Tarkemmat päivämäärät ja lisätiedot ilmoitetaan 

myöhemmin.  

Seuraa Ounasvaaran ladun nettisivujen ajankohtaista- osiota ja Facebook-sivuja. 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan nauttimaan ulkoilmaelämästä! 

    

 

Hanna Korhonen, Retkeilyjaosto 

 Onko nokipannukahvia parempaa? 
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HIIHTOA VAPAALLA TYYLILLÄ – ROHKEASTI 

KOKEILEMAAN! 
 

Ensimmäiset luistelupotkut muistan ottaneeni keväällä 1990. Tuolloin nuorena 

miehenä pääsykokeisiin lukiessani kävin välillä hiihtelemässä, ja hankikelillä sain 

näin perinteisen tyylin suksillakin hyvät vauhdit. Kuitenkaan vielä tuolloin en 

voinut uskoa, että voisin luistelutyylin oikeasti oppia.   

Seuraava ja ratkaiseva kokeilu oli sitten keväällä 2001 Kittilässä. Lähdin kollegani 

Ari Heikkisen kanssa lenkille kiertämään Kittilän kirkonkylän. Ari oli harrastanut 

luisteluhiihtoa jo pidempään ja meni hyvää vauhtia. Minä yritin rimpuilla 

perinteisen hiihdon varusteillani mukana, välillä luistelua yrittäen, mutta tietenkin 

huonolla menestyksellä. Sain Arilta kehotuksen mennä ensi arkena hankkimaan 

oikeanlaiset välineet, ja niin teinkin…  Sen jälkeen en ole perinteisellä tyylillä 

hiihtänyt metriäkään. 

UNOHDA ENNAKKOLUULOT JA LÄHDE BAANALLE 

Vapaan tyylin hiihto on vauhdikasta ja sujuvaa menoa. Tehokkuus perustuu siihen, 

että kaikki liike suuntautuu vain eteenpäin, ei lainkaan taaksepäin. Tietty 

perusvauhti on välttämätön, mutta täysillä ei todellakaan tarvitse koko aikaa 

mennä. Toinen yleinen harhaluulo on, että luisteluhiihto olisi raskasta. Sitä se ei 

ole, paitsi mahdollisesti voi siltä tuntua aivan alussa, jos aiempaa kokemusta ei ole. 

Luisteluhiihto on sikäli välineurheilua, että ilman oikeanlaisia ja itselle sopivia 

varusteita se ei onnistu ollenkaan. Niin monot, sukset kuin sauvatkin eroavat 

perinteisen tyylin kalustosta. Luistelukenkä on nilkkaa tukeva ja korkeavartinen. 

Sauvojen tulee olla riittävän pitkät, hiihtäjän korvaan asti, jotta työnnöt lähtevät 

oikein ja hiihtoasento on ryhdikäs. Luistelusuksia on monen tasoisia. Kilpasukset 

ovat tietysti parhaita, mutta kukin pari on tehty melko kapealle kelialueelle, ja 

kilpasuksien ominaisuudet myös tulevat esille vasta kovemmassa vauhdissa. 

Niinpä kannattaakin harkita lajin aloittamista hieman alemman tason suksilla. 

Luistelusuksien voitelu on sikäli helpompaa, että pidosta ei tarvitse huolehtia: koko 

suksi vain luistovoidellaan. Hyvin luistava ja muutoinkin toimiva suksi on suureksi 

avuksi luistelutekniikoiden harjoittelussa. 

Aloittaa kannattaa helpoilla laduilla, koska ylämäet saattavat olla aluksi raskaita, 

kun nousutekniikka ei ole vielä kehittynyt. Luisteluhiihdossa kehitystä tapahtuu 

takuuvarmasti, mutta hiihtämään oppii vain hiihtämällä, ei pelkällä 

mielikuvaharjoittelulla. Erilaisia alan kursseja ja hiihtokouluja on tarjolla, ja niitä 

suosittelen lämpimästi. Suomen Ladun www.kaikkihiihdosta.fi on oiva 

tietopaketti, johon ehdottomasti kannattaa tutustua. 
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VAPAAN TYYLIN TEKNIIKAT JA SUDENKUOPAT 
 

Luistelutekniikoita on viisi. Niitä on helppo lähestyä vertaamalla viisivaihteiseen autoon. 

Ykkönen on ankka eli vuorotahtinen ylämäkitekniikka, joka sopii jyrkkiin ylämäkiin. 

Kakkonen on perusluistelu eli kuokka. Sitä käytetään ylämäkeen ja myös hitailla 

alustoilla ja se on toispuoleinen tekniikka, eli työnnöt tehdään vain toiselle puolelle. 

Kehittäjänsä mukaan nimetty Wassberg-tyyli on kolmonen. Se on symmetrinen 

tasamaan ja loivan ylämäenkin tekniikka, jossa työntö tehdään molemmille potkuille. 

Nelosvaihde on sekin nimetty kehittäjänsä mukaan: Mogren on vauhdikas toispuolinen 

tyyli, jossa työntö tapahtuu liukuvalle sukselle. Viitosvaihde on sauvoitta luistelu; silloin 

mennään jo niin lujaa alamäkeen tai myötätuuleen, että sauvatyönnöt eivät ehdi 

mukaan.  

Luisteluhiihdossa on muutamia perusjuttuja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. 

Riittävä painosiirto liukuvan suksen päälle ja tasapainoinen yhden suksen liuku ovat 

hiihdon peruselementtejä. Liian istuvaa hiihtoasentoa kannattaa välttää, hiihtoasennon 

tulee olla hyökkäävä ja suksikulman kapea. Pelkällä kuokalla ei ole hyvä hiihtää, sillä 

toispuoleinen tekniikka ei ole pidemmän päälle ainoana tyylinä hyvä. Wassberg-tyyli 

kannattaa opetella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Itselläni sen opettelu oli koko 

homman vaikein osuus ja vei monta talvea. Tasapainoharjoitteet ovat oiva apu 

luistelutekniikoiden kehittämiseen, ja hiihdon selkeä rytmi helpottaa menoa. Huonosti 

luistavat sukset ovat myrkkyä tekniikkaharjoittelulle ja koko homman mielekkyydelle. 

               (jatkuu seuraavalla sivulla) 

 

Luisteluhiihtokin on parhaimmillaan yhdessä. 

9 
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VAUHDIN HURMAA OMILLA LIHAKSILLA 
 
 

Luisteluhiihto on parhaimmillaan kevään aurinkoisilla luistavilla keleillä. Aika 

moni hiihtääkin perinteistä pakkaskeleillä, jolloin luisto ei ole niin hyvä, ja siirtyy 

sitten keväällä luisteluun. Pitovoitelun haasteet kun ovat yleensä suurimmat juuri 

parhaiden luistelukelien aikaan. Pitkän kaamoksen ja talven harjoittelun jälkeen on 

upeaa päästä aurinkoisille baanoille tunturiin. Kun suksi lähtee viemään ja voi 

nauttia vauhdista,  

on se menoa.  

 
  Keijo Mattila 

    Kuva:  Juha Kauppinen 
 

 

 

 

KORONA VÄIJYY NAPAPIIRIN HIIHTOA 
 
 

Maaliskuun Napapiirin Hiihtoon olisi tiedossa jo ainakin 300 osallistujaa,  

sillä näin moni siirsi koronan takia viime keväänä peruuntuneen hiihdon 

osallistumisoikeuden tälle vuodelle. 

Korona varjostaa hiihdon järjestämistä nytkin. Lapin sairaanhoitopiiri ilmoitti 21. 

tammikuuta jatkavansa suositusta, ettei sairaanhoitopiirin rajoja ylittäviä 

urheilutapahtumia ei saisi järjestää. 

Suositus jatkuu kuukaudella 21.2. saakka, ja siitä on enää kolmisen viikkoa 

Napapiirin Hiihtoon, joka on tarkoitus järjestää 13.3. 

Jollei koronaepidemia laannu tulevien viikkojen aikana, on varauduttava siihen, 

että suositusta jatketaan edelleen. 

Hiihdon järjestävät yhteistyössä Ounasvaaran Latu ja Ounasvaaran Hiihtoseura. 

Viime kevään hiihto kaatui viime tipassa, kun Lapin aluehallintovirasto antoi 

painokkaan suosituksen perumisesta. 

Tämän kevään hiihdon järjestelyjä jatketaan toistaiseksi sillä ajatuksella, että se 

toteutuu. Pahimmatkin uhkakuvat pyritään ennakoimaan ja järjestämään toiminnat 

niin, että hiihtoon voisi osallistua turvallisesti. 

Silti voi käydä niin, että tapahtuma joudutaan taas perumaan. 

Tässä vaiheessa kuitenkin vielä mietitään uusia toimistojärjestelyjä ja muita 

muutoksia, joilla kaikenlaiset ihmiskontaktit saataisiin hiihdossa mahdollisimman 

vähiin. Auki on muun muassa se, missä osallistujille jaetaan numerolaput ja muu 

materiaali. 

 

Outi Torvinen 

  
7 
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KOSKIPUISTOSSA VILSKETTÄ 27. HELMIKUUTA 
 

Helmikuun viimeinen lauantai on touhupäivä Koskipuistossa. Ounasvaaran Latu 

järjestää siellä lumenveistoa, ja samana päivänä puistossa alkaa myös 

Muumiperheen hiihtokoulu. 

Ulkona kuin lumiukko –tapahtuma liittyy Suomen Ladun vuosittaiseen 

talviulkoilukampanjaan, ja se on kaikille avoin.  

Muumihiihtokouluun on ennakkoilmoittautuminen. Tarkempia tietoja löydät 

tapahtumakalenterista sivulla 12. 

Aikaisempien vuosien tapaan Lapin ammattiopisto REDU:n opiskelijat tekevät jo 

edeltävän viikon aikana noin 50 lumiaihiota lauantain tapahtumaan varten. 

Paikan päällä on jonkin verran veistotyökaluja, mutta kannattaa tuoda omiakin, 

ettei lumiukon muotoilu jumita työvälineiden niukkuuden takia. 

Opiskelijat ovat valmistaneet silmiä ja nappeja, joita voi käyttää tarpeen mukaan. 

Käytettävissä on lisäksi pieniä lumimuotteja, jos haluaa tehdä kaiken itse alusta 

asti. Oula tarjoaa kahvia, mehua, pullan. 

Muumihiihtokoululaiset jatkavat suksitaitojen opettelua Koskipuistossa vielä 

sunnuntaina, ja kurssin toinen jakso pidetään seuraavana viikonloppuna. 
 
 

Outi Torvinen 
 

 

 

 

 

REDUn opiskelijoiden ”koronavirus” herätti huomiota viime helmikuun Ulkona kuin lumiukko –

tapahtumassa 
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TAPAHTUMIA 2021 
 

TOISTUVIA TAPAHTUMIA 
 

Talviuinnin yleisöuinnit sunnuntaisin klo 12-13 Koskipuistossa, maksu 

3€/henkilö, jollei ole kausikorttia. Yleisöuintejä järjestetään siihen asti, kunnes 

uintikausi huhtikuussa päättyy. 
 

Lentopallovuorot Alakorkalon koululla tiistaina ja keskiviikkona klo 17-18.30. 

Yhteisiä sauvakävelylenkkejä eri tasoisissa maastoissa kesäkuussa ja  

elo-syyskuussa. 
 

HELMIKUU 
 

Ystävänpäivän uinnit su 14.2. klo 12-14 Koskipuiston talviuintipaikalla. 

Lumimajoitepäivä/talviretkeily intro 21.2. 

Ulkona kuin lumiukko –tapahtuma la 27.2.  

klo 10-15 Koskipuistossa, lisätietoja sivu 11. 

Muumiperheen hiihtokoulu helmi-maaliskuussa: Oman tutun aikuisen kanssa 

opetellaan hiihdon ja mäenlaskun perustaitoja leikkien ja yhdessä toimien - 

tarvitaan omat hiihtovälineet! 

Paikka: Koskipuiston alue (leirintäalueen vieressä): 1. kokoontuminen uimarannan 

parkkipaikkalla (pukukoppien luona) 

Kokoontumiset: la-su 27.-28.2. ja  la-su 6.-7.3. klo 12 alkaen 

Ilmoittautuminen 20.2. mennessä: tuula.kukkonen@gmail.com 

Kurssimaksu: jäsenet 30€/henkilö ja ei-jäsenet, 40€/henkilö 

Tiedustelut:Tuula Kukkonen 
 

MAALISKUU 
 

Metsämieli-maistiaiset Ounasvaaralla ti 2.3. klo 18. Kesto 1-1,5 tuntia. 

Osallistumismaksu: : jäsenet 5€/henkilö ja ei-jäsenet, 15€/henkilö, lapsi aikuisen 

mukana ilmaiseksi. 

Ilmoittautuminen 28.2. mennessä: minnak.uusiautti@gmail.com. 

65. Napapiirin Hiihto Ounasvaaralla la 13.3., lisätietoja sivu 10 ja 

www.napapiirinhiihto.fi 

Metsämörritoimintaa maalis-toukokuussa 5-8-vuotiaille. 

Metsämörri-satuhahmo innostaa lapsia liikkumaan lähiluonnossa ja tutustumaan 

sen ihmeisiin. Mörriseikkailu on Ounasvaaralla järjestettävä viiden kerran 

tapahtumasarja, kokoontumiset sunnuntaisin 2-3 viikon välein. Päivämäärät 

varmistuvat myöhemmin. 

Osallistumismaksu: jäsen 15€/henkilö ja 10€/henkilö, jos samasta perheestä on 

useampi osallistuja, ei-jäsen 20€/henkilö ja 15€/henkilö. 

Lisätietoja: Krista Kuusela 0400 504 057 tai krista.kuusela 
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TOUKOKUU 
 

Perhepäivä 8.5. Mukavaa puuhaa ja liikkumisen iloa koko perheelle. 

Tahko Pihkala –sauvakävelytapahtuma la 22.5. matkat 6 km ja 9 km. 

Tapahtumalla muistetaan 80 vuotta sitten järjestettyä maaottelumarssia. 

Rakastu retkeilyyn –koulutuksen teoria pe-su 21.-23.5. 
 

KESÄKUU 
 

Rakastu retkeilyyn –koulutuksen käytännön osuutena retki Korouomaan la-su 

12.-13.6. (ei edellytä teoriaosuuteen osallistumista)  
 

SYYSKAUSI 
 

Nuku yö ulkona la 28.8. 

Yhteinen sieniretki Lapin Marttojen kanssa syyskuussa, teemana myöhäissyksyn 

sienet. 

Karpaloretki lokakuussa. 

Talviuinti alkaa Koskipuistossa lokakuun alkupäivinä. 

Ensilumen lentopalloturnaus Lapin urheiluopistolla la 13.11. 

Metsätontun lyhtyretki su 28.11. Ounasvaaralla. 

Pikkujoulu-uinnit avannolla la 12.12. Avoin kaikille. 

Loppukevään ja syyskauden tapahtumista tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen 

verkkosivulla, sähköpostitiedotteilla, Lapin Kansan ja Uuden Rovaniemen järjestö- 

ja tapahtumapalstoilla sekä Facebookissa. 
 

KOKOUKSET 
 

Sääntömääräinen kevätkokous ma 29.3. klo 18. 

Venetie-hankkeesta pidetään ylimääräinen yleinen kokous, jossa esitellään 

suunnittelutilanne ja toivotaan jäsenten näkemyksiä jatkotyön pohjaksi. Kokous on 

ma 26.4. klo 18. 

Sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa, päätös Venetien 

rakentamisesta. 
 

LAPIN LATUALUEEN TAPAHTUMAT 
 

Retki Korouomaan la-su 12.-13.6. 

Suomen Ladun retkeilykoulutus Akumajalla Karigasniemellä to-su 26.-29.8. 

Syyskokous Pellossa la 25.9. 
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KIILOPÄÄN LOMAHUONEISTOA REMONTOITU 
 
 

Yhdistyksen Kiilopään lomaosaketta on 2019-2020 remontoitu noin 27 000 

eurolla. 

Keväällä 2019 uusittiin pesutilat ja syksyllä 2020 tehtiin turvallisuusremonttia. 

Parvella on nyt hätäpoistumisikkuna ja sen alla ulkoseinässä tikkaat. Parvelle 

vievät portaat uusittiin, ja niissä on nyt nykymääräysten mukainen kaide. 

Lomaosake OuLa A:n hinnat Ounasvaaran Ladun jäsenille Kiilopään 

listahinnoista: 

 sesongin ulkopuolella -50 % 

 sesonkina -30 %  (16.2.-30.4., 21.8.-30.9. ja 1.11.-31.12.) 

Hinnat eivät sisällä liinavaatteita eikä takkapuita. 

Varaukset jäsenhintaan aikaisintaan 8 viikkoa ennen suunniteltua saapumista: 016-

6700 700 tai kiilopaa@suomenlatu.fi 

Vuokraus maksetaan Tunturikeskus Kiilopäälle. 

Kiilopään opastetut retket ja iltaohjelma sisältyvät hintaan.  
 

VÄLINEIDEN VUOKRAUS 
Vuokrattavat välineet hintatietoineen löydät 

osoitteesta: https://ounasvaaranlatu.fi/vuokraus/ 

Sovi varauksesta ja luovutuksesta: Kirsi Lantto, 040 861 3671  

valinevuokraus@gmail.com  

Vuokra maksetaan OuLan tilille: FI21 5640 0220 1075 64, viite1313 

Välinevuokrausta kehitetään niin, että se onnistuisi netissä. Yhdistyksen sivulla on 

jo ollut ensimmäinen kokeilu, ja sen pohjalta palvelua hiotaan toimivammaksi. 
 

HALLITUS 2021  
puheenjohtaja Aila Oikarainen, 040 5684 111  aila.oikarainen@gmail.com 

varapuheenjohtaja Outi Torvinen,  050 596 8839 outitorv@hotmail.com 

sihteeri Nina Miettinen, 040 539 1678 nina.miettinen@gmail.com 

jäsensihteeri Eeva Oivo, 040 735 5869 eeva.oivo@gmail.com 

 

Jäsenet: 

Aimo Jolanki, 040 768 3970  aimo.jolanki@gmail.com 

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

Kirsi Lantto,  040 861 3671 kirsilantto@gmail.com 

Vesa Mattila, 040 571 3671  vesa.mattila@live.com 

Leif Wilenius, 050 556 3520  lgwilenius@gmail.com 

 

Varajäsenet: 

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

Ulla Kuusniemi, 050 367 1715 ulla.kuusniemi@gmail.com 
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JÄSENMAKSUT 2021 
 

 

henkilöjäsen 30€,  Latu ja Polku -lehti + jäsenkortti 

perhejäsenyys 42€,  Latu ja Polku -lehti + 2 jäsenkorttia 

rinnakkaisjäsenyys toisessa yhdistyksessä 20€, jäsenkortti 

nuoriso-/opiskelijajäsen (alle 29 v.) 15€, Latu ja Polku -lehti + jäsenkortti 

kannattajajäsen 100€  Latu ja Polku -lehti + jäsenkortti (uusi jäsenmuoto OuLalle) 

 

Jäseneksi liittyminen: https://www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html  

Katuosoitteen muutos: ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä osoitteet päivittyvät 

automaattisesti Postin rekisteristä, mikäli tätä ei ole kielletty. 

Sähköpostiosoitteen muutokset: eeva.oivo@gmail.com 

 

HUOM!!!! Ilmoita Eevalle nykyinen osoitteesi, jos haluat OuLan tiedotteet.  

Yli 200 jäsenen tiedoista puuttuu ajantasainen sähköpostiosoite.  
 

Jäsenedut: https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html   

Lisäksi yhdistyksen tapahtumat, edulliset vuokravälineet ja Kiilopään OuLaA-

osakkeen vuokraus jäsenhintaan. 

Vakuutus: yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa on tapaturmavakuutus. 

 

Tiedottaminen:  

Suomen Ladun Latu ja Polku -lehti neljä kertaa vuodessa 

sähköpostitiedotus 

www.ounasvaaranlatu.fi;  www.napapiirinhiihto.fi 

Facebook: Ounasvaaran Latu ry,  Napapiirin Hiihto ja Rovaniemen seudun 

geokätköilijät 

Lapin Kansan ja Uuden Rovaniemen seuratoiminta- ja tapahtumapalstat 

 

  

 

Hei! 

OuLan verkkosivuja aiotaan uudistaa. Onko sinulla toiveita? 

Kerro ne sähköpostilla outitorv@hotmail.com. 
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