LAKEUDEN LADUN
JÄSENVIESTI 3/2015

JÄSENMAKSUT 2015
Lakeuden Ladun jäsenmaksut 2015 ovat seuraavat:
- henkilöjäsenmaksu
- koko perheen jäsenmaksu
30 €
- nuoriso- ja opisk.jäs. alle 29 v
- sivujäsen toisessa latuyhdistyksessä
10 €

21 €
(jäsenkortti + Latu ja Polku-lehti)
( 2jäsenkortti + Latu ja Polku-lehti)
15 €
(jäsenkortti + Latu ja Polku-lehti)
(jäsenkortti+ jäsenviestit)

Perhejäsenmaksu kattaa kaikkien samassa taloudessa asuvien jäsenyyden. Suomen Latu postittaa laskun ja
jäsenkortit. Jäseneksi voi liityä myös netissä www.suomenlatu.fi

JÄSENEDUT
Suomen Ladun myöntämät jäsenedut Latu ja Polku-lehdessä. Lisäksi Lakeuden Latu tarjoaa seuraavat
jäsenedut:
- Kun asioit Supersportissa, Valtionkatu 14, näytä Suomen Ladun jäsenkrtti ja kysy myyjältä Lakeuden Ladun
alennusta: suositushinnoista retkeilyasut - 15 %, urheilu- ja vaelluskengät, sukset, sauvat, monot, hiihtoasut
ja hiihtotarvikkeet - 20 %. Muistakin tuotteista kannattaa kysyä Ladun alennusta.
- Kun asioit Intersport Seinäjoessa, Kalevankatu 12, saat 15 % alen vaatteiden ja kenkien ovh:sta. Muista
tuotteista 10 % ale ovh:sta esittämällä Suomen Ladun jäsenkortin.

LAKEUDEN LADUN VIIKKO-OSAKKEET:
Lakeuden Latuoloksen vapaat viikot Muoniossa 2015:
v 42,
10.-17.10
viikon hinta 250 €
( 2016 viikot: 4, 15, 23, 24, 29, 37, 44, hinnat vahvistetaan syyskokouksessa)
Kiilopään Outaladussa Saariselällä 2015:
v 47,
14.-21.11.
viikon hinta 250 €
v 53,
26.12.-2.1.
viikon hinta 300 €
( 2016 viikot: 42, 48, hinnat vahvistetaan syyskokouksessa)
Varaukset ja lisätiedot: Esko Vieri p. 045-1675944
Uutta tietoa tapahtumistamme ja toiminnastamme saat: www.suomenlatu.org/lakeudenlatu sekä
facebook.com/lakeudenlatu
LAKEUDEN LADUN JOHTOKUNTA:
puh.joht, tiedottaja
Esko Vieri
045-1675944, esko.vieri@anvianet.fi
varapuh.joht.
Seppo Riihimäki
044-9783844, seppo.riihimaki@netikka.fi
sihteeri
Jari Ojala
044-3346670, oide@netikka.fi
taloudenhoitaja
Pentti Toivonen
0500-565408,
pentti.toivonen@netikka.fi
koulutussihteeri
Päivi Karttunen
040-5451524,
paivikarttunen@hotmail.com
it-yhdyshenkilö
Pekka Raisio
0400-763061,
pekka.raisio@mavi.fi
muut jäsenet
Herkko Kallio, Matti Lähdesmäki, Matti Mäkineste,
Riitta-Liisa Rantanen, Hannu Salo
Etukannen kuva: Helvetinkolu, Timo Nieminen

Takakannen kuvat: Kuningasrapu lautasella, Pyhä Nattasten kivitoora, Arja Vieri

Kesä päättyi ennenkuin kunnolla alkoikaan. Syksy on kuitenkin liikunnan kannalta hyvää aikaa.
Aloitamme Hirvijärvi-Varpula erämaareitistön kehittämishankkeen ja teemme suunnittelmat
yhdysreiteiksi eri luontokohteiden välille. Hankkeessa ovat mukana Seinäjoen ja Lapuan kaupungit
sekä Lapuan Tuomioseurakunta, joilla on suuria maa-alueita alueella. Vinkkejä hyvistä
reittivaihtoehdoista otetaan vastaan.

TORSTAIPYÖRÄILYT JATKUVAT JA PÄÄTTYVÄT ITÄVÄYLÄN PYÖRÄILYYN
Torstaisin klo 18.00 lähtö Luontotalolta. To 1.10. ainutkertainen Itäväylän pyöräily, lähtö klo 18
Rengonharjun TB:ltä Itäväylää Kuortaneentielle. Lisätietoja lehdissä.
RUSKARETKI HELVETINJÄRVEN KANSALLISPUISTOON 19.9.
La 19.9. klo 9.00 lähdemme ruskaretkelle Helvetinjärven kansallispuistoon Ruovedelle. Lähtö
pikkuautoilla Uimahalli-Urheilutalon P-paikalta. Alueen erikoisuutena ovat vuosimiljoonia sitten
syntyneet syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet ja salomaiset metsät, suurimpana nähtävyytenä
Helvetinkolu. Kierrämme ainakin 4 km luontopolun. Lisätiedot: Esko Vieri p. 045-1675944.
ENNAKKOINFO 23.9. ITÄVALLAN 2016 VAELLUSRETKESTÄ
Ke 23.9. klo 18.00 Luontotalo Käpälikössä ennakkoinfo Itävallan vaellusretkestä, mitä on
suunniteltu tehtäväksi 8.-14.6.2016. Kohteena Achensee-järven ympäristö, hotellina Hotel
Mauracherhof. Korkein kohde on Bärenkof, 1991 m. Hinta-arvio 1090 €, sisältää mm. lento- ja
bussimatkat, puolihoidon hotellissa, retkieväät vaelluksilla, saunan ja iltaohjelman. Infon pitää
Liikuntamatkojen vetäjä Jouni Parkkali.
KARPALORETKI 11.10. KUOTESJÄRVELLE
Su 11.10. klo 9.00 lähdemme Uimahalli-Urheilutalon P-paikalta karpaloretkelle Kuotesjärvelle.
Kohteessa tukikohtana Ala-Lipastin Kaukon mökki.
POHJOIS-SKANDINAVIAN VAELLUSREITTI-INFO JA LAKEUDEN LADUN SYYSKOKOUS 24.11.
Ti 24.11. klo 18.30 syyskokous Luontotalo Käpälikössä, Kyrkösvuorentie 26, alkaa vaeltajakirjailija
Harri Ahosen esityksellä Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä, joista hän on tehnyt kirjan.
Esityksen jälkeen alkaa Lakeuden Ladun sääntömääräinen syyskokous, missä käsitellään sääntöjen
7 §:n määräämät asiat ja mökkiviikkojen hinnat.
Kahvitarjoilu!

ENSILUMEN HIIHTOVIIKKO 12.-19.12. MUONIOSSA

Tervetuloa!

Ensilumen hiihtoviikko Latuoloksella Muoniossa 12.-19.12. Viikon kustannusarvio 250 €, mikä
sisältää matkat pikkubussilla, majoituksen, ruokailun ja retkenvetäjän palvelut. Ilmoittautumiset
24.11. mennessä Esko Vierille p. 045-1675944.
VUOKRATTAVAT VARUSTEET
Yhdistyksen vuokrattavat varusteet ovat olleet viime vuosina Seinäjoen Nuorisotoimiston tiloissa.
1.11.2015 alkaen varusteet sijaitsevat Luontotalo Käpälikön tiloissa, Kyrkösvuorentie 26.
Vuokrattavia varusteita on seuraavasti: vaellustelttoja, rinkkoja, lapsenkantorinkka, makuualustoja,
keittimiä, ahkioita, vaellussukset ja sauvat. Hinnat yhdistyksen nettisivuilla.
Varauksen voi tehdä Herkko Kalliolta p. 040-5808785 tai Matti Lähdesmäeltä p. 0400-566120
LAKEUDEN LADUN VAELLUSMATKA ETELÄ-TIROLIIN 7.-13.6.2015
Matkan aluksi Vaasan lentokentällä ikuistetaan valokuviin kohde Portugalin lentisjoukkue..
Lentomatkamme Muncheniin sujuu hyvin ja aikataulussa. Mielialat ovat odottavat. Mutta jo
lentokentällä seikkailu alkaa; matkatavaramme kaikki tyynni ja jokaiselta meistä ovat omilla
matkoillaan! Lentokentällä vierähtää paperisodan kera tunti jos toinenkin. Meitähän on
ryhmässämme lähes 30. Finnair lahjoo jokaista kadottajaa 70 €:lla.
Vihdoin bussiin ja halki pimenevän illan kohti vuoristokylää St Sigmund, jossa on majapaikkamme
hotelli Gisser. Siellä tiedetään toki syy viipyilyymme. Saavumme perille n. 23.30 paikallista aikaa.
Matkatavarat ovat perillä huomenna maanantaina. Sepä mainiota!
Useimmat meistä esiintyvät eka aamiaisella samassa sotisopassa, kun päällä oli kotoa lähtiessä.
Syömme monipuolisen aamiaisen ja tunnelma on toiveikas. Ja aurinko paistaa.
Matkaamme läheiseen Bruneckin kaupunkiin bussilla. Nyt näemme huikeat maisemat, joita
ihailemme ja päivittelemme. Ja kuvaamme. Kaupungissa nautimme paikalliseen tapaan joko
lasillisen valkoviiniä tai Radleria, joka on sekoitus olutta ja sitruunamehua. Ostoskadulla kuluu
sovittu aika nopsasti.. Aurinko helottaa n. +28! Bussailemme takaisin majapaikkaamme.
Matkatavaratkin ovat siellä. Vaan ei, eivät olekaan!
Osa porukasta lähtee varusteiden puutteesta huolimatta St Sigmundin kylää kiertävälle reitille
Renen johdolla. Virallinen reitti kulkee myös maatilojen pihojen läpi, missä emännät pyllistelevät
puutarhassa arkiaskareissaan. Tilat on hoidettu viimeisen päälle, navettojen ikkunalaudoilla
kukkivat pelarguniat. Hyvin vaeltaminen onnistuu tanssikengilläkin, kun katsoo mihin astuu.
Heti ensimmäinen iltaruokailu saa vatsat venymään! Nam, annokset ovat runsaat ja maittavat ihan
joka ilta. Kukkurainen kiitoksemme osoitetaan hotellin osaaville ja ystävällisille ihmisille!
Tiistaina, kun laukut luvataan vasta joskus iltapäivällä tuleviksi, päätämme panna tuulemaan.
Henkilökunta kuittaisi ystävällisesti laukkumme.
Jälleen bussilla Bruneckiin shoppailemaan. Päättäväinen poppoomme ostelee annetun LYHYEN ajan
puitteissa, mitä eniten kokee tarvitsevansa. Töpinää ja tulosta! Puolilta päivin bussailemme,
patikointi jo mielessä. Turhat kiemurat pois, päättää taitava ja luotettava oppaamme Katja. Uutta

ja sopivampaa varustetta vaihdetaan lennossa ylle ja pukuhuoneena toimii Kronplatzin kabiiniradan
konehuone. Repuissa hotellin retkieväät, ne mukaan, ja vaihtovaatteiden mokiot jäävät
odottamaan paluutamme.
Ylhäälle meno on huisin hieno kokemus. Oi, niin paljon kauneutta; jylhät vuoristomaisemat ja
vihreät niityt, vuoriston kylät, lehmät ja kukkaset loihtivat satumaista tilkkutäkkiä ympärillemme.
Ylhäällä – korkeudessa 2275 m kertoo kyltti ravintola Gipfelin seinässä. Siellä myö nyt ollaan.
Lyhyen ”helpon” maisema- ja kasvikierroksen jälkeen lähdemme pudottautumaan alas, keulilla
oppaamme Rene. Kovasti tarkkaan pitää valvoa jalkojensa astuntaa lukuisten kivien lomassa.. Eikä
mikään tavallinen alamäki! Tasaisemman ja helpomman osuuden jälkeen voi valita kahdesta
vaihtoehdosta kohti samaa maalia. Kävellessä kuulemme lehmänkellojen kalkatusta. Tiirailemme ja
kuvaamme maisemia sekä kukkasia. Punaiset alppiruusut aloittelevat kukintaansa. Taivas tummuu.
Lopulta viimeinen ylämäki mehusti ainakin minut miltei täysin. Taivaalta ropisee lisää haastetta
kera reilun raekuuron ja tuiman tuulen. Niin muuttuu ilmaseni, lämpökin nyt kaikonnut on!
Mutta kaikki kissinnahaat selviää! Toiseksi viimeisellä vuorolla alas ja huuruisessa kabiinissa
puhelukierroksen jälkeen käy ilmi, että eräs ”Hänschen klein” ei ole mukanamme. Noudettavahan
hänet oli. Bussimatka on hiukan viluinen ja sadetta ropsaa maahan hotellille saapumiseen asti.
Iloinen ylläri; kaikkien matkalaukut ovat vihdoin hotellissamme meitä odottamassa! Nytpä onkin
pulmaa ja runsauden pula pukeutua maittavalle illalliselle.
Keskiviikkona jo varhain huristelemme jälleen bussilla kohti uusia luontoseikkailuja. Toinen kabiinimahdollisuus on auki. Selkeällä säällä näkee nytkin kauas. Kuljetus tällä kertaa n. 2300 metriin ja
paikan nimi on Speikboden. Sitten liikkeelle omin jaloin ja sauvoista meillä on iso apu. Tällä
taipaleella on vaihtelevaa maastoa ja kuulemme useasti murmeleiden kimakkaa viestittelyä.
Näkiköhän niitä kukaan? Reitillä on myös ajoittain märässä lumessa etenemistä. Eväät maistuvat
tauolla ja kuka mitäkin näkee, kokee ja ihailee. Maisemissahan löytyy, katsot minne ja milloin vain.
Ja aurinko helottaa. Huiputtajat etenevät vielä vähän korkeammalle. Päivän retken määränpäässä
nautitaan virvokkeita. Ja aurinko hellii meitä edelleen! Matkalla hotellille päät kääntyilevät
maisemien ja vaikutelmien tallentamiseksi. Niin oli värikäs päivä tämäkin. Seikkailurikas ja täynnä
iloa siitä, että on päässyt osalliseksi tällaisesta!
Illalla selviää ryhmävoittaja 3-illan tietokilpailussa. Jouni on etsinyt netistä monipuoliset kysymykset
ja hän tuomaroi ja juontaa tämän leikkimielisen kilvan. Kaikilla joukkueilla on nimet ja luulenpa,
että visailun kylkiäisenä tutustumme toisiimme kuin huomaamatta. Kiitti Jouni! Hyvä veto tämäkin.
Sitä paitsi hän lupaa voittajapoppoolle antoisan palkinnon.
Torstaina aamiaisen jälkeen kera eväspussin astumme bussiin. Odottaessamme junaa Bressanonen
kaupungissa, kysyy eräs nuori nainen meiltä, –Mitä kieltä puhutte, en ole koskaan kuullut tuota
kieltä? Kiskomatkan aikana näemme mm runsaasti omenatarhoja sekä viiniköynnöksiä. Juna
sukeltaa useita kertoja tunneliin. Ja perillä Bolzanon kaupungissa aurinko paistaa jälleen kuumasti.
Matka kabiinin kyydissä on suunnilleen 4 km. Maisemat vakuuttavat jälleen ja voimme ihastella
Bolzanon kaupunkia miltei lintuperspektiivistä. Tässä jo kohta adjektiivit loppuvat! Vaihdamme
jälleen kulkuneuvoa ja kolkuttelemme viehättävällä puisella museojunalla yhä ylemmäs. Näihin
maisemiin tänne ylös Klobenstein Callaboon on kautta aikojen ´paettu viileyteen´ kaupungista

tuolla alhaalla. Sitten kävelemme. Taukokahvilassa näemme tarjoilijan pukeutuneena tyypillisiin
nahkahousuihin. Pitäähän häntä kuvata!
Määränpäämme on Piramidi di terra . Menemme katsomaan merkillistä luonnonilmiötä. Olipa nuo
pyramidit todella erikoisia! Ei ihme, että tarinat niiden synnystä ja merkityksestä ennen olivat
suorastaan taikauskon sävyttämät ;-)! Sama matka takaisin alas kaupunkiin ja siellä jää hiukka
shoppailuaikaa. Mehän osaamme ostella nopiaa!
Hotellillamme on sauna ja uima-allas. Niitä käytettiin ja kehuja kuulin. Tänä iltana ruokailun jälkeen
on vuorossa paikallinen yhden miehen orkesteri. Hän esittää tuttuja kappaleita
mukaansatempaavasti. Ja tanssimme iloisina hamaan valomerkkiin saakka. Irrottelu virkistää!
Hotellimme sängyissä on ollut mainio nukkua. Herätys perjantaiaamuun ja alkamassa on
matkamme viimeinen päivä. Ohjelma on jälleen tiivis ja luvassa on uusia elämyksiä. Matkustamme
bussilla Dolomiiteille, kuten Alppeja Etelä-Tirolissa nimitetään. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme
on Lago di Braiesin rannalla. Hurmaava ´postikorttimaisema´, mutta tällä paikalla on myös hyytävä
menneisyys. Kuinkas muuten; aurinko paistaa ja Olli ui jälleen !
Matkan aikana Rene kertoo taisteluista 1.maailmansodan aikana. Haasteelliset luonnon olosuhteet
surmasivat vuoristossa sotilaita enemmän kuin varsinaiset sotatoimet. Hautausmaakin siellä on.
Tirolilainen oppaamme Kristina on mukana ja olemme hänen ensimmäinen suomalaisryhmänsä.
Kokkimme Tero täydentää retkuettamme.
Kylläpä kiipeämme tänään ylös! Bussin kuljettaja osaa taidolla rattailla näitä serpentiiniteitä.
Pikkuisen mua huimaa. Ohitamme useampia pyöräilijöitä! Näissä mäissä riittää varmasti vaikeutta?
Kuinka he sitten ollenkaan uskaltavat alas näitä hurjia ”mäkiä”?
Tulemme taas korkealle ja hengitystuntemus on aavistuksen tuttua, mutta niin erilaista, kun
kotilakeuksilla. Viileyttä taisi olla +13 astetta.
Die drei Zinnen, - sormiltahan nuo näyttivätkin-, ne me kiertäisimme.. Niiden huiputus on vaatinut
ihmishenkiä. Korkeus 2344 m informoi refugio Lavaredon taulu. Taivallus etenee vaihtelevassa
maastossa. Täällä tuntuvat lillukanvarpuaskeleet välillä varsin oivallisilta. Jounin teesejä tässä
lainaan. Luntakin on taipaleellamme kelpo esiintymä. Evästelyyn saamme seuraa alppiharakoista?
Taivallus jatkuu erikokoisin porukoin ja eripituisin välimatkoin. Så synd, tycker jag. Yhdessä
porukassa ois ollu mukaveet?
Koin oikeaksi ohjeen; pysähdy ja katso! Kuvat eivätkä sanat riitä kertomaan hämmentynyttä iloa!
Oma pienuus on näissä maisemissa mittakaavaton!
Ropsahtihan täälläkin vettä ja patikointi eteni.
Tänään mentäisiin ´ulos syömään´ – melkein hotellin naapurissa on hyväksi mainostettu pizzeria,
Italiassa kun ollaan. Että pizzani sitten olikin herkkua! Ikänä oo saanu sellaasta gluteenitonta pizzaa!
Kellahdamme nukkumaan ja matkalle kotiin lähdetään huomenaamulla lauantaina bussilla kello
viisi!

Kotimatkalla bussin ikkunasta näemme nyt mm pikkuisten kylien tilkuttamat tienoot, vuorilta
pulppuavia purosia, monia siltoja ja isot tiejärjestelyt. Eipä tasaista maastoa oikein ollenkaan..
Päivä valkenee ja liikenne sujuu saksalaisella järjestelmällisyydellä.. Tie käy myös kautta Insbruckin.
Olo on vähän haikea ja kokemuksia koetusta ja nähdystä pulpahtelee..
Olemme hyvissä ajoin lentokentällä ja ostoksia voi nyt suorittaa kaikessa rauhassa. Emme vielä
tiedä, että Liisan laukku jää tälläkin kertaa oikeasta koneesta! Se kotiutetaan Seinäjoelle sunnuntaiiltana ja taksilla!
Kaikkinensa kaikille aisteille runsaasti koettavaa; sellainen oli tämä elämyksiä rikkaasti tarjonnut
monipuolisesti aktiivinen matkamme! Välitän kiitoksen jokaiselle myötävaikuttaneelle sekä joka
ikiselle persoonalle.
Riitta Niemiahon näppäimillä laadittu. Lisätietoja täydensivät Esko ja Arja Vieri

