
 

 

Heips Latulainen!   

 

Onko kiinnostusta yhteiseen tekemiseen hyvässä porukassa?  

Liity Heinolan Ladun talkoojoukkoihin!   

 

Alta löydät kuvaukset tällä hetkellä toimivista ryhmistä. Etsimme työteliäitä, oma-aloitteisia  

ihmisiä, niin työikäisiä kuin eläkeläisiäkin erilaisiin talkoohommiin. Liikumme tarvittaessa  

kimppakyydein, auton puute ei ole ongelma. Palkkioita ei makseta, mutta pyrimme tarjoamaan  

talkoolaisille pientä purtavaa töiden lomassa.   

 

Ladun talkooryhmiä:   
• Jääjengi   

Tehtäviä: Apajalahden jäännostoalueen kolaaminen lumesta, jääpalojen sahaaminen ja nosto. Viime   
talvena tämä joukkue ei ollut aktiivinen vallitsevan tilanteen takia. Aiemmin Heinolan jääkarnevaalit   

ovat ostaneet veistosjäänsä meiltä ja jääkuutioita on toimitettu myös muualle. Tässä porukassa on   

ollut noin 12 henkilöä. Työrupeamia tulee epäsäännöllisin välein, säätilasta ja tilauksista riippuen.   

• Polkuprikaati   

Tehtäviä: Juustopolun ja myöhemmin uuden reitin (Karhulammen laavu-Tornimäki-Sulkavankoski)   

kunnossapito. Töihin kuuluu aluskasvullisuuden niittämistä, vesaikon raivausta raivaussahalla, ojan   

kaivuuta yms. Poluille mennään 3 - 4 henkilön ryhmissä pari kertaa kesässä. Keikan kesto 3 – 5 h.   

Reitit käydään läpi aina ennen tapahtumia.    

• Karhulammen kopla   

Tehtäviä: Uuden reitin (Karhulammen laavu-Tornimäki-Sulkavankoski) perustamistyöt kesällä   
2021: laavun rakentaminen, opastekylttien asennus, reitin maalausmerkintöjen vahvistaminen,   

lisäraivaustyöt. Rakennushommiin tarvitaan isompi kaarti ja pienempiin töihin 3 – 4:n kimppa.    

• Latumajan huoltoremmi   

Tehtäviä: Latumajan maalaustalkoot mahdollisesti kesällä 2021, myöhemmin Latumajan lattian   
hionta ja lakkaus, nurmikonleikkuu. (Kevätharavointi ja -siivous hoidetaan toukokuussa yleisillä   

talkoilla.) Tämä sakki kutsutaan koolle erikseen tarvittaessa.   

• Tapahtumakomppania   

Tehtäviä erilaisille ryhmille isojen joukkotapahtumien tiimoilta (Juustopolku, Laskiaisrieha, Suomen   

Ladun koulutukset jne.): kahvitus, makkaranpaisto, arvanmyynti, ensiapu, liikenteenohjaus yms.   

Pienempien tapahtumien kanttiininhoito ja yleisjärjestelyt. Esim. Juustopolulle tarvitaan talkoolaisia   

15 – 20 henkilöä. Komppaniaan voit ilmoittautua joko tiettyyn tapahtumaan tai tehtävään tai sitten   

reserviläiseksi.   

• Pikapartio   

Tehtäviä: Akuutit, lyhyellä varoituksella ilmoitettavat talkoot kuten kaupungin kutsumana laavujen   
puutalkoot. Ladun vastuulla on Läpiän laavun ja Tornimäen uuden laavun puuhuolto. Tähän   

tarvitaan 3 - 4 henkilöä kerrallaan. Kesto 1 - 2 päivää / 3 – 5 h kerta.   
 

Heinolan Latu toimii vastuullisesti koronarajoitukset huomioon ottaen. Talkooporukat aktivoituvat  

pandemiatilanteen sen salliessa ja rajoitusten hellittäessä.  

  

Ilmoita halustasi liittyä talkooporukoihimme Vesa Nykäselle puhelimitse 050-5163103, arkisin klo 15:n   

jälkeen tai sähköpostilla nykves@gmail.com. Jos lähetät viestiä, voit halutessasi tarkentaa, mihin tehtävään  

olisit käytettävissä. Ilmoita myös, miten sinut saa parhaiten kiinni (sähköposti, tekstiviesti, puhelinsoitto vai  

WhatsApp).    
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