
LAPPEEN RIENNON YLLÄPITÄMÄT HIIHTOLADUT 

VAINIKKALASSA 
Jos lumen määrä on riittävä, Vainikkalan ja naapurikylien maastoihin rakennetaan laaja yhtenäinen 

latuverkosto. Latuja ylläpidetään Lappeen Riennon kyläosastojen omistamalla kalustolla Lappeenrannan 

kaupungin tukiessa toimintaa taloudellisesti. 

Metsänhakkuista, vesistöjen jäätilanteesta ja lumen määrästä johtuen latujen sijainti saattaa poiketa 

huomattavasti edellisten talvien tilanteesta. Jopa niin, että jotkut ladut voivat jäädä kokonaan 

tekemättä edellä mainituista syistä. Myös ladun sijainti maastossa voi radikaalisti muuttua. 

 

 

Valaistu latu (3,1 km) 
Vainikkalan valaistun ladun lähtöpaikka on koulun urheilualueella. Nykyisin käytettävissä on myös valaistu 

tasamaalatu joka ohittaa Kivimäen jyrkät mäkiosuudet (lähtöpaikka sama). Tasamaaladun vapaavalintainen 

kääntöpaikka on merkitty opastaululla. 

Valaistu latu soveltuu molemmille hiihtotavoille. Latu on valaistu iltahämärästä noin klo 22 asti. 

 

Niemenkylän lenkit (n. 8 km ja 13 km koululta) 
Niemenkylän kautta kiertävät lenkit erkanevat valaistulta ladulta sen perälenkiltä. Erkanemiskohta on 

viitoitettu. Pidemmän kaavan mukaan (13 km) hiihdetään reittiä Suutari – Koivula – Niemi. Lyhyempi, 

Niemenkylästä paluumatkalle lähtevän lenkin kokonaispituus on n. 8 km.  

 

Latu Haapajärvelle (n. 10 km koululta koululle) 
Haapajärvelle johtava latu erkanee Niemenkylän lenkiltä edeten Suutarinkylän kautta vanhaa Suutarintietä 

joen yli. Haapajärven koululta lähtee latu Luteelle ja ”Köyhän miehen Lappiin”, Jousisuolle. Matkaa 

Vainikkalasta Jousisuolle on noin 14 km. 

 

Ojalammen lenkki (n. 9 km koululta) josta yhteys Saarensuuhun 
Latu Ojalammen lenkille erkanee valaistulta ladulta lähellä tasamaaladun kääntöpaikkaa. Risteys on 

viitoitettu. Ojalammen latua kunnostetaan Lappeen Riennon kyläosaston toimesta muita latuja harvemmin. 

 

Telkjärven – Hiivaniemen - Syrjäntakaisen lenkki (lenkki n. 10 km koululta, 

Syrjäntakainen n. 3 km) 
Latu koulun hiihtokeskuksesta Telkjärven lenkille kulkee läntisen ratapihan ylikulkusillan kautta. Latu 

kiertelee Telkjärven, Syrjäntakaisenlammen ja Hiivaniemen maisemissa.   

VAROITUS: Älä hiihdä Alajoen ja Telkjärven jäillä muualla kuin latuhöylällä ajettuja latuja pitkin! 
Jää saattaa olla heikkoa tai sitä ei ole lumen alla ollenkaan. 

 

Latu Rikkilään ja Simolaan (Koulu - Tuhkakankaan laavu 2,5 km, Koulu – 

Kiekan laavu 4 km, Koulu - Rikkilä 6 km, Koulu - Simola 11 km) 
Läntisiin naapurikyliin johtava latu erkanee Telkjärven lenkiltä Korpelantien jokisillan luona. Jokilaaksossa 

kulkeva latu on helppo, ja kaiken kaikkiaan hieno retkikohde. 

Ladulla hiihdetään Lappeen laturetken Simolan ja Vainikkalan välinen osuus jos laturetki järjestetään.  

Hiihtäjä voi sytyttää tulet kolmella Myötävirtaan ry:n laavulla: Vainikkalassa, Rikkilässä ja Simolassa. 

Kaikilla Myötävirtaan-laavuilla on toiminnassa Biolan kompostikäymälät. Simolan urheilukentältä pyritään 

löytämään turvallisempi reitti Alakosken laavulle. 

VAROITUS: Älä hiihdä Alajoen jäällä, pysy latuhöylällä ajetulla ladulla! Jää saattaa olla heikkoa tai 

sitä ei ole lumen alla ollenkaan. 

 

Hae latukartta netistä 
Latukartta löytyy nettiosoitteista 

http://yhdistykset.etela-karjala.fi/myovirta 

http://www.ekarjala.fi/kylat/vainikkala 


