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60. Keuruu-Multia laturetki hiihdetään Keuruun ja Multian välisellä 50 km latuosuudella tänä 

vuonna perinteisesti kahden päivän mittaisena 2.-3.3. Lauantaina hiihdetään vain luistelutyylillä ja 

sunnuntaina perinteisellä hiihtotyylillä. Lauantaina järjestetään Lasten laturetki Kurkisaaressa. 

Muutoksena järven jäiden lumettomuuden takia joudutaan Lasten laturetken hiihto-osuus ja 

Keuruun päässä Tarhian ylitys jättämään mitä todennäköisimmin väliin.  

 

Lasten laturetken tapahtumapaikkana on Kurkisaari, jossa on tarjolla monenlaista toimintaa 

satuhahmojen opastuksella. Retkieväät voi jättää kotiin mikäli makkara- ja mehutarjoilu maistuu. 

Auton voi parkkeerata keskusta vapaille paikoille tai Kurkisaaren läheisyyteen Wegeliuksentien p-

paikalle. 

 

Testihiihtoryhmä hiihti Keuruu-Multia laturetken viikonloppuna. Reitti on hyväluminen, mutta 

runsaiden puiden kaatumisien ja taipumisien takia metsätöitä on jouduttu vähän tekemään. 

Loppuviikosta reitti ajetaan vielä hyvään kuntoon. Puista tippunutta roskaa on ladulla erityisen 

paljon paikkapaikoin. Reitin ajaminen sekä pahimpien paikkojen lumeaminen vähän helpottaa 

tilannetta, mutta roskilta emme voi välttyä matkan aikana. Luvattu pakkaskeli kuitenkin 

toivottavasti myös vähentää roskien vaikutusta suksen alla.  

 

Reitti pystytään ajamaan latukoneella muutamaa järviosuutta lukuunottamatta, jotka ajetaan 

mottorikelkalla. Ruokosjärven jää Veikkolasta Keuruulle päin tultaessa lumetetaan. Tarhian ylitystä 

Kivelästä Keuruun keskustaan ja uimahallille ei suositella. Autoille on runsaasti parkkipaikkoja 

Kivelässä, ulkoilualueen normaalit p-paikat, Kaskitien kenttä sekä Kivelän koulun piha. Reitti 

lyhenee n. 4km tästä johtuen, mutta Kivelän valoladun kun kiertää ympäri ylimääräistä niin saa 

50km täyteen.  

 

Laturetki on ilmainen tapahtuma. Maksulliset virkistysasemien palvelut ja voitelupalvelu toimivat 

aikataulujen mukaisesti molempina päivinä. Kuljetuspalvelu (maksullinen) on aamulla Keuruun ja 

Multia välillä. Kyytiin pääsee Keuruulla Kivelästä ja uimahallilta sekä Multialta srk talolta ja 

Sinervältä.     

 

Laturetken osanottajamäärät ovat monesti ylittäneet 2000 ja vuodesta 1957 alkaneen laturetken ovat 

sujutelleet lähes 100 000 hiihtäjää. Kävijämäärät kertovat, että laturetken ovat ottaneet omakseen 

keuruulaisten ja multialaisten lisäksi eri puolilla Suomea asuvat hiihdon harrastajat. Tapahtuman 

maksuttomuus ja kansanhiihtoperiaate tuovat tilastointii oman hankaluutensa ja toivotaankin, että 

kaikki osallistujat täyttäisivät osallistumiskortin. Virkistysasemien lisäksi niitä löytyy reitin varrelta 

olevista laatikoista, johon niitä voi myös halutessaan palauttaa. Uimahallin palvelut ovat avoinna 

kaikille molempina päivinä klo 10-18. Lisätietoja Keuruu-Multia laturetkestä saa nettisivulta. 
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