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Pj:n porinat
Kevättä Latulaiset!
”Kevät tulloo että kohina kääp”. No siltähän se nyt ainakin näyttää. Lumet
hupenevat vauhdilla ja rapa lentää. Muksuilla näkyy olevan kovasti töitä noissa
rapakoissa, tästä erityisesti perheen pyykkivastaavat ovat mielissään.
Kevät on myös meille latulaisille kiireistä aikaa. Pitää vielä poiketa Lapin
hangilla ne puuttuvat kilometrit noukkimassa. Pyöräilijät rasvailevat kettinkejä
ja testaavat satulan asentoa, myös melojat kunnostavat kalustoa. Siirrytään siis
kesälajeihin, jokohan sitä kohta mennään?
Kevätkokouksessa luotiin katsaus edellisen vuoden toimintaan ja tarkasteltiin
miten rahapolitiikassa on onnistuttu. Liittokokouksessa on isot asiat pöydällä
uusien sääntöjen käsittelyn myötä, sinnekin on yhdistyksestä edustajat lähdössä.
Tämä vuosi on Siilin Ladun 35:s toimintavuosi ja juhlakahvit nautittiin
kevätkokouksen yhteydessä. Näihin vuosiin mahtuu meille kaikille hyvin
erilaisia muistoja matkan varrelta. Jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi ja
toimintaan on tullut uusia lajeja. Kehityksen pitää kuitenkin jatkua ja meidän
pitää olla valmiita myös vastaamaan uusiin haasteisiin.
Lämpimät Onnittelut 35 vuotiaalle Siilin Ladulle! Jatketaan työtä YHDESSÄ!
OSALLISTU ULKOILE VAIKUTA, siinäpä teemat tulevaisuuteen.
Olavi
Muistamiset
Siilin Latu muisti kevätkokouksen yhteydessä 35-vuotisen taipaleen kunniaksi
ansioituneita jäseniään.
Kultaisen ansiomitalin saivat Helli Häkkinen, Olavi Oinonen ja Seija
Vihervuori. Hopeisen ansiomitalin saivat Pentti Pitkänen, Teuvo Ryynänen ja
Liisa Tenhunen sekä pronssisen ansiomitalin Risto Iivonen, Reijo Koski ja Erkki
Pöllänen. Myös Urpo Häkkistä, Jarmo Junnilaa, Leo Lokinojaa sekä Pertti
Rautalinia muistettiin pienillä huomionosoituksilla.

Kiinnostaako kätköily?
Olet ehkä törmännyt lenkkipolulla tai metsässä outoon hiippailijaan joka
tuijottaa kännykkää tai GPS-laitetta peuhaten samalla kantojen juurakoita tai
kivien koloja. Ja konttaa puistossa penkkien alla tai kopeloi vesirännejä. Mitä
kummaa tuo puuhailee, mikä on hukassa? Eipä hätää, se on varmaan ”niitä” ja
etsii todennäköisesti geokätköä. No mitäs se sitten on?
Geokätköilyssä etsitään toisten harrastajien piilottamia kätköjä gps-laitteen,
älypuhelimen sovelluksen tai kartan avulla. Kätköjen etsiminen sopii kaiken
ikäisille eikä vaadi erikoistaitoja ja niitä on kaikkialla, kaupungeissa, metsissä,
saarissa ja rannoilla. Internetin käyttöä on hyvä hieman hallita, jotta kätköjen
tiedot saa haettua ongelmitta
Siilin Ladussa geokätköily on virallinen latulaji ja nyt olisi tarjolla tutustumista
kätköilyyn, ihan rennolla meiningillä.
Geokätköily tutuksi-kurssi 21.5.2016
LatuRasti, Huvikummuntie 45, Siilinjärvi
Kurssin kesto klo 14.00-17.00
Kurssilla tutustutaan lyhyesti lajin historiaan, harrastamiseen ja tarvittaviin
välineisiin sekä käydään maastossa kokeilemassa onnea.
Ilmoittaudu : http://siilinlatu.suomenlatu.org/allakka/tapahtumat/…
Lisätietoja Olli 044 2103316 tai Seija 040 867259
Alla muutamia linkkejä joihin kannatta tutustua etukäteen
www.geocaching.com , kansainvälinen kätköilysivusto josta julkaistiin keväällä
2014 suomenkielinen versio.
www.geocache.fi palvelee suomalaisia kätköilijöitä mm. monipuolisemmilla
kätköjen hakutoiminnoilla

Retkeilykurssi pilottikokeiluna
Siilin Latu ry. ja Tunturilatu Tsietsa järjestävät toukokuussa lapsiperheille
suunnatun retkeilykurssin, teemana retkeily lapsen/lasten kanssa. Kurssille
osallistuvilla lapsilla ei ole alaikärajaa ja nuorin ilmoittautunut onkin vain 1 vee.
Kolmena kurssi-iltana käydään läpi retkeilyn perustaitoja tulenkäsittelystä
teltassa majoittumiseen ja retkiruokiin. Neljännellä kerralla yövytään omissa
majoitteissa LatuRastin maastossa ja kokeillaan opittuja retkitaitoja.
Kurssille mahtui 10 perhettä ja se täyttyi heti eli tarvetta tällaiselle olisi
jatkossakin.

Linturetket
Lapsiperheille suunnattu linturetki on viikolla 17, kevään edistymisen mukaan
joko Jälälle, tai Maaningalle.
Yhteyshenkilö Liisa Tenhunen 045- 2611313
Yölaulajalintujen kuunteluretki tehdään pyöräillen viikolla 23/24 Jälä-Toivala
alueelle, ajankohta tarkennetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilö Jarmo Junnila 0500- 947141

LatuLeidit marssivat esiin!
Toukokuun lopun valoisana perjantai-iltana näkee päivänvalon ensimmäinen
vapaamuotoinen LatuLeidien kokoontuminen. Perjantaina 27.5 klo 18.00
tavataan LatuRastilla, ensin pienen kisailun merkeissä jonka jälkeen päästään
saunan lämpimään puhdistautumaan. Puhtaalle iholle on hyvä kokeilla
Oriflamen ”aikuisten naisten rasvoja” ja samalla napostella pientä purtavaa.
Tule rentoon porukkaan viettämään hemmotteluilta latunaisten kanssa.
Ennakkoilmoittautumista pyydetään 20.5 mennessä tarjoilun järjestämiseksi
Ladun sähköpostiin siilinlatu@gmail.com.
Olet lämpimästi tervetullut!
YHDESSÄ pyöräillen -tapahtuma
Suomen Ladun valtakunnallinen YHDESSÄ pyöräillen –tapahtumapäivä on
lauantaina 14.5.
Järjestämme koko perheen pyöräilyretken Fontanellan parkkipaikalta Räisälän
kautta Kanavatien kodalle. Lähtö on klo 10.00 ja Kanavatien kodalla tarjoamme
osallistujille mehut. Kodassa on tulet joten voit varata eväspussiisi myös
makkaraa paisteltavaksi.
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Lentoasema – Vuorela 30 km
Hamula – Koivusaari 24 km
Maaninkajärven ympäri 70 km
Ystävyyden maja – Pöljä 25 km
Kolmisoppi – Kuuslahti 26 km
Tikkalansaari 35 km
Länsirannan lenkki 109 km
Räimä – Kehvo 30 km
Hoikki – Kolmisoppi 26 km
Keskusta – Aluekierros 30 km
Lapinlahti – Varpaisjärvi 100 km
Kortteisenmäki 35 km
Räimänkoski – Lentoasema 30 km
Noro – Käärmelahti 30 km
Vehmersalmen kierros 120 km
Haluna – Pieksänkoski 50 km
Jännevirta – Uuhimäki 37 km
Kumpunen – Heinäsuo 35 km
Tahko – Nilsiä 95 km
Kinnulanlahti – Alapitkä 45 km
Kehvo – Räimä 30 km
Saaristokaupunki 75 km
Toivala – Sotku 30 km
Kasurilanmäki 20 km

Yhteyshenkilöt:
Teuvo Ryynänen puh.040 5678 160,
Pentti Pitkänen puh.050 324 0047

Melontaa 2016
 Urpon melonta järjestetään su 29.5.2016 Kanavatien kodalla.
 Maanantaimelonnat alkavat 30.5 klo 17.30
 Majavamelonta on 5.6.2016 Pieksämäki (Vitjastenlahti) Virtasalmen keskusta.
Järjestelyistä sovitaan tarkemmin
lähempänä.
 Suomi meloo 11-17.6.2016 reitillä Keuruu - Padasjoki, joukkue on
ilmoitettu, henkilömaksut maksettava 31.5 mennessä (45€/hlö).
Joukkueen palaveri pidetään viimeistään 12.5
 Kevätön-Siilinlahti
melonta
järjestetään
2.7.2016,
tauot
Viitostuvalla ja Selkäsaaressa
 Oma yön yli reissu järjestetään 15-17.7.2016, kohde päätettäneen
Urpon melonnassa
 Päiväretki järjestetään 6.8.2016 Alasiikajärvelle Nilsiään
 Kuutamomelonta järjestetään 20.8.2016 sääolosuhteiden salliessa,
lähtö Kanavatien kanoottivajalta
 Melontakoulu pidetään heinäkuussa sisältäen 3 x 4h iltakoulutusta.
Tiedustelut Jarmo Tuhkanen, 040- 5341931 tai 0400- 194069
Muuta









Kajakkien vuokrauksen yhdyshenkilönä toimii Terttu Järvinen.
Vuokraushinnat pysyvät ennallaan
Maanantaimelonta 5€/jäsen, 10€/ei jäsen.
Kajakkivuokra 10€/vrk, 40€/vko
Kärrivuokra kajakkien vuokrauksen yhteydessä 40€/vrk
Tyky-melonta 25€/hlö (2 ohjaajaa, max 10 henkilöä)
Melonnanohjaus pienryhmille 150€/3h (2 ohjaajaa, 4-5 kajakkia)

Ruskaretki 2016
Siilin Ladun ruskaretki suuntautuu tänä syksynä Utsjoelle, kohteena on Suomen
Ladun Akumaja ja Dominicin mökki. Retken ajankohta on vko 36 eli 3.-10.9.
Tiedotteen painoon mennessä vapaita paikkoja oli yksi, kysele peruutuksia Olavi
Oinonen, puh. 044 2103316

Viestintä

Yhdistyksen sähköposti toimii molemminpuolisena tiedotuskanavana jäsenistön
ja hallituksen välillä. Yhdistystä koskeva posti toivotaan lähetettävän
ensisijaisesti osoitteeseen siilinlatu@gmail.com.
Facebookin käyttäjät löytävät tapahtumatiedotteita myös yhdistyksen facebooksivulta.
Mikäli sinulle vielä tulee paperinen tiedote ja sinulla on sähköpostiosoite ole
ystävällinen ja ilmoita sähköpostiosoitteesi. Pyrimme näin nopeuttamaan
tiedonkulkua ja karsimaan postituskuluja.

LatuRastin ja LatuKodan vuokrat 2016
tupa tai sauna klo 9-16 tai 16-24
80€
tupa ja sauna klo 9-16 tai 16-24
160€
tupa ja kota klo 9-16 tai 16-24 110€
tupa, alkava tunti klo 9-24
20€
Jäsenenä saat kaikista näistä vuokraushinnoista -30% alennuksen.
Kodasta puuttuu vesipiste ja WC, sitä vuokrataan ainoastaan tuvan tai saunan
kanssa.
Majavaraukset Olavi Oinonen puh. 044 210 3316
Käytännön asiat majaisäntä Pertti Rautalin puh. 044 210 3314
Kisailua kesällä
Kesän mittaan on suunnitteilla pari iltaa jolloin voit tutustua frisbeegolfiin
LatuRastilla. Tapahtumapäivät eivät vielä ole selvillä, niistä ilmoitetaan
kotisivuilla ja facebookissa.

