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LatuRastin avara tupa luo valoisat puitteet kokoontumisille
Majavaraukset Olavi Oinonen 044-210 3316

Siilin Ladun pikkujoulu LatuRastilla
lauantaina 30.11.2013 klo 18.
Lämpimästi tervetuloa
joulupuurolle ja torttukahville koko latuväki.
Ilmoita tulostasi 27.11 mennessä
seija.vihervuori@elisanet.fi, tai 040-867 2593
jk. tonttulakit mukaan!
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Pöydän päästä
Hyvät latulaiset !
Toiminnantäyteinen vuosi 2013 alkaa kääntyä lopuilleen.
Yhdistyksemme toimintaa arvioitaessa nousee mieleen
ajatuksia sekä onnistumisista, että myös asioita, joissa voisimme
jatkossa onnistua vielä entistä paremmin.
Terveyttä edistävät liikuntatoiminnot ovat olleet runsaita ja
niissä yhdistyksemme onkin onnistunut mielestäni erittäin hyvin.
Kiitos kuuluu jäsenistölle ja aktiivisille vetäjille.
Yhdistyksen varainhankinta on onnistunut. Tuottavaa talkootyötä
on vuoden aikana tehty runsaasti. Kiitos talkoolaisille.
LatuRastin käyttö ja varaustilanne on ollut tuottavaa.
Edellä mainittujen seikkojen johdosta yhdistyksemme talous on
kehittynyt positiivisesti ja Siilin Ladun vakavaraisuus on kohonnut
entisestään.
Hallitustyö on ollut haastavaa, käsiteltäviä ja päätettäviä asioita
on ollut paljon. Tälle työlle on ollut ominaista avoin ja reipas
kannanotto ja yhdistyksen edun edistäminen.
Päätökset on tehty yksimielisesti neuvottelun päätteeksi.
Äänestykseen ei ole tarvinnut kertaakaan turvautua.
Kiitos hallituksen jäsenille.
Juoksuamme voimme parantaa vielä reippaasti ainakin yhdistyksen
viestinnän saralla. Sekä ulkoisen, että sisäisen viestinnän tulee olla
nykyistä tehokkaampaa. Viestinnän on oltava kaksisuuntaista ja
annettava jäsenistölle nykyistä paremmin mahdollisuus vaikuttaa
tiedonkulkuun ja sen saantiin yhdistyksen asioista.
Onnistunut viestintä vaatii useita "hartioita". Yksin tai kaksin sitä
on mahdoton toteuttaa. Uusia menetelmiä on otettava käyttöön,
mm. sähköisen viestinnän alueella.
Hallituksella onkin käynnistyneitä hankkeita tavoitteen toteutumiseksi.
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Paljon peräänkuulutetun ME-hengen parantamisessa on mielestäni
myös tehtävää. YHDESSÄ voimme tässäkin onnistua.
Kiitän jäsenistöä, vastuuhenkilöitä ja niitä yhteistyötahoja, jotka
ovat olleet toimintamme onnistumisessa mukana.
Pertti Tuhkanen
Siilin Latu ry
puheenjohtaja

Oletko Latukätköilijä
Geokätköily on uusimpia latulajeja ja sellaisena melko erilainen.
Kätköilyähän harrastetaan yksin, perheenä tai pienellä kaveriporukalla.
Nyt olisi ajatuksena koota yhteiseen tapaamiseen Siilin Ladun jäseniä,
jotka kätköilevät tai ovat kiinnostuneet kätköilystä.
Katsottaisiin olisiko meillä kiinnostusta järjestää jotain yhteistä
kätköilyyn liittyvää kuten esim. retkiä, kätköilypäiviä tms.
Jästeille eli niille, jotka eivät vielä ole koukussa olemme tehneet
LatuRastin maastoon muutamia harjoituskätköjä. Ne eivät siis
ole virallisia kätköjä eikä niitä löydy kätköilysivustoilta, mutta
nekin voisi käydä etsimässä ennen lumia.
Eli tavataan näissä merkeissä LatuRastilla sunnuntaina 24.11 klo 13.
Tiedustelut Seija 040-867 2593

3

Latulaisten lentopalloilu on jo hyvässä vauhdissa
Nyt palloillaan Kuuslahden koululla, kun piti luopua Pöljän koulun salista.
Hyvin pelaaminen sujuu Kuuslahdenkin ”intiimissä” salissa.
Mehän pelaamme sekajoukkuein eli naiset ja miehet yhdessä. Porukka
näyttää vain melkoisesti ukkoutuneen, joten naisia ja nuoria toivottaisiin
lisää joukkoon. Rohkeasti vaan kaikki pallon pompottelusta kiinnostuneet
mukaan.
Aikaisempaa lentopalloilijan taustaa ei tarvita, kunhan jollain tavalla pystyy
lentopallon liikkeelle saamaan. Kokeneemmat antavat mielellään neuvoja,
vaikkei se pallo aina heitäkään tottele, mutta hauskaa on kaikilla ja kaikki
saavat pelata taidoista riippumatta.
Tervetuloa torstai-iltaisin klo 18:30 -20:00 Kuuslahden koulunsalille.
Paikan päältä löytynee sopivia kimppakyytejäkin samoilta suunnilta
kulkeville.
Lisävalaistusta pelimme korkeasta tasosta (= pallo usein katossa)
ym. asiaan liittyvästä.
kertoo Reijo Koski p. 0400-676 490

Lumikenkäily on luontoretkeilyä parhaimmillaan!
Kausi alkaa taas heti olosuhteiden salliessa LatuRastilta 18.1.2013 klo 10.
Talvelle on luvassa retkiä lähimaastoissa ja ainakin yksi maakuntaretki.
Uusia retkikohteita ja polkureittejä on jo suunnitteilla.
Lumikenkien/sauvojen vuokrausta jatkamme edelleen ja järjestämme
ohjattuja 2-3 tunnin lumikenkäilypaketteja yhteisöille, yrityksille ja kouluille
kysynnän mukaan.
Jos kysyntä näille tapahtumille on yhtä suurta kuin viime talvena,
tarvitsemme lumikenkäilyn harrastajia "apuohjaajiksi", varsinkin isojen
koululaisryhmien turvallisuutta varmistamaan.
Viime talvena suosituksi tullut polkureitti LatuRastilta Lemmenlammen ja
Patikkalan laavun kautta takaisin avautuu varmaan lähes samanlaisena.
Ja tottahan Siilin Ladun ja Tsietsan yhdessä järjestämällä hiihtoviikolla
(vk.14 ) Pallaksen maisemissa lumikenkäillään.
Antero Konttinen p. 040-829 3912
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Yhdistyksen viestinnän uudistaminen
Siilin ladun hallitus on perustanut työryhmän kehittämään viestintää
(tiedotusta) ja sen toteutusta. Lähtökohtana on, että viestinnän tulee
olla ajantasaista, tehokasta, tarpeen mukaan yksi tai kaksisuuntaista,
nopeaa, helppoa, edullista ja jäsenet tavoittava.
Lisäksi on itsestään selvää, että viestintä tulee olla turvallista eli
Siilin Latu ei anna, eikä käytä jäsenten sähköpostiosoitteita muuhun
käyttöön, kuin yhdistyksen viestintään. Työryhmä laatii näistä
tarkemmat käytännön linjaukset ja tiedottaa niistä jäseniä.
Kehittämistyössä tullaan huomioimaan sosiaaliset mediat,
sähköposti ja maaposti.
Toivomme, että jokainen sähköpostia käyttävä jäsen
1. Laittaisi sähköpostiviestin jäsensihteerille osoitteeseen
jarmo.junnila@gmail.com
2. Ilmoittaa voisiko yhdistys laittaa kyseiseen osoitteeseen
yhdistyksen toimintaan liittyvää sähköpostia
3. Kertoisi, jos käyttää/seuraa sosiaalista mediaa.
Markku Taskinen

Kuntosalivuoro Ahmon koululla perjantaisin klo 18.45-20
Kuntosalilla edetään ohjatusti laitteelta toiselle. Vuoro on avoin
kaikille Latulaisille ja soveltuu niin miehille kuin naisillekin.
Tarkoitus ei ole tehdä kenestäkään teräsmiehiä/naisia, vaan vahvistaa
iän myötä rapautuvaa lihaksistoa.
Jos oman kunnon ylläpito kiinnostaa, tule salille kokeilemaan, jospa
sieltä löytyisi nostelemista ja vääntöjä sinunkin ryhtiäsi tukemaan.
Pentti Pitkänen p. 044-324 0047

Talviuintipaikat
ovat tutut Kanavatien Kotaranta ja Siilinlahden uimaranta.
Pukukopin avainten hinnat: yksilöjäsen 15 €, perhemaksu 20 €, ei jäsen 25 €
Urpo Häkkinen p. 044-210 3315
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Ladun talvi- ja kevätkauden toimintaa koko perheelle
* Räsä-Ukon laturetkipäivien yhteydessä maaliskuulla on lapsille
pikku Räsä-Ukko hiihtoretki golfin alueella.
* Laskiaistiistaina on LatuRastilla pulkkamäki kunnossa, lumikenkiä
voi kokeilla yhdessä vanhempien kanssa ja luvassa on muutakin
kivaa talvista touhua.
* Metsämörrin luontoretki on huhtikuulla Laukanlammin majalla.
* Toukokuulla naputellaan mahdollisesti taas pikkulinnunpönttöjä ja
käydään lähialueella katselemassa hanhien tai kurkien kevätmuuttoa.
* Valokuvauskurssi nuorille on huhti / toukokuulla.
Liisa Tenhunen p. 044-210 3317

Perheluontokerho 3-6 vuotiaille lapsille aikuisen kanssa
Siilin Ladun ja Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyönä on
suunniteltu käynnistää jälleen perheluontokerho 2013 kevään tapaan.
Kerho kokoontuisi Latukodalla, pihapiirissä huhti-toukokuussa kerran
viikossa 6-8 kertaa, jolloin tutustutaan luonnon ihmeellisyyksiin ulkona
liikkuen ja luontoa kuunnellen.
Lisätietoja seuraavassa jäsentiedotteessa.
Marjatta Nuutinen 040-722 0630

Melonta on mukava harrastus!
Ensi kauden virallinen avaus Urpon-Melonta on sunnuntaina
Urpon päivänä 25.05.2014.
Melontoja järjestetään entiseen tapaan maanantaisin 26.05 alkaen
syyskuun alkuun saakka.
Kesän 2013 tapahtumiinkin osallistui yhteensä 296 melojaa.
Vuokraamme edullisesti myös kajakkeja, ellei se haittaa omaa
melontatoimintaa.
Siilin Latu on tilannut Siilinjärven kirjaston lukusaliin Meloja-lehden,
joka löytyy Lahjoitetut lehdet-lokerikosta, käy tutustumassa!
Tuomo Puustinen 040-541 8140
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Alkutalven toimintaa
15.01
18.01
25.01

Kuutamokävely LatuRastilta tai Kanavatieltä klo 18
Lumikenkäretki LatuRastilta klo 10
Retkeilyvarustekurssi LatuRastilla Tsietsa/Siilin Latu klo 12 - 16
Jäsenilta LatuRastilla ilm. myöhemmin
Järjestyksenvalvojakurssi, tarve selvitetään

08.02
14.02
22.02

YHDESSÄ lumille Tsietsa/Siilin Latu kenkäilyä, umpihankihiihtoa
Haastehiihto yhteistyökumppaneille LatuRastilla
Lumikenkäretki Kasurilanmäellä
Valokuvauskoulutusta nuorille LatuRastilla

01.03
02.03
04.03
14.03
19.03
22.03

Räsä-Ukon Laturetki huoltopaikkana LatuRasti
Räsä-Ukon Laturetki II-retkipäivä
Koko perheen ulkoilutapahtuma LatuRastilla
Täydenkuun retki lumikengillä/suksilla Kanavatien Kodalta
Siilin Ladun Sääntömääräinen Kevätkokous LatuRastilla
Savo-Karjalan latualueen lentopalloturnaus Siilinjärvellä
ETU-kummiluokka
Lumikenkäretki Kinahmille
- tiedot tarkentuvat myöhemmin.

29.03

Siilin Ladun pyöräilyletkat 2013
olivat hyvää mainosta Siilin Ladulle ja YHESSÄ liikkumiselle.
Eri puolella Siilinjärveä, tai lähiympäristöä polki tiistaisin toukoelokuulla ksm. 16 pyöräilijää leppoisaa vauhtia 20-30 km ja lauantaisin
n. kerran kuukaudessa ksm. 8 pyöräilijää 70-120 km lenkin.
Kauden aikana poljettiin yhteensä peräti 10 008 km.
Tyytyväisiä oltiin,
eikä pyöräilijöiden aiheuttamia vaaratilanteita tullut. Autoilijoiden
käyttäytymisessä oli muutamia kertoja toivomista, kun risteyksissä
liikkuvaa pyöräilijää ei huomioitu riittävästi.
Ensi kesänä taas jatketaan.
Teuvo Ryynänen
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Siilin Ladun ja Tunturikerho Tsietsan hiihtoviikko
Pallaksella 29.3 - 5.4.2014
Majoitus ja ruokailut Tunturihotelli
Vuontispirtillä. Hinta noin 330€/henkilö
2-h huoneissa sisältäen aamiaisen, eväät,
päivällisen sekä saunan päivittäin.
Matkakulut erikseen.
Tervetuloa retkelle mukaan!
Ilmoittautumiset 31.12.2013 mennessä
Urpo Häkkinen 044-210 3315 urpoh@dnainternet.net

Liisa Tenhunen – Jarmo Junnila
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