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Pj:n Porinat
Tervehdys Latulaiset!
Talven selkä on taittunut ja kevättä kohti
mennään. Kovin on olleet vaihtevat kelit
tänäkin talvena, lunta toki on riittänyt suksen
alle ja saipa lumikengilläkin kahlata pohjia
myöten.
Laduilla on näkynyt kiitettävän paljon porukkaa ja hyvä niin,
sillä mikäpä on hyvin hoidettuja latuja hiihdellä.
Siilin Ladun uudet kotisivut on saatu valmiiksi ja ne otettiin käyttöön
helmikuun alussa. Sivuja pyritään kehittämään koko ajan, jotta ne
pystyisivät palvelemaan jäsenten tarvetta entistä paremmin sekä
päivittämään tulevat tapahtumat hyvissä ajoin.
Käykääpä katsomassa! Ja antakaa palautetta, niin ruusuja kuin risujakin.
Suuri Kiitos työryhmälle, joka on näitä sivuja ollut rakentamassa!
Kevään myötä taas suuri joukko latulaisia matkaa hiihtämään Lapin
hohtaville hangille. Siellä mieli lepää ja akkuja on hyvä ladata kevään
ja kesän koitoksiin.
Kevätkokoukseen on kutsu tiedotteen etusivulla, joten tulkaapa joukolla
kuulemaan ja muistelemaan kuluneen vuoden tapahtumia.
Liikutaan YHDESSÄ!
Pj. Olavi

Poluilta poimittua
Pyrimme jatkossa postituskulujen minimoimiseksi mahdollisimman
kattavaan sähköiseen tiedottamiseen. Mikäli et välttämättä tarvitse
paperista tiedotetta, pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteen,
johon tiedotteen voi jatkossa lähettää sekä jäsenen nimen, jota asia koskee.
Siilin Ladun sähköpostiosoite on siilinlatu@gmail.com.
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Tervehdys ETU-luokasta!
Lienee paikallaan kertoa hiukan meistä, ETU-luokasta.
Luokallamme on viisi oppilasta sekä neljä aikuista. Luokassa toimii
erityisopettaja sekä koulunkäynninohjaaja, perhetyöntekijä sekä
psykiatrinen sairaanhoitaja.
Koulua käymme aivan kuin
muissakin luokissa, mutta
luokassamme opetellaan sen
lisäksi taitoja, joita jokainen
tarvitsee elämässään.
Itsehillintä, kaveritaidot, tunteiden
tunnistaminen ja niiden
hallitseminen – kaikki tarpeellisia,
mutta jokaiselle joskus haasteellisia
asioita.
Työskentely luokassa ja vaikeiden asioiden läpikäyminen voi olla joskus
raskasta,niin aikuisille kuin lapsillekin.
Helpotuksen aherrukseen tuo Siilin Ladun kummitoimintana järjestämät
uskomattomat hetket, jolloin jokainen saa kokea uusia ja mukavia asioita.
Tilaisuuksista pääosin vastanneet Seija ja Olli ovat vieneet lapsia ja aikuisia
vuosien varrella lumikenkäilemään, geokätköille, luontoretkille,
mäenlaskuun, järjestäneet pikkujouluja ja heittäytyneet itse täysin lasten
kanssa olemiseen.
He ovat huolehtineet, ettei yhdenkään vatsa ole jäänyt tyhjäksi retkillä.
Luokkamme lasten läheisetkin ovat päässeet nauttimaan ihanasta
tunnelmasta latumajalla ja osallistumaan riemuun pikkujouluissa.
ETUluokka kiittää koko Siilin Ladun väkeä
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Retkeilykummi?
Helmikuisena perjantaina talviloman kynnyksellä 19 reipasta
tokaluokkalaista vietti toisenlaisen koulupäivän hiihtoretkellä opettajansa
ja yhden vanhemman sekä retkeilykumminsa kanssa. Ensin piti lasten
kävellä Siililahden rantaan.
Kummi kuljetti sukset. Alamäen lasku jäälle oli haasteellista, mutta sitten
päästiin hiihtämään ja kohta oltiin Kanavatien kodalla, jossa Puustisen
Tuomo oli viritellyt tulet. Makkaranpaiston ja eväiden syönnin lisäksi
Tuomo esitteli kanootteja ja jokainen pääsi "kuivaharjoittelemaan". Intoa
riitti vielä kartan ja kompassinkin tutkiskeluun kummin kanssa. Iloisin
mielin kädestä kiittäen läksivät lapset loman viettoon.
Loman jälkeen perjantaina tehtiin lumikenkäretki. Pienissä ryhmissä
tutkailtiin puita, lintuja , eläimiä ja kevään tuloa. Löytyi hienoja juurakoita
ja vaikka mitä; mukavaa oli myös hangella maaten katsella sinistä taivasta.
Nyt mukana olivat latulaiset Sirkka ja Reijo ja kahdetkymmenet Siilin Ladun
lumikengät opettajan, avustajan ja kummin lisäksi. Useimmille, niin lapsille
kuin opettajallekin, lumikenkäily oli ihan uusi kokemus. Ja iloa ja intoa riitti
tälläkin retkellä.
Kaksi retkipäivää on kevääksi vielä suunnitteilla.
Tässä ensi kokemuksiani retkeilykummeilusta. Kummitoiminta on osa
Luokasta Luontoon hanketta ja samalla Liikkuva koulu projektia.
Tavoitteena on edistää lasten ulkona luonnossa liikkumista ja viedä myös
opetus ulos lähemmäs luontoa .
Suomen Ladun kotisivuilta löytyy näistä ja retkeilykummikoulutuksista
lisää tietoa.
Jos kiinnostut toiminnasta, ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.
Olisi hienoa, jos Siilinjärvellä olisi kohta monella luokalla oma
retkeilykummi!
Kevätterveisin marjatta 040-7220 630 marjatta.nuutinen@gmail.com
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Siilin Ladun pyöräretket 2015
Kaikki pyöräilyt lähtevät Fontanellan parkkipaikalta.
tiistain lähdöt klo-18.00, lauantain pikät matkat klo -9.
Yhteyshenkilöt:
Teuvo Ryynänen 040 5678 160, Pentti Pitkänen 050 324 0047
5.5

Vuorela – Lentoasema

30-km

12.5

Koivusaari – Hamula

24-km

17.5

Maaninkajärven kierros

70-km

19.5

Pöljä – Ystävyydenmaja

25-km

26.5

Toivala – Tikkalansaari

35-km

2.6

Kuuslahti – Kolmisoppi

26-km

6.6

Muuruveden kierros

9.6

Käärmelahti – Vehkasuo

40-km

16.6

Kehvo – Räimä

30-km

23.6

Kolmisoppi – Hoikki

26-km

27.6

Vehmersalmen kierros

120-km

30.6

Keskusta – aluekierros

25-km

Kortteisenmäki

35-km

14.7

Lentoasema -- Räimänkoski

30-km

18.7

Kuopion kierros (Uusi)

80-km

21.7

Pieksänkoski – Haluna

50-km

28.7

Uuhimäki -- Jännevirta

37-km

4.8

Vehkasuo – Kumpunen

35-km

8.8

Nilsiä -- Tahko Uusi)

90-km

11.8

Heinämäki – Koivumäki

45-km

18.8

Noro – Käärmelahti

30-km

25.8

Kinnulanlahti – Alapitkä

45-km

29.8

Saaristokaupunki

75-km

1.9

Toivala – Sotku

30-km

8.9

Kasurilanmäen lenkki

20-km

7.7

100-km
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Muistitaulu
Tarkemmat tiedot tapahtumista kotisivuiltamme.
21.3
26.3

Koko perheen pikkulinnunpönttöjen naputtelu SAKKY
Siilin Ladun Sääntömääräinen kevätkokous LatuRastilla

6.-13.4
22.4
22-26.4

Lapin hiihtoviikko Saariselän Tievatuvalla (täynnä)
Koko perheen linturetki Maaningalle
Erätaika messut, Kuopiohalli

5.5
16.5
21.5
23.5
23.5
24.5

Siilin Ladun pyöräilykesä 2015 käynnistyy
YHDESSÄ pyöräillen
Koko perheen lintuilta LatuRastilla
Latualueen kevätkoulutuspäivä, Juankoski
Geokätköilyohjaajakoulutus, Siilinjärvi
Urpon Melonta Kanavatien vajalta
Kyykkä- ja fribee-pelit alkavat

1.6
6.-12.6
11.6
16.6

Maanantaimelonnat alkavat Kanavatien vajalta
Suomi Meloo Lappeenranta – Helsinki
Yölaulajalintujen kuunteluretki pyöräillen
Luonnon kukkapäivä

Heinäkuu

Halmejoen luontopolkuretki

29.8

YHDESSÄ retkelle, Etelä-Konneveden kansallispuisto
Reppuretki Pisalle

Syyskuu
12.9
20.9

Lentopallo ja kuntosalivuorot alkavat
Metsämörrin syysretki Laukanlammille
Latualueen kyykkäturnaus, Mikkeli

3-4.10
11.10

Latualueen syyspäivät ja aluekokous, Suonenjoki
YHDESSÄ talviuintikauden avaus, Siilinlahden uimala

Marraskuu Siilin Ladun Sääntömääräinen syyskokous LatuRastilla
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Melontaa
Kesän 2015 maanantaimelonnat alkavat kesäkuun alussa ja loppuvat
syyskuun alkupuolella. Melomme ryhmässä taukopaikalle, missä
noustaan maihin ja pidetään evästauko nuotion äärellä. Taukopaikkoina
toimii Haalaisen laavu tai muu lähistöllä oleva sopiva ranta.
Varustuksena asu kelin mukaan ja kuivat vaihtovaatteet, kännykät ja
muut varusteet kannattaa pakata esimerkiksi muovikassiin tai
vesitiiviiseen varustesäkkiin. Mahdollisiin sään muutoksiin kannattaa
varautua, mukaan juotavaa ja pikku purtavaa taukopaikalle.
Melonnan järjestäjänä Siilin Latu voi perua retken esimerkiksi vaikeiden
sääolosuhteiden vuoksi tai vaihtaa retken kohdetta ja kestoa sekä päättää
retkelle osallistumisesta.
Aikataulusta:
klo17.30 alkaen otamme varusteet esille ja varustaudumme vesille,
klo18.00 lähdemme melomaan.
Melonta-aika ja matka vaihtelee melojien kokemuksen mukaan.
Melonnan jälkeen kajakit puhdistetaan ja varusteet laitetaan paikoilleen.
Hinnasto 2015:
Osallistumismaksu Siilin Latu ry:n jäsenet 5 €, muut 10 €, sisältää kajakin,
melan, aukkopeitteen ja melontaliivit. Melonta maksetaan käteisellä,
varaathan tasarahan!
Osallistumisvaatimuksena uimataito ja normaali kunto. Tajunnan tai
tasapainon menetystä aiheuttavista sairauksista tulee kertoa vetäjälle.
Vetäjän ohjeita pitää noudattaa rannassa ja varsinkin matkalla.
Maanantaimelonta on hyvä tilaisuus tutustua melontaharrastukseen.
Melontajaosto
pj Tuomo Puustinen, puh. 040 541 8140
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ERÄTAIKA 2015
Siilin Latu osallistuu yhdessä tunturikerho Tsietsan kanssa toista
kertaa Erätaika 2015-messuihin. Savon Erämessut Oy:n järjestämät
Erätaika -messut on Kuopion ja koko itäisen Suomen suurimpia
tapahtumia. Messujen kävijämäärä on vakiintunut yli 30 000 kävijään.
Järjestyksessään 11. Erätaika -messut pidetään Kuopiossa
Kuopio-hallissa 24-26.4.2015.
Esittelemme toimintaamme ulko-osastolla G 17 kaikkina kolmena
päivänä. Messuosaston kokoamiseen, purkamiseen sekä toimintamme
esittelyyn tarvitaan talkooväkeä.
Ilmoittaudu Olavi Oinoselle 044 2103316, olavi.oinonen@dnainternet.net

Pekka Arffman – Kaarina Heikkinen – Seija Vihervuori

8

