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Kuva Akujoen laaksosta

Kotisivut: http://siilinlatu.suomenlatu.org/
Facebook: https://www.facebook.com/siilinlatu/

Puheenjohtajan porinat
Syksyinen tervehdys Latulaiset!
Vuodenkierron kello on sitten kääntynyt syksyn ja alkavan talven
suuntaan. Olemme saaneet nauttia värikkäästä ruskasta ja kevään sekä
kesän vehreydestä. Kuten aina ennenkin tämä kaikki katoaa ja puhkee
uudelleen kukkaan seuraavana suvena.
No, lopetetaan turhat jorinat ja otetaan muutamia nostoja kesän toiminnasta. Varmat nakit melonta ja pyöräily vetivät porukkaa liikkeelle ihan
mukavasti. Uutena aluevaltauksena kokeilimme Tunturikerho Tsietsan
kanssa retkeilykoulua, joka oli suunnattu perheille. Tutustuttiin varusteisiin, ruokiin ja loppuhuipennuksena oli maastoyöpyminen. Lastenlaulun sanoja lainaten ”meillä kaikilla oli niin mukavaa”, sitä se kyllä oli.
Ruskaretki tehtiin Utsjoen maisemiin Akumajoille. Matka oli onnistunut
ja saatiin uutta verta porukkaan. Retken mietteitä löytyy myös tästä
tiedotteesta.
Syksy ja talvi tuovat mukanaan uudet toiminnat ja niiden valmisteluihin
hallitus on paneutunut toimintasuunnitelman muodossa. Sieltä löytyy
kuten morsiamen mekosta jotain uutta ja jotain vanhaa. Syyskokouksessa
käsitellään ja lyödään lukkoon toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
suoritetaan henkilövalinnat. Tämä kokous on paikka jossa jäsenillä on
mahdollisuus sanoa painava sana toiminnan muotoihin. Tulethan siis
vaikuttamaan!
On myös muutoksen ja kiitoksen aika. Olen jättämässä vuodenvaihteessa
puheenjohtajan ja hallituspaikkani uudelle henkilölle. Erään laulun
sanoja lainaten ”mun aika mennä on” ja siirtyä rivijäseneksi. Näihin
vuosiin on kuulunut tuiskua, tuulta -myös vastaista- mutta ne aurinkoiset
päivät joita on ollut paljon enemmän kruunaavat koko jutun.
Nöyrä Kiitos teille jäsenet ja yhteistyökumppanit näistä yhteisistä
vuosista! Sain työskennellä monen hallituksen kanssa ja aina oli vilpitön
luottamus ja tuki takana, myös vaikeissa päätöksissä. Lämmin Kiitos
teille kaikista yhteisistä hetkistä!
Uudelle puheenjohtajalle toivotan antoisia ja työntäisiä vuosia, yhden
perinnön haluan hänelle antaa:
Tehdään tämä kaikki YHDESSÄ.
Kiitos vielä kerran!
pj. Olli

LatuLeidit starttasi
Siilin Latu teki jälleen historiaa kun LatuLeidit viettivät ensimmäistä
naisteniltaa toukokuun 27. päivänä LatuRastin majalla. Illanvietto
aloitettiin pienimuotoisen toiminnan merkeissä Antero Konttisen
toimiessa seremoniamestarina. Kolmessa eri kokoonpanossa heitettiin
frisbeegolfia ja puttailtiin golfpalloja. Näin saatiin löysät pois ja porukat
hyvään tunnelmaan.
Sitten olikin vuorossa perin miehinen osio, saunominen. Yllättäen lähes
kaikki intoutuivat saunomaan pitkän kaavan mukaan. Juttua ja löylyä
riitti ja uusia ystävyys ja tuttavuussuhteita saatiin orastavalle alulle.
Saunomisen jälkeen siirryttiin nauttimaan tortillapöydän antimista ja
samalla tutustuttiin ihon- ja kauneudenhoidon saloihin Oriflameedustajan opastuksella.
Ilta oli varsin onnistunut ja niinpä päätettiin jatkaa tätä hyvin alkanutta
toimintaa. Ei kuitenkaan säännöllisin väliajoin vaan silloin kun siltä
tuntuu. Toinen tapaaminen onkin jo toteutunut lokakuun 14. pvä.
Melontakurssi Siilinjärvellä
Kesällä pidettiin tiettävästi Siilin Ladun ensimmäinen melontakurssi,
jonka vetäjänä allekirjoittaneella oli kunnia toimia. Kurssista oli jo puhe
edellisvuoden melontapalaverissa, jossa lupauduin ohjaajaksi. Miika
Vihervuoren kanssa vedimme kurssin Kanavatien rannassa kuitten
vaihteessa juhannuksen jälkeen. Kurssille saapui seitsemän henkilöä,
joitten kokemus melonnasta vaihteli voimakkaasti. Eka iltana tutustuttiin
varusteisiin, kanoottiin, käytiin järvellä ja pelättiin sadekuuroa, joka ei
sitten tullutkaan. Toisena iltana oli jo tekemisen meininkiä käsittelyharjoituksineen kaikkineen. Lopuksi mentiin Pappilan rantaan
kaatumaan ihan joukolla. Kaikki kaatuivat urheasti huomatakseen että
kuinkas sitä näin äkkiä kajakista pois putosikaan. Suurempi ongelmahan
siinä on pysyä sisällä kaatumisen jälkeen, joka tuli kaikille selväksi.
Eskimoa piti esitellä ja johan sitä yksi oppilaista halusi kokeillakin.
Melko hyvin meni sillä puolet tuli suoritettua.
Koetti viimeinen ilta jolloin läksimme porukalla retkelle oppilaiden
toimiessa oppimansa mukaan.
Matkaa tehtiin vaihtelevalla tekniikalla ohjaajien valvovan silmän alla
heidän neuvoessa auliisti oikeaa matkamelonta tekniikkaa. Kahvit ja
pulla maistuivat Seurakunta saaressa, ja taisi matka jo hieman tuntuakin,
kuten oli tarkoituskin. Ilta vähän venähti, ja kurssitodistuksia jaettiin
kanoottivajalla hieman ennen kymmentä illalla. Kaiken kaikkiaan
kurssista jäi mukava mieli ja muutama innokas uusi melojakin seuraan.
Jarmo Tuhkanen

Ruskaviikko Akumajalla
Me kaksi ensikertalaista vaelluksesta ja retkeilystä kiinnostunutta
ystävystä päätimme tehdä haaveesta totta ja osallistua Siilin Ladun
järjestämälle ruskavaellukselle Utsjoelle. Elokuussa kokoonnuimme
Latu Rastille info-tilaisuuteen, mikä olikin hyvä idea. Silloin saimme
kuulla kokeneilta vaeltajilta tarkempia neuvoja ja ohjeita mm.
tarvikkeista ja kohteesta.
Kun sitten viimein koitti lähtöaamu, niin klo 3.30 yön pimeyden ja
viileyden vielä vallitessa alkoi linja-autoasemalle kokoontua joukkoa
virkeitä retkeilijöitä. Autoihin ahdettiin rinkat, reput ja kylmälaukut ja
niin sitten suuntasimme keulat kohti pohjoista. Matka taittui aamu-usvan
seassa rattoisasti muutaman pysähdyksen taktiikalla. Loppumatkasta
totesimme Kaamasen mutkat olevan juuri kuten laulussa sanotaan ja tien
molemmin puolin reunustavat tunturit saivat mietteliääksi. Retkikunnan
saavuttua parkkipaikalle aloimme taittaa viimeiset kolme kilometriä
kävellen rinkat selässä kohti majoitustukikohtaamme Akumajaa.
Olimme intoa ja uteliaisuutta täynnä tulevan viikon suhteen. Matka
majalle oli osittain kivikkoinen ja liejuinenkin. Ensimmäinen haaste oli
joen ylitys. Kiveltä kivelle askeltaessa ja välillä ohikin se onnistui
kuitenkin hyvin. Siinä vaiheessa emme arvanneetkaan vielä kuinka
paljon vastaavanlaisia pomppuja ja loikkia tulisimme tekemään
seuraavina päivinä. Viimein saavuttuamme perille, oli ihmetys suuri.
Mökki ei ollutkaan vaatimaton eräkämppä vaan ihan hieno kelomökki,
ympäristö niin siisti ja raikas. Ja entäpä se näkymä; tunturit joka
suunnalla, maaruskaa ja kohiseva Akujoki edessämme. UPEAA!
Jos tulopäivä oli ihmettelyä, niin sunnuntai oli jatkoa sille. Aamupalan
jälkeen porukka jalkautui pienempiin ryhmiin ja kukin lähti omille
seikkailuilleen. Me lähdimme kokeneen ryhmänohjaajan mukana
Akujoen putouksille. Aikamme joenvartta ja sen yli kuljettuamme
tulimme todella hienoon paikkaan. Putous kuohui niin kovaa, ettei
meinannut edes omia ajatuksiaan kuulla saatikka toisen puhetta.
Kiipesimme reunapolkua pitkin ylös ja ihastelimme näköaloja sateen
kastellessa meidät. Alastulo olikin jo eri jännää ja siinä heikompia olisi
hirvittänyt, mutta kieli keskellä suuta laskeuduimme jyrkänteeltä
turvallisesti alas. Mökille saavuttuamme nautimme päivällisen ja
ruokalevot. Sitten olikin rantasaunassa kylpemistä ja joessa pulikointia.
Tämä saunarituaali toistui joka ilta ja oli odotettu ohjelmanumero. Sen
jälkeen taas yöuni maittoi.
Maanantaina lähti koko porukka eli 18 henkilöä yhdessä hiljalleen
tarpomaan kohti Akuvaaraa. välillä huilasimme ja retken johtaja kertoi
monenlaisia mielenkiintoisia tarinoita. Sää oli melkein helteisen lämmin

ja aurinkoinen. Mutta mitä lähemmäksi huippua tulimme, sen kovemmin
alkoi tuulla ja kylmetä sekä hieman sadella. Oli hienoa nähdä tämäkin
ihme, miten sää muuttuu nopeasti. Huipulla nimet vieraskirjaan ja suunta
takaisin päin. Reitille mahtui monenlaista maastoa; polkua varvikossa,
helppoa tunturipreeriaa ja rakkakivikkoa. Pienet evästauot antoivat
puhtia kulkemiselle.
Tiistaina kävimme myös isolla joukolla tutustumassa Iso-Akuvaaraan,
joka oli kylläkin matalampi kuin edellisen päivän tunturi. Aurinko helli
koko päivän ja ei meinattu raaskia pois lähteä. Monelle tarttui
matkamuistoksi mukaan tuulenpesiä ja kiviä. Osa keräsi marjoja ja sieniä,
joista sitten mökillä loihti herkullisen tuoksuisia makuelämyksiä.
Keskiviikko oli harmaa ja sateinen päivä. Silloin tarjolla oli
käynti ”ihmisten ilmoilla” eli tutustuminen Utsjoen ja Karigasniemen
keskustaan. Siinä oli oiva mahdollisuus täydentää muonavarastoja,
mikäli ne olivat päässeet hupenemaan.
Torstaina ohjelmassa oli lähinnä itsenäistä retkeilyä. Tarkoituksena oli
kokeilla omatoimista liikkumista ja suunnistusta erämaassa, missä ei
merkittyjä reittejä ole. Kaikki olivat sauna-aikaan mennessä
selviytyneet ”kotiin” ja päivän sekä kuluneen viikon tapahtumia puitiin
yhteisellä lettukestillä nuotion ääressä. Myöhemmin pihalle saapui
paikallinen asukas ikävämmän tehtävän parissa. Hän etsi tunturille
kadonnutta sukulaista jota myös lentokoneet ja helikopterikin etsivät.
Saimme seuraavana päivän kuulla eksyneen miehen menehtyneen ja
todeta miten luonto ottaa ja antaa. Eikä pidä luulla itsestään liikoja
liikkuessaan tuntemattomilla seuduilla.
Perjantaina alkoi jo kotiinlähtö poltella vähän jokaista. Vietiin osa
tavaroista autoille ja retket muodostuivat kestoiltaan lyhemmiksi.
Yhteisvoimin hoitui mökin siivous kuten koko viikon aikana tapahtuneet
saunanlämmitykset ja vedenkannot sekä aamupuurojen valmistus.
Lauantaina heti aamukahvin jälkeen olikin jo kaikilla kova kiire kotia
kohti Siilinjärvelle. Siihenpä se sitten loppuikin leppoinen ja kiireetön
viikko. Kaiken kaikkiaan reissu oli mukava ja antoisa. Oppi paljon uutta
ja tutustui toisiin latulaisiin. Tulipa siinä sivussa seurattua geokätköilyn
salaisuuksiakin.
Suosittelemme lämpimästi Ladun toimintaan mukaan uusia jäseniä joita
vähänkin kiinnostaa ulkoilu ja kaikenlainen puuhailu. Me ainakin
tunsimme itsemme tervetulleeksi porukkaan jo alusta alkaen.
Kiitokset kaikille mukana olleille!
Kirsi ja Minna

Talviuinti
Siilin Ladulla on kaksi talviuintipaikkaa, alkuperäinen on
Kanavatien päässä melontavajan ja kodan yhteydessä
sekä toinen Siilinlahden uimalalla.
Talviuintikoppien avaimia myydään kuntosalivuoron (Ahmon koulu,
Ahmontie 1) yhteydessä joka kuukauden 1. perjantai klo 18.00-19.00.
Avainten hinnat uintikaudelta:
yksilöjäsenille 15,00 €
jäsenperheille 20,00 €
henkilömaksu 25,00 € (jos et ole vielä jäsen).
Yhteyshenkilö Urpo Häkkinen puh. 044 210 33

Kuntosalivuoro
Ahmon koulun liikuntatiloissa perjantaisin klo 18.45-20.00,
sisäänkäynti pääovesta. Ohjattu kuntosaliharjoitus laitteelta
toiselle kiertäen.
Yhteyshenkilö Pentti Pitkänen 050 324 0047

Lentopallovuorot
Pöljän koululla sunnuntaisin klo 17.00-18.30 ja
keskiviikkoisin klo 19.30-21.15.
Pelataan sekajoukkuein. Koulun ovet ovat lukossa,
joten tulkaa ajoissa paikalle tai koputtakaa oveen,
jos avaajaa ei ole paikalla.
Huom! Sali on kiinni koulun loma-aikoina!
Yhteyshenkilö Reijo Koski, puh. 0400 676 490
Lumikengät
Vuokraukset majaisäntä Pertti Rautalin, puh. 044 210 3314
Lumikengät ja sauvat jäsenille 5 €/vrk, 20 €/viikko
Lumikengät ja sauvat muille 5 €/vrk, 30 € /viikko
Lumikengät ja sauvat lapsille -50%
Ryhmien ohjaus 1-3 h 80 € sis. lumikengät, sauvat,
mehut kodalla ja 2 opasta.
Yhteyshenkilö Antero Konttinen puh. 040 829 3912

Pikkujoulu
Yhdistyksen perinteinen pikkujoulu pidetään puurojuhlan merkeissä
LatuRastilla lauantaina 3.12.2016 klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!

Hiihtoviikko Vuontispirtillä
Hiihtoviikko Vuontispirtin maisemissa viikolla 14 eli 1.-8.4.2017.
majoitus 2h huoneessa 390€/hlö
mahhjoitus 1h huoneessa
450€/hlö
Yhteiskuljetus jonka hinta jaetaan lähtijöiden kesken.
Tulopäivänä iltapala, lähtöaamuna aamupala.
Täysihoito: päivittäin aamupala, eväät, päivällinen ja sauna.
Hiihtoviikko toteutuu mikäli lähtijöitä on vähintään 20.
Sitovat ilmoittautumiset 31.12.2016 mennessä
Urpo Häkkinen puh. 044 210 3315
Vuokrattavat
LatuRastin ja LatuKodan vuokrat 2017
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€
kota klo 9-16 tai 16-24
50 €
Jäsenenä saat kaikista näistä vuokraushinnoista 30% alennuksen.
Majavaraukset puheenjohtaja puh. 044 210 3316
Käytännön asiat majaisäntä Pertti Rautalin puh. 044 210 3314
Kanavatien kotaa vuokrataan jäsenille veloituksetta,
ei-jäsenille hinta on 25€ kerta.
tiedustelut Urpo Häkkinen puh. 044 210 3315
Sähköpostiosoitteet
Jos saat tiedotteen paperisena ilmoittaisitko sähköpostiosoitteesi
siilinlatu@gmail.com

__________________________________________________________

KOKOUSKUTSU

Siilin Ladun varsinainen syyskokous
17.11.2016 klo 18.00
Kokouspaikka LatuRasti,
Huvikummuntie 45, Siilinjärvi
Käsiteltävät asiat mm. talousarvio ja
toimintasuunnitelma sekä henkilövalinnat
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Hallitus

