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

Kaamosta Kiilopäällä
Kuva Terttu Järvinen

Puheenjohtajan mietteitä

Tätä kirjoittaessa täyttyy 2 kk tässä ”virassa”, paljon ollut jo tapahtumia ja tehtäviin
perehtymistä.
Vietämme kaikki suomalaiset juhlavuotta maamme itsenäisyyden täyttäessä 100 - vuotta.
Liikuntaväki ja myös me latulaiset olemme mukana juhlimassa 100-vuotistaivalta.
Ensimmäinen yhteinen tilaisuus oli 04.02 järjestetty Sukella Talveen-tapahtuma LatuRastilla.
Leppeässä talvisäässä järjestetty tapahtuma onnistui erinomaisesti, kiitos runsaan (300
henkeä) osallistujamäärän ja monipuolisen tekemisen. Liukumäki ja erityisesti lumikenkäily
olivat nuorimman väen suosiossa. Oman panoksensa toivat suksien testaajat, jotka olivat
työllistettynä koko tapahtuman ajan. Leikkimielisen tandemhiihtokisan vei tällä kertaa POPpankin joukkue, onnittelut heille. Kiitän kaikkia talkoolaisia hyvin sujuneesta päivästä.
Talven pimein aika on ohitettu ja valon määrä luonnossa lisääntyy kiihtyvää vauhtia. Talvi on
ollut oikuttelevasta säästä huolimatta kohtalaisen hyvä niin hiihtämiseen, lumikenkäilyyn kuin
muihinkin talvilajeihin. Olemme aloittaneet jo hyvissä ajoin kevään, kesän ja syksynkin
tulevan ohjelman suunnittelun. Tähän tiedotteeseen on koottu tällä hetkellä tiedossa olevat
tapahtumat, seuraamalla kotisivujamme pysyt ajan tasalla tapahtumien suhteen. Olen spostilla laittanut tietoa tulevista tapahtumista ja aion jatkossakin tiedottaa teille hyvissä ajoin
tulevasta. S-postin kanssa onkin ollut suurimmat ”ongelmat” meikäläisellä, kun on lähtenyt
välillä keskeneräistä tai virheellistäkin tietoa, lupaan parantaa tapani asian suhteen. Toivoisin
teiltä palautetta yhdistyksen tekemisistä ja tietenkin otetaan ilolla vastaan kaikkia ehdotuksia,
jotka vievät toimintaa eteenpäin. Minua voi lähestyä sähköpostilla, puhelimella, tekstiviestillä
tai pysäyttää kylällä/maastossa kulkiessa.
Toivotan kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kevät-talvea ja tulevaa kevään alkua. Liikutaan
ja nautitaan luonnon tarjoamista mahdollisuuksista.
Jorma

KOKOUSKUTSU
Siilin Ladun sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2017 klo 18.00
Kokouspaikka LatuRasti, Huvikummuntie 45, Siilinjärvi
Käsiteltävät asiat mm. tilinpäätös 2016, toimintakertomus 2016
Kahvitarjoilu
Hallitus

Siilin Latu sukelsi Talveen
Osana itsenäisyytemme 100v tapahtumia, järjestimme Latu Rastilla helmikuun ensimmäisenä
viikonloppuna koko perheen ulkoilupäivän. Teemana oli Suomen Ladun ideoima Sukella
Talveen – Maailman Suurin Hiihtokoulu. Emme ajatellet asiaa pelkkänä hiihtokouluna, vaan
ulkoiluna iloisessa joukossa ja monipuolisesti. Odotuksemme päivältä olivat varsin
varovaiset, nykyisen tapahtumien tarjonnan ollessa ihmisille enemmän kuin runsasta.
Osallistuja määrä yllätti positiivisesti, sillä päivän aikana paikalla kävi ainakin 300
osallistujaa. Perheen pienimmät viihtyvät hyvin lumisissa leikeissä liukurilla laskien, hiihtäen
ja lumikengillä metsässä kävellen. Välillä käytiin sisällä piirtämässä ja mehua hörppäämässä
ja taas menoksi. Oli ilo seurata lasten temmellystä lumisessa luonnossa. Makkara maistui
hyvin leikkien ja tekemisen lomassa, kota oli ajoittain täynnä kertomuksia hienoista hetkistä
ulkona ja taas mentiin.
Hyvänä vetonaulana oli Intersportin, Salomonin ja Atomicin järjestämä suksien testaus
alueella. Etusijalla olivat pitopohjasukset, mutta myös vapaan tyylin sukset kiinnostivat.
Testaajia oli väliin ruuhkaksi asti, johtuen hyvästä sijainnista aivan ladun varressa. Suksien
testaajat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja moni ennakkokäsitys muuttui kokeilun
kautta suopeakasi pitopohjiin. Paikalle saapuneet edustajat olivat niin tyytyväisiä, että
päättivät tulla ensi talvena uudestaan Latu Rastille.
Tandemhiihto oli riemukasta niin osanottajille kuin katsojille. Tyylejä oli yhtä monta kuin
joukkueitakin. Kisa osoitti sen, että tuotekehitystä suksiin on tehtävä seuraavaa kertaa varten,
liukkailla monoilla suksen päällä pysyminen oli todella hankalaa. Toki suksen päällä
pysyminen oli muutenkin hankalaa, monen joukkueen osaksi tuli matkan varrella nostaa
kaverit pystyyn ja jataa matkaa kohti maalia. Monien vaiheiden ja naurujen jälkeen voittajaksi
selvisi POP-pankin joukkue.
Esittelimme päivän aikana yhdistyksen toimintaa ja rekrytoimme uusia jäseniä 16, hieno
tulos, tervetuloa uudet jäsenet. Uusille jäsenille palkintona olleen LatuRastin käyttövuoron
voitti Markku Oinonen perheineen.

Tulevat Suomi 100 vuotta tapahtumat
Villiinny keväästä 20.5 klo 10 - 14
Siilin Ladun ja Tunturikerho Tsietsan yhteinen Suomi 100v Luonnonpäivän tapahtuma
Kalettoman ja LatuRastin välisessä metsässä. Luontopolku koko perheelle, rasteina
retkeilyyn ja luonnon havainnointiin liittyvät teemat, mahd. pajupillien teko ja/tai etsitään
aarteita.
Nuku yö ulkona 17.6.
Siilin Ladun ja Tunturikerho Tsietsan yhteinen Suomi 100v Luonnonpäivän tapahtuma
Nukutaan yö ulkona turvallisesti LatuRastin läheisyydessä.
Molemmista tapahtumista lisätietoa lähempänä ajankohtaa kotisivuilla ja facebookissa.
Juhli luontoa 26.8 Savo-Karjalan latualueen yhteinen Suomi 100-retki tehdään 25.- 27.8.
Hossan kansallispuistoon. Suunnitteilla on yhteiskuljetus ja majoitusvaihtoehtoja selvitetään
(teltta, kämpät, laavut).
Tietoja tarkennetaan lähempänä ajankohtaa.

Tulevia tapahtumia

Lentopallo, Pöljän koulu
ke klo 18.30 – 20.00, varmista aika tapahtumakalenterista
su klo 17.00 – 18.30
Yhteyshenkilö Reijo Koski 0400 676 490
Kuntosali, Ahmon koulu
pe klo 18.45 – 20.00
Yhteyshenkilö Pentti Pitkänen 050 3240 047
Kuutamohiihto
pe 10.03 klo 19.00 Siilinlahti, lähtö Kanavatien kota.
Mikäli jäälle nousee paljon vettä, tapahtuma siirtyy LatuRastille os. Huvikummuntie 45
Yhteyshenkilö Jorma Häkkinen 044 210 3317
Lumikenkäily
la 11.03. Talsimme lumikengillä retkeilymaastossa Kuopion Vuorilammen laavulle. Lähtö on
Puuilon parkkipaikalta (Leväsentie 5) klo 10.00. Siilinjärveltä lähdemme linja-autoasemalta
klo 09.15 kimppakyydeillä.
la 25.03. Käymme Laukanlammin majalla. Lähtö sinne on klo 10.00 Neulaskujan päästä,
Honkamäen luistinradan takaa.
Kummankin retken kesto on n. 3 – 3.5 h. Omat eväät ja juomat, makkaranpaistokin onnistuu.
Tiedustelut retkistä sekä lumikenkien ja sauvojen ennakko varaukset
antero.konttinen@hotmail.com tai puh 040 829 3912
Geokätköily on ulkoilumuoto jota voi harrastaa koko perheen voimin. Kätköilyssä koet
samalla kertaa sekä ulkoilun tuoman hyvän olon että löytämisen riemun.
Geokätköilyssä etsitään toisten harrastajien piilottamia kätköjä useimmiten
älypuhelimen sovelluksen ja GPS laitteen mutta myös kartan avulla. Kätköjen etsiminen sopii
kaiken ikäisille eikä vaadi erikoistaitoja. Internetin käyttöä on hyvä hieman hallita, jotta
kätköjen tiedot saa haettua ongelmitta.
Siilin Ladussa geokätköily on virallinen latulaji ja koulutetut ohjaajat opastavat vasta-alkajia
lajin saloihin.
Yhteyshenkilöt Seija Vihervuori puh. 040 8672593 ja Olavi Oinonen puh. 044 2103316
LatuLeidit kokoontuvat epämääräisin väliajoin harrastamaan kaikkea kivaa mitä mieleen
tulee. Osallistuminen ei sido mihinkään, voit tulla mukaan silloin kun aihe sinua kiinnostaa ja
on aikaa.
On pidetty hemmotteluilta, nautittu syksyn sadon herkkuja, saunottu LatuRastin makoisissa
löylyissä ja lumikenkäilty otsalampun valossa. Entä seuraavaksi? Heittelepä ideoita,
pähkäillään yhdessä mitä mukavaa seuraavalla kerralla keksitään.
Terttu puh. 044 3442313 tai Seija 040 8672593

Maastopyöräily tutuksi tapahtuma
Suomen Ladun maastopyöräily tutuksi-kiertue pysähtyy Siilinjärvellä toukokuussa.
Tilaisuudessa esitellään lajia ja sen välineitä, mukana on 12 pyörää joita voi testata. Lisäksi
tilaisuudessa saa opastusta ajotekniikasta, varusteista, pyörän huollosta ja tietoa reiteistä
ympäri Suomen. Tapahtumaan mahtuu n. 20 osallistujaa molempina päivinä. Pyöräilemme
LatuRastin maastossa.
ti 23.05. klo 17.30 pyöräilijät, joilla ei ole kokemusta maastossa ajamisesta
ke 24.05 klo 17.30 maastopyöräilyä aiemmin kokeilleet ja harrastaneet
Keskiviikkona on mahdollisuus kokeilla pyöriä klo 13.00 eteenpäin.
Ilmoittautumiset 30.04. mennessä. Ohjelma tarkentuu huhtikuun aikana.
Yhteyshenkilö Jorma Häkkinen 044 210 3317 tekstiviestillä tai s-postina
siilinlatu@gmail.com

Pyöräretket 2017
Lähtö- ja paluupaikka Fontanellan paikoitusalue
ti 02.05 klo 18.00
ti 09.05 klo 18.00
la 13.05 klo 09.00
ti 16.05 klo 18.00
ti 23.05 klo 18.00
ti 30.05 klo 18.00
la 03.06 klo 09.00
ti 06.06 klo 18.00
ti 13.06 klo 18.00
ti 20.06 klo 18.00
ti 27.06 klo 18.00
la 01.07 klo 09.00
ti 04.07 klo 18.00
ti 11.07 klo 18.00
ti 18.07 klo 18.00
la 22.07 klo 09.00
ti 25.07 klo 18.00
ti 01.08 klo 18.00
ti 08.08 klo 18.00
la 12.08 klo 09.00
ti 15.08 klo 18.00
ti 22.08 klo 18.00
la 26.08 klo 09.00
ti 29.08 klo 18.00
ti 05.09 klo 18.00

Lentoasema – Vuorela
Hamula – Koivusaari
Maaninkajärven ympäri
Ystävyyden maja – Pöljä
Kolmisoppi – Kuuslahti
Tikkalansaari
Länsirannan lenkki
Vehkasuo – Käärmelahti
Räimä – Kehvo
Hoikki – Kolmisoppi
Keskusta – aluekierros
Lapinlahti – Varpaisjärvi
Kortteisenmäki
Räimänkoski – Lentoasema
Noro – Käärmelahti
Vehmersalmen kierros
Haluna – Pieksänkoski
Jännevirta – Uuhimäki
Kumpunen – Heinäsuo
Juurusveden kierros
Alapitkä – Kinnulanlahti
Räimä – Kehvo
Saaristokaupunki
Pöljä – Ystävyydenmaja
Toivala – Sotku

Yhteyshenkilö Matti Silander 044 218 5280

30 km
24 km
70 km
25 km
26 km
35 km
100 km
40 km
30 km
26 km
30 km
100 km
35 km
30 km
30 km
120 km
50 km
37 km
35 km
100 km
45 km
30 km
75 km
25 km
30 km

Melontaa 2017
- Urpon melonta järjestetään helatorstaina 25.5.2017 jolloin on Urpon nimipäivä. Kaikkien
osallistujien kesken arvotaan maksuton osallistumisoikeus koko kauden
maanantaimelontoihin.
- Maanantaimelonnat alkavat 29.5.2017 klo 18.00. Kokoontuminen Kanavatien
kanoottivajalla klo 17.30.
- Suomi meloo-tapahtuma 11-17.6.2017 reitillä Kuusamo – Ii. Ilmoittautumiset tapahtumaan
Miika Vihervuorelle (050 321 3144) tekstiviestillä. Osallistumismaksut - 45€/hlö - on
maksettava 30.4.2017 mennessä Siilin Ladun tilille.
- Kesän aikana tehtävistä melontaretkistä ilmoitetaan myöhemmin kauden aikana.
- Perinteinen kuutamomelonta järjestetään elokuun kuutamolla sään salliessa, lähtö
Kanavatien kanoottivajalta.
Melontakoulu järjestetään kesä-heinäkuun aikana sisältäen 3x3h iltakoulutusta. Tarkempi
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut Jarmo Tuhkanen, 0400 194 069.

Ruskaviikko
Nonparelli-maja Kiilopää 9.-16.9.2017
Tilaa 15 hengelle, majan kokonaishinta 1200€ joten yksikköhinta määräytyy lähtijöiden
mukaan.
Ruokailut ja kimppakyydit eri hintaan. Majalta voi tehdä päivävaelluksia tai useamman yön
retkiä omatoimisesti.
Linkki Nonparellin sivuille: http://www.huvila.net/cgi-bin/pager.cgi?
huvila=638&kieli=suomi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Olavi Oinonen puh. 044 2103316
tai sähköpostilla olavi.oinonen@dnainternet.net
Varaustilanne 13/15

Viestintä
Yhdistyksen sähköposti toimii molemminpuolisena tiedotuskanavana jäsenistön ja hallituksen
välillä. Yhdistystä koskeva posti toivotaan lähetettävän osoitteeseen siilinlatu@gmail.com.
Enenevässä määrin yhdistys tiedottaa sähköisesti lähiajan tapahtumista, koska varsinainen
tiedote tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelmassa on tulevia tapahtumia
joiden päivämäärät tarkentuvat lähempänä tapahtuma-aikaa.
Mikäli sinulle vielä tulee paperinen tiedote ja sinulla on sähköpostiosoite ole ystävällinen ja
ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen siilinlatu@gmail.com. Sähköpostiosoitteet
päivittyvät ainoastaan henkilökohtaisesti ilmoittamalla. Rekisterissämme näyttää olevan mm.
vanhoja työpaikkaosoitteita jotka eivät enää ota vastaan lähettämiämme viestejä.
Ajankohtaisia tapahtumatietoja löydät sekä yhdistyksen kotisivuilta että facebook-sivulta.

Siilin Ladun hallitus 2017
Jorma Häkkinen, pj.
Pekka Arffman, varapj.
Terttu Järvinen, sihteeri
Seija Vihervuori
Pertti Rautalin
Erkki Pöllänen
Urpo Häkkinen
Sirkka Ritanen
Rami Mikkonen
Leo Lokinoja
Antero Konttinen

044 2103317
050 5547359
044 3441213
040 8672593
044 2103314
050 3744060
044 2103315
0400 826481
044 3451427
0503534308
040 8293912

jorma.hakkinen@pp2.inet.fi
pekka.arffman@dnainternet.net
jrvinenterttu@gmail.com
seija.vihervuori@elisanet.fi
rautalinpertti@gmail.com
erkki.a.pollanen@gmail.com
urpoh@dnainternet.net
sirkka.ritanen@gmail.com
ramimikkonen@gmail.com
leo.lokinoja@gmail.com
antero.konttinen@hotmail.com

Toimikunnat ja niiden vetäjät 2017
Majaisäntä
varaukset
Majaemännät:

Pertti Rautalin
Olavi Oinonen
Terttu Puumalainen, Inkeri Roivainen

044 210 3314
040 080 4203

Avantouintivastaava
Talkoopäällikkö
Majatoimikunta
Lumikenkäily
Melonta
Järjestyksenvalvonta
Geokätköily
Hiihto ja Retkeily
Kuntosali
Latuleidit
Lentopallo
Perheliikunta
Pyöräily
ETU-luokka
Viestintä

Urpo Häkkinen
Urpo Häkkinen
Olavi Oinonen
Antero Konttinen
Terttu Järvinen
Urpo Häkkinen
Seija Vihervuori
Pekka Arffman
Pentti Pitkänen
Seija Vihervuori
Reijo Koski
Marjatta Nuutinen
Matti Silander
Seija Vihervuori, Olavi Oinonen
Pekka Arffman

044 210 3315
044 210 3315
040 080 4203
040 829 3912
044 344 1213
044 210 3315
040 8672593
050 554 7359
044 324 0047
040 8672593
0400 676490
040 722 0630
044 218 5280
050 554 7359

___________________________________________________________________________

Hintatietoja

Jäsenmaksut vuonna 2017
Henkilöjäsen
Perhejäsenyys, samassa osoitteessa asuvat kaikki yhteensä
Rinnakkaisjäsenyys, on myös henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä
Nuorisojäsenyys alle 20 v ja opiskelijajäsenyys alle 29 v.
Kannattajajäsen, joko yritys- tai henkilöjäsen

27.00 €
40.00 €
15.00 €
15.00 €
200.00 €

Vuokraushinnat
Tupa
klo 9.00 - 16.00 tai 16.00 – 24.00
80,00 €
•
Sauna
klo 9.00 - 16.00 tai 16.00 – 24.00
80,00 €
•
Kota
klo 9.00 - 16.00 tai 16.00 – 24.00
80,00 €
•
Tupa ja sauna
klo 9.00 – 24.00
80,00 €
•
Tupa
/alkava tunti klo 9.00 – 24.00
20,00 €
•
Kota muun vuokrauksen yhteydessä
30,00 €
•
Kota ja WC klo 9.00 - 16.00 tai 16.00 – 24.00
50,00 €
Kota vuokrataan nyt siis myös ilman muiden tilojen vuokrausta, tällöin hintaan sisältyy
voiteluhuoneen ja saunan yhteydessä oleva WC vesipisteineen.
•

Lumikengät ja sauvat jäsenille
€/vrk, 20,00 €/viikko
•
Lumikengät ja sauvat muille
€/vrk, 30,00 €/viikko
•
Lumikengät ja sauvat lapsille (-50%)
•

5,00
5,00

Maanantaimelonnan osallistumismaksu sisältää kajakin, melan,
aukkopeitteen ja melontaliivit, Siilin Latu ry:n jäsenet
5 €,
muut 10 €
•
kajakkivuokrat
10 €
vrk, 40 € viikko
melonnanohjaus 2 ohjaajaa 4-5 kajakkia
150 € 3 tuntia
tyhymelonta 2 ohjaajaa, max 10 henkilö
25 € henkilö kuljetuskärrin
vuokra vuokrattujen kajakkien kuljetukseen
40 € vrk
•

•

kerta

Kanavatien kota

25 €

