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Kotisivut: http://siilinlatu.suomenlatu.org/
Facebook: https://www.facebook.com/siilinlatu/
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Puheenjohtajalta
Hei!
Kesä on kääntynyt syksyksi ja kohti talvea
mennään, toivottavasti oikein kunnon
talvea. Olemme viettäneet itsenäisen
Suomen 100-vuotis juhlavuotta niin Siilin
Ladun kuin Suomen Ladunkin
järjestämissä tilaisuuksissa. Osallistujia on
ollut kaikissa neljässä valtakunnallisessa
tapahtumassa kiitettävästi, kiitos niin
osallistujille kuin talkoolaisillekin.
Toivotaan, että sama aktiivisuus jatkuu
jatkossakin.
Kuluneen kesän aikana varsinaisten
yhteisten tapahtumien lisäksi on
LatuRastin ympäristössä tapahtunut. Uusi
sisääntulotie ja pysäköintipaikka ovat
pientä viimeistelyä vaille valmiita. Syy
tielinjan siirtoon oli, ettei vanha tielinja
ollut yhdistyksen tontin alueella.
Ensi keväänä alueen ilme muuttuu lisää
siten, että majan päätyyn olemme
rakentamassa terassia. Kanavatielle on
nousemassa toinen kajakkivarasto, johon
sisältyy myös liiteri ja kemiallinen WC.
Toimintamme on sangen vilkasta ja se
vaatii lisää toimijoita joukkoomme, mikäli
sinulla on kiinnostusta ota rohkeasti
yhteyttä minuun samoin jos sinulla/teillä
on ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Tiedotteen sivuilla palamme menneisiin
tapahtumiin pienien juttujen ja kuvien

kera. Tätä kirjoittaessa eivät kaikki ensi
talven tapahtumat ole tiedossa, mutta ensi
vuoden toimintasuunnitelma tulee
syyskokouksen jälkeen kotisivuillemme.
Pieni tilastotieto loppuun: Suomen Ladun
84 000. jäsen on Siilin Ladun Merja
Raatikainen.
Oikein hyvää liikunnallista syksyä ja
alkavaa talvea.
Jorma
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Lumikenkäilyä
Viime talvena riitti lunta lumikenkäilyyn lähes puoli vuotta. Alkutalvesta retkillämme oli
osallistujia runsaasti, keväämmällä innostus vähän laimeni. Monille jäi varmaan mieleen
kuutamokenkäily, vaikkei kuu näyttäytynytkään. Myös useat työporukat käyttivät Tyhy-iltapäivänsä lumikenkäillen. Itselleni jäi mieleen erityisesti retki Kuopion Vuorimäen - Vuorilammen upeassa maastossa.
"Tämä on kivaa", kuului lasten suusta perhetapahtumissa.
Lumitilanteen mukaan retkeilemme tulevanakin talvena. Valmiilla lumikenkäpoluilla viihtyville tulee taas ilmestymään selkeitä polkuja läheiseen harjumaisemaan. Kenties löydämme
vielä jonkin uuden retkikohteen. Myös esim. Kiukoonmäki Kuuslahdessa ja Jynkänmäki Leppäkaarteen takamaastossa soveltuvat hyvin omaehtoiseenkin kenkäilyyn. Toki jokaisen siilinjärveläisen kotiovelta lähin lumikenkämaasto on alle puolen kilometrin päässä.
Lumikenkäily maastossa kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin. Siihen liittyy myös vastuu. Herkät taimikot on kierrettävä ja mm. golfkentän nurmialueilla ei liikuskella niin houkuttelevaa
kuin se aurinkoisena talvipäivänä olisikin.
Tulevaa kautta varten hankimme muutamia paremmin yhdistyskäyttöön soveltuvia lumikenkiä. Osa vanhoista lähes parikymmenvuotiaista kengistä alkaa olla jo polkunsa päässä.
Että näillä mennään ensi talvena.
Antero

Talviuinti
Jäitä odotellessa innokkaimmat talviuimarit ovat jo aloittaneet harrastuksen.
Uusi talviuintitoimikunta aloittaa vuoden alussa, siihen saakka avaimia saa Urpo Häkkiseltä
Huuhkajantie 9, puh. 044 210 3315.
Avainten hinnat ovat edelleen samat, jäsenhinta 15,00 €, jäsenperhe 20,00 € ja ei-jäsenille
25,00 € / talvikausi.
Tarkistaisitko, onko haltuusi jäänyt uimakoppien avaimia, joita et enää käytä. Jos olet
lopettanut harrastuksen, palauta tarpeettomat avaimet joko pukukopissa olevaan
postilaatikkoon tai Urpo Häkkiselle.
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Talven 2018 hiihtoviikko
Kohde on Suomen Latu Kiilopää ja ajankohta viikko 14/2018.
Retken jäsenhinta on 530,00 €, ei-jäsenille 630,00 €, lisäksi yhteiskuljetus jonka hinta selviää,
kun lähtijöiden lukumäärä on selvillä. Ilmoittautuminen päättyy 30.11. Peruutuspaikkoja voit
kysellä keväällä, niistä laitamme tiedon myös kotisivuillemme.
Hintoihin sisältyy majoitus hotellissa 2 hengen huoneessa, liinavaatteet ja pyyhkeet, lähtösiivous, aamiainen, retkieväät ja päivällinen, yksi savusaunominen viikon aikana tiistain yleisövuorolla, iltasauna päärakennuksessa sekä mahdollisuus osallistua opastettuihin päiväretkiin
ja ohjattuun iltaohjelmaan
Ilmoittautuminen sähköpostilla siilinlatu@gmail.com.
Lisätietoja antaa Jorma Häkkinen 044 210 3317.

LatuLeidien keilailta 27.10. klo 19.00
Kokoonnumme hohtokeilaamaan LatuLeidien iloisessa porukassa keilahalli Siilinhohtoon
(kylpylä Fontanellan tiloissa). Ratamaksu 23€ joka jaetaan keilaajien kesken (2-3 hlöä/rata),
kenkävuokra 1€ pari.
Ilta voi jatkua iltapalan tms. merkeissä mikäli niin halutaan.
Ennakkoilmoittautumiset ratavarauksen vuoksi ti 24.10. mennessä Seijalle puh. 040 8672593.

Lentopalloilua sekä omaksi hyväksi että pelikavereiden huviksi
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin klo 17.00 Pöljän koululla. Syyskausi alkoi 3.9. ja päättyy
10.12.2017, syysloman vuoksi vuoroa ei ole 22.10.
Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy 6.5.2018. Hiihtolomaviikolla vuoroa ei ole 11.3.
Harrastus on helppo aloittaa; pelaamiseen tarvitaan vain sisäpelikengät ja into pelata.
Fyysisen voiman ja akrobaattisen pelitaidon sijaan arvostamme enemmänkin pelaajien omaa
tyyliä ja yllätyksellisiä pallonkaaria. Porukassa pelisilmä kehittyy ja kannustus kaikenlaisille
suorituksille on taattu.
Vaikka kävijämäärä on syyskuun aikana ollut nousujohteinen, mukaan mahtuu vielä sekä
aikaisemmin mukana olleet että uudet harrastajat.
Yhteyshenkilö on Reijo Koski, puh. 0400 676 490
Sirkka
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Pyöräilykausi 2017
Kylmät kevättuulet puhalsivat Siilinjärven yllä kun pyöräilykausi toukokuun alussa alkoi.
Ilmassa oli vettä, räntää ja jotain siitä välistä. Kauden vanhetessa myös aurinko alkoi
lämmittää ja pyöräilijöiden letka pidentyä. Kauden aikana 25 henkilöä kävi polkemassa ja
suorituksia kertyi yhteensä noin 170. Pyöräilijöiden keski-ikä oli 62 v. Nuorin reippaasti yli
30 ja vanhimmat jo yli 70. Tiistairetkillä pyöräilijöitä oli keskimäärin 7 ja lauantairetkillä 4.
Kauden aikana aloitettiin myös yhteisretket Puijon Ladun kanssa. Aikataulut eivät oikein
sopineet yhteen ja niin osanotto oli heikkoa. Jatketaan kuitenkin tätä myös ensi kaudella.
Tämän kauden ja edellisten tilastojen perusteella on tarkoitus tehdä ensi kaudella pieniä
muutoksia retkiohjelmaan. Tiistairetket jatkuvat ennallaan, mutta lauantairetkiä lyhennetään.
Ei kuitenkaan unohdeta pitkiä retkiä. Pitkät retket on tarkoitus ajaa yhdessä Puijon Ladun
kanssa, tämä koskee Länsirannan ja Vehmersalmen retkiä. Lisäksi ajetaan myös omia pitkiä
lauantairetkiä.
Kesällä 2018 järjestetään pyöräretki Ahvenanmaalle. Ajankohta on 09.07.- 13.07. Retki
tehdään yhdessä lähialueen muiden latujärjestöjen kanssa. Retken kokonaishinta - sisältäen
laivamatkat + ruokailut, majoituksen (3-4 hh) + aamiaiset Kastelholms Gästhemissä –
275€/hlö.
Nyt talven aikana olisi hyvä saada mielipiteitä ja ideoita järjestömme pyöräilytoiminnasta.
Vetäjälle voi soittaa tai olla yhteydessä sähköpostin kautta. Kaikki ideat ja ajatukset otetaan
ilolla vastaan.
Toivotan kaikille mukavia hetkiä kuntoliikunnan parissa ja tavataan taas keväällä 2018
pyöräilyn merkeissä.
Matti Silander
0442185280 tai matti.silander@suomi24.fi

Suomi meloi pohjoisen koskissa 11. - 17.6.
Yli 30 vuotta järjestetty Suomi Meloo -kanoottiviesti toteutui tänä vuonna sekä laineilla,
koskissa että meinasipa joutua jäätiköllekin! Osallistujia oli lähes 300 eri puolilta Suomea.
Suomi 100 kunniaksi osallistujat merkittiin sinivalkoisilla rannekkeilla, jotka turvaveneen
miehistö tarkisti jokaisen vaihto-osuuden alkaessa.
Joka vuosi järjestettävän melontatapahtuman tarkoitus on levittää tietoisuutta malontaharrastuksesta ja tehdä tunnetuksi eri puolilla Suomea olevia melontareittejä. Tänä vuonna
retki alkoi Kuusamosta pitkin Ii-jokea ja päättyi poikittain Koillismaan läpi Iin RantaKestilään.
Tapahtuman järjestelyt toimivat hyvin; paikalliset kotitalousnaiset olivat järjestäneet
vaihtopaikoille tarjolle kala- ja lihakeittoa, kinkkukiusausta ja aamuisin puuroa. Joukkueet
majoittuivat parhaaksi katsomallaan tavalla; mökki-, teltta-, laavu-, auto- tai ehkäpä tämän
kesän hitti oli kuitenkin sisämajoitus lämpötilasta johtuen.
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Siilin Ladulla oli matkassa kaikkiaan 13 osallistujaa, joista nuorin, Janica, on 9-vuotias, ja
hyvin pärjäsi! Kajakkeja oli matkassa neljä, joilla yhtä aikaa matkaan pääsi kuusi melojaa.
Merkintöjä ensikertalaisen päiväkirjasta
la 10.6. Kokoonnuimme Sokos-hotellin terassille suunnittelemaan sunnuntain osuuksia.
su 11.6. Saku ja Jyri aloittavat seuran uudella menopelillä, toiselle osuudelle Marjatta ja
Terttu klo 17, yöksi Riku ja Jorma. Kuurosateita, navakkaa vastatuulta, lämpötila +2—0
astetta. Yötön yö ei antanut auringon pilkahdustakaan!
ma 12.6. aamulla klo 7 kajakit taipaleelle, matka 23 km. Iltapäivän ohjelmassa
Kiutakönkäältä Oulankajoelle ihan Venäjän rajalle asti. Hieno kokemus, keli suosi, vaikkakin
koskiosuudet toivat omat, kosteahkot vaihtelunsa. Joutsenet parveilivat useiden satojen
ryhmässä, huikea näky! Majapaikaksi vaihtui Himmerkin lomakeskus.
ti 13.6. päiväpä toikin suunnitelman muutoksen. Kitkat olivat jäässä, joten ne kuitattiin
Posion, Ranuan karhunkierroksilla ja Riisitunturilla. Iltalenkki Salpalinjalle.
ke 14.6. yömelonta koskiosuudelle piti panna kokeneet melojat: Jorma ja Jyri! Lähes
vaurioitta keikauksen kanssa siitä selvisivät, ekakertalaiset! Jatko-osuudella kauniita
maisemia ja parin tunnin melontaretki Päätalon maisemiin, koskapa pato esti vedentulon
seuraavasta koskesta. Illalla melajuhla ja kunniakirjojen sekä pinssien jako myös
jäsenellemme ”norppa Riitalle”.
to 15.6. yksi kaksikko lähti koskiosuudelle. Loppujoukko tutustui Kalle Päätalon Jokiniemen
museoon. Klo 13 lähti uusi joukko, koskessa kivet kolisi ja jäätiinpä siellä vähän kiinnikin.
Miika melotti kaksi osuutta tyttö kerrallaan, ja hyvin meni. Yöllä Jorman ja Marjatan reitti oli
kivinen.
pe 16.6. aamulla lähtivät Jyri ja Niilo, jatkoivat Urpo ja Terttu, sekä yöhön ja koskiin Jyri ja
Riku. Klo 3 tuli katkos viestiin, ei ollut lähtijöitä.
la 17.6. aamulla klo 8 lähti kaksi kaksikkoa viimeiselle osuudelle lempeätä myötävirtaa kohti
merta, jossa pieni pyrähdys.
Siilin Ladun Suomi Meloo -retki oli onnistunut ja mielenkiintoinen. Ensikertalainen Jyri oli
innosta pinkeenä muutamista mustelmista ja joistakin aineellisista vahingoista huolimatta.
Mummu sai ohjeet lähettää unohtuneen sim kortin postissa Helsinkiin, joessa uitettu puhelin
ei suostunut toimimaan!
Toinen ekakertalainen, kokenut meloja, Puumalaisen Terttu teki monta hyvää huomiota, jotka
on pidettävä mielessä. Hän totesi tapahtuman mielenkiintoiseksi, ruokahuolto pelasi niin
oman porukan kuin järjestäjienkin joukossa. Vaikka sää oli alkuun kylmä, loppu olikin jo
hellettä. Tekijät pärjäsivät koskissa iloisella mielellä parista sukelluksesta huolimatta.
Erityisten tärkeä on huomio siitä, että navigaattorit on syytä olla päivitetyt. Onnistumisen
edellytys on, että kalusto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan! Tässä joukot onnistuivat hänen
mielestään hyvin.
Kylmä vesikään ei jättänyt kammoa!
Leila
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Siilin Latu perheiden parissa
Illat pimenevät, syksy saapuu vinhaa vauhtia. Ennen talven ja lumileikkien tuloa ehtii
kuitenkin kaikenlaista.
Tiistaisin kerran kuussa nautimme LatuRastilla leppoisasta yhdessäolosta perheiden kanssa.
Syyskuussa 26.9. huhuilimme Metsämörriä, jonka tiedetiin tulloin olevan tulossa lettupannun
kanssa kodalle.
Lokakuussa 24.10. alamme jo odotella kahden kuukauden päässä olevaa jouluaattoa ja
leivomme lasten ja muiden herkkusuiden kanssa pipareita LatuRastilla klo 16.00 alkaen.
Marraskuussa 28.11. kierrämme lyhtypolulla totutellen tulevaan kaamosaikaan.
Tapahtumista tarkemmin Siilin Ladun koti- ja facebook sivuilla ja paikallisessa lehdessä
Kevään ja kesän 2017 aikana hiihtokauden päätyttyä juhlimme Suomen 100-vuotista taivalta
osallistumalla Suomen Luonnonpäiviin, toukokuussa Villiinny keväästä -teemalla
perheluontopolun kautta ja kesäkuussa Nukkumalla yön yli ulkona LatuRastin maastossa.
Tuolloin tutustuimme myös villiyrtteihin Piia Martikaisen opastamana.
Heinäkuussa tapasivat perheet LatuRastilla pihapelien parissa ja elokuussa olimme
melomassa Siilin Ladun melojien opastuksella Kanavatien kodalta lähtien.
Kiitos kaikille mukana olleille lapsille ja aikuisille mukavista yhteisistä hetkistä ja
kohtaamisista luonnon ja liikunnan parissa!
Kiitos myös yhteistyötahoille, erityisesti Tunturikerho Tsietsalle ja MLL:n
paikallisyhdistykselle, joiden kanssa osa näistäkin tapahtumista on yhteisvoimin järjestetty.
Ensi vuonna on sitten uudet jutut, joihin sinäkin voit vaikuttaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä
Siilin Ladun perhetoimijoihin (Seija, Olli, Liisa, Jarmo, Jorma, Rami ja Marjatta). Tervetuloa
myös mukaan toimintaan.
Jotakin on jo suunnitteilla, mm lumikenkäilypolku ja hiihtoretki sekä pienten puuesineiden
veistelyä isien ja lasten toimesta ennen äitienpäivää.
Mitähän muuta?
Perhetoimintatyöryhmän puolesta
Marjatta p 0407220630 sp marjatta.nuutinen@gmail.com

Viesti jäseneltä
Lämmin kiitos latuväelle kun muistitte 80-vuotista ”äiteetä”.
Kiva kun kävitte ja toitte ilon tupaan.
Helli Häkkinen

Kuntosalivuorot jatkuvatSiilin Ladun kuntosalivuoro Ahmon koulun liikuntatiloissa
perjantaisin klo 18.45 – 20.00
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KOKOUSKUTSU
Siilin Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous 16.11.2017 klo 18.00
Kokouspaikka on LatuRasti, Huvikummuntie 45, Siilinjärvi
Käsiteltävät asiat mm. henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
Kahvitarjoilu
Hallitus

Pikkujoulu
Lauantaina 25.11. järjestetään perinteinen puurojuhla LatuRastin majalla alkaen klo 17.00.

