Ensimmäinen johtokunnan järjestäytymiskokous Osuuspankin kerhohuoneella. Paikalla oli
tuolloin Esko Pirinen, Kauko Kankaanpää, Esa Kokkarinen, Ari Hämäläinen, Kalevi Koski, Jouni
Kangaskesti, Elisa Kangaskesti, Marjatta Pitkänen, Leena Lehtonen ja Risto Ryynänen
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Siilin Ladun perustava kokous pidettiin 10.04.1981 klo 18.00 Siilinjärven Osuuspankin
kerhohuoneella.

Perustavan kokouksen osanottajat:
Risto Ryynänen
Esko Pirinen
Paula Hirvonen
Kauko Kankaanpää
Jouni Kangaskesti
Elisa Kangaskesti
Anja Kankaanpää
Kerttu Pirinen
Leena Lehtonen
Eeva Eskelinen
Pirjo Karttunen
Raija Kiiski
Marjatta Pitkänen
Ari Hämäläinen
Paavo Hiltunen
Hannu Puhakka
Esa Kokkarinen
Kalevi Koski
Pekka Hirvonen
Marjatta Haukilahti

Siilinjärvi
”
”
”
”
”
”
”
”
Harjamäki
Siilinjärvi
”
”
”
”
”
”
”
”
Kuopio

Vierailijat Puijon Ladusta: Raili Partanen, Anja Pessa ja Helena Tuovinen
Kokouksen avasi Esko Pirinen, joka myös valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina) Marjatta
Pitkänen ja Raija Kiiski.
Perustavassa kokouksessa päätettiin perustaa Siilinjärvelle Suomen Latu r.y:n jäsenyhdistys.
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan edistäminen
ja kehittäminen kansalaistavaksi.
Perustettava yhdistys päätettiin ilmoittaa yhdistysrekisteritoimistoon rekisteröintiä varten.
Kokouksessa käsiteltiin latuyhdistyksen (Suomen Ladun) mallisäännöt, jotka hyväksyttiin
seuraavilla täydennyksillä:
1) Yhdistyksen nimeksi päätettiin yksimielisesti Siilin Latu, kotipaikaksi Siilinjärvi ja toimintaalueeksi Pohjois-Savo.
2) Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan samoin kuin johtokunta,
johon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä.
Yksimielisesti myös päätettiin, että Siilin Latu liittyy Suomen Latu r.y:n jäseneksi.
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Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Pirinen. Johtokuntaan valittiin 8 jäsentä:
Kalevi Koski, Jouni Kangaskesti, Kauko Kankaanpää, Ari Hämäläinen, Esa Kokkarinen, Leena
Lehtonen, Marjatta Pitkänen ja Elisa Kangaskesti sekä varalle Marjatta Lukin ja Hannu Puhakka.
Tilintarkastajiksi valittiin Paula Hirvonen ja Sirkka-Liisa Karistola, varalle Pirjo Poikela ja Taito
Hakkarainen.
Yhdistyksen jäsenmaksuiksi päätettiin: aikuiset ja ensimmäinen aikuinen saman perheen jäsen 30
mk, seuraavat saman perheen aikuisjäsenet 10 mk ja alle 16-vuotiaat 2 mk/jäsen.
Kokouksessa käsiteltiin myös toiminnan kannalta muita tärkeitä johtokunnalle tehtäväksi
annettuja kysymyksiä kuten esim. yhdistyksen rahaliikennettä hoitava pankki.
Yhdistyksen perustamissopimuksen allekirjoittivat Esko Pirinen, Esa Kokkarinen ja Leena Lehtonen.
Perustamispäätös oli yksimielinen.
Kokouksessaan 18.5.1981 Suomen Latu r.y:n hallitus hyväksyi Siilin Ladun uudeksi
jäsenyhdistyksekseen. Suomen Ladun toiminnanjohtajana toimi tuolloin Tuomo Juntunen.

Toiminta alkaa
Ensimmäinen johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 14.4.1981 Siilinjärven Osuuspankin
kerhohuoneella.
Paikalla oli tuolloin Esko Pirinen, Kauko Kankaanpää, Esa Kokkarinen, Ari Hämäläinen, Kalevi Koski,
Jouni Kangaskesti, Elisa Kangaskesti, Marjatta Pitkänen, Leena Lehtonen ja Risto Ryynänen.
Toimihenkilöiden valinta: rahastonhoitajaksi valittiin Kalevi Koski ja sihteeriksi Leena Lehtonen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Kokkarinen ja tiedotustoiminnasta vastaavaksi Risto Ryynänen.
Tulevan toiminnan suunnittelussa päätettiin aluksi keskittyä ensisijaisesti jäsenhankintaan.
Jäsenhankinnan tueksi suunniteltiin toimintaa jo ensimmäiselle kesälle. Alustavasti suunniteltiin
polkupyöräretken järjestämisestä Pöljän kotiseutumuseolle toukokuun puolivälissä, sekä
patikkaretki Pisalle.
Näitä retkiä yksityiskohtaisemmin valmistelemaan ja yleisesti retkiasioita hoitamaan päätettiin jo
nyt nimetä toimikunta. Toimikuntaan valittiin retki-isännäksi Esa Kokkarinen ja jäseniksi Kaiko
Kankaanpää, Ari Hämäläinen, Esko Pirinen sekä Paula ja Pekka Hirvonen.
Toimikunnan ensimmäinen kokoontuminen päätettiin järjestää Esko Pirisen kotona 4.5.1981 klo
18.00.
Edelleen käydyissä keskusteluissa toimintaehdotuksina tuotiin esille monenlaisia
retkimahdollisuuksia patikka-, sieni-, vene-, ja hiihtoretkistä aina oman pienoislaturetken
järjestämiseen asti. Hiihtokoulun järjestäminen päätettiin ottaa osaksi talvitoimintaa. Tarkempaa
toiminnan suunnittelua pidettiin vielä ennenaikaisena, kunnes jäsenistön tarpeet saataisiin
kartoitettua. Muonitustoimikunta nähtiin kuitenkin niin tarpeellisena, että se päätettiin perustaa
ensi tilassa.
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Kokouksen muissa asioissa päätettiin hankkia Siilin Ladulle oma leimasin. Taiteilija Sallista
pyydettiin leimasimen suunnittelijaksi.
Johtokunnan kokouksessa, joka pidettiin Patakukkulan majalla 7.5.1981 nimettiin Siilinjärven
Osuuspankin ja PSP:n käyttötilien tilin käyttäjät. Tilien käyttäjiksi valittiin puheenjohtaja Esko
Pirinen sekä rahastonhoitaja Kalevi Koski.
Suomen Ladun kesäkokoukseen, joka järjestettiin Utissa 27.6.1981 valittiin Siilin Ladun edustajaksi
Esko Pirinen.
16.10. johtokunnan kokouksessa Suomen Ladun virallisiksi syyskokousedustajiksi Siilin Ladusta
valittiin Esa Kokkarinen ja varalle Kalevi Koski.

Ensimmäinen yleinen kokous
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Siilin Latu ry:n ensimmäinen syyskokous 15.11.1981 klo 16.00 alkaen
pidettiin SiiPon Bingo-hallin tiloissa Siilinjärvellä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ryynänen, sihteeriksi Leena Lehtonen, pöytäkirjan
tarkastajiksi Pertti ja Riitta Lokinoja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Hyväksyttiin johtokunnan laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio, jossa tulot ja menot olivat
kumpikin 4300 mk.
Jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudeksi päätettiin seuraavaa: Jäsenmaksu on aikuiselta ja
perheen ensimmäiseltä aikuiselta jäseneltä 30 mk, seuraavilta saman perheen aikuiselta jäseneltä
15 mk ja alle 16-vuotiailta lapsilta 5 mk. Pienin kannattajamaksun suuruus on 300 mk ja
ainaisjäsenmaksu 500 mk. Nämä jäsenmaksut pysyivät ennallaan aina vuoteen 1989 jolloin
aikuisjäsenmaksu korotettiin 35 mk:n muiden maksujen pysyessä edelleen muuttumattomina.
Päätettiin lisätä johtokunnan jäsenten lukumäärää johtokunnan esityksen mukaisesti kahdeksasta
kymmeneen.
Valittiin johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi uutta jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Suoritetun arvannoston perusteella erovuorossa olivat Leena Lehtonen, Elisa Kangaskesti,
Marjatta Pitkänen ja Esa Kokkarinen.
Suljetun lippuäänestyksen perusteella Johtokuntaan vuodeksi 1982 valittiin Leena Lehtonen, Esa
Kokkarinen ja Elisa Kangaskesti uudelleen. Risto Ryynänen, Helvi Ahokas ja Pertti Kettunen uusina
ja heistä on arvan perusteella yksi erovuorossa seuraavana syksynä. Entisistä jatkavat Jouni
Kangaskesti, Kalevi Koski, Ari Hämäläinen ja Kauko Kankaanpää, jotka ovat erovuorossa
seuraavana syksynä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Esko Pirinen ainakin seuraavaan syksyyn.
Johtokunnan varajäseniksi valittiin Hannu Puhakka ja Marjatta Haukilahti.
Tilintarkastajiksi valittiin Paula Hirvonen ja Sirkka-Liisa Karistola, varalle Pirjo Poikela ja Taito
Hakkarainen.
Kokouksessa nimettiin toimikunnat johtokunnan esityksen mukaisesti:
- Retkitoimikunta: Risto Ryynänen, Esa Kokkarinen, Esko Pirinen, Kauko Kankaanpää ja Maija
Väisänen.
- Hiihtotoimikunta: Kalevi Koski, Pertti Kettunen, Ari Hämäläinen, Erkki Pöllänen, Raija Kiiski ja Pirjo
Räsänen
- Nuorisotoimikunta: Ari Hämäläinen, Hilja Ryynänen ja Marja Kokkonen
- Naistoimikunta: Marjatta Pitkänen, Raija Kiiski, Hilja Ryynänen, Marjatta Haukilahti, Helvi Ahokas,
Ulla Ypyä ja Kerttu Pirinen
- Kanoottitoimikunta: Hannu Puhakka ja Jouni Kangaskesti
Yhdistyksen raha-asioiden hoito kahden pankin kautta oli osoittautunut
epätarkoituksenmukaiseksi. Johtokunnan esityksen mukaisesti OP:n tili lopetettiin ja yhdistyksen
raha-asiat hoidettaisiin Postipankin kautta.
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Syyskokous hyväksyi myös oman ”merkin” siten, että merkin teksti kirjoitetaan tikkukirjaimilla.
Merkin suunnittelupalkkio 350 mk hyväksyttiin.
Ylimääräisenä asiana kokouksen osanottajilta pyydettiin kannanottoa yhdysjäsenasiassa.
Johtokunta oli todennut, että tiedottamisen tehostamiseksi olisi hyvä nimetä suuremmille
työpaikoille yhdysjäsen, joka pidettäisiin ajan tasalla oman yhdistyksen ja Suomen Ladun
tapahtumien ja päätösten suhteen ja velvoitettaisiin tiedottamaan asiat edelleen johtokunnalle.
Yhdysjäsenasia nähtiin tarpeelliseksi ja johtokunnalle annettiin tehtäväksi hoitaa asiaa.
Syyskokoukseen jäsenten mukaan saamiseksi kokouksen yhteydessä järjestettiin ulkoilu- ja
retkivarustenäyttely. Eloranta O.y. esitteli alan uutuuksia ja Siilin Latulaiset omassa käytössä
hyviksi toteamiaan omia, jopa itse suunniteltuja ja valmistettuja välineitä. Näyttelyyn tutustui
päivän mittaan n.150 kävijää.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.11.1981 Väänälänrannalla, Marjatta
Haukilahden kotona, ladun virkailijoiksi valittiin:
- varapuheenjohtajaksi Esa Kokkarinen (Risto Ryynäsen kieltäydyttyä)
- tiedotussihteeriksi Risto Ryynänen
- rahastonhoitajana jatkaa Kalevi Koski. Sovittiin, että jäsenkortiston hoito siirretään sihteerin
tehtäviin.
Lisäksi nimettiin yhdysjäsenet tiedotustoimintaa varten. Valituiksi tulivat:
- Väänälänranta
Marjatta Haukilahti
- Kemira
Risto Ryynänen
- Leppäkaarre
Risto Ryynänen ja Leena Lehtonen
- Kevättömän sairaala
Elisa Kangaskesti
- Terveyskeskus
Hilja Ryynänen
- Tarinan sairaala
Sirkka-Liisa Kairistola ja Ulla Ypyä
- Harjamäki
Esko Pirinen ja Leena Lehtonen

Ensimmäisen vuoden toteutuneet retket
Toukokuussa järjestettiin yhdistyksen ensimmäinen yhteinen tapahtuma, polkupyörä/patikkaretki
suuntana Pöljän Myllytupa, missä oli kahvi- ja mehutarjoilu pientä maksua vastaan. Retkeen, jolle
kertyi matkaa n. 25 km, osallistui 46 henkilöä. Retken yhteydessä oli myös opastettu tutustuminen
Pöljän kotiseutumuseoon.
Seuraava polkupyöräretki tehtiin elokuussa iltaretkenä. Lenkin pituus oli n. 25 km ja mukana oli 6
polkijaa.
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Toukokuussa lähdettiin patikoimaan. Päiväretki suuntautui Nilsiään Pisavuorelle, missä patikoitiin
n. 10 km reitti keväisessä erämaaluonnossa. Retkelle osallistui 20 henkilöä, joista 3 ajoi
polkupyörällä edestakaisin matkan Siilinjärveltä Nilsiään.

Retkeläiset Pisalla

Syksyn Ruskaretki Tiilikkajärven leirikeskukseen Rautavaaralle järjestettiin omin leiriytymisvälinen
ja -eväin. Leirialueella oli metsätyökämppä, jossa oli vuodetilat 10 hengelle ja lattiapaikkoja ainakin
parille kymmenelle. Yöpyminen kämpällä maksoi 5 mk/hlö. Järjestelyt hoiti retkitoimikunta Esa
Kokkarisen johdolla. Retkeen osallistui 10 henkilöä.

Siilin Ladun pienoispolkuretki järjestettiin lokakuussa. Mukana n. 15 km:n reitillä kulki 120
henkilöä. Maastollisesti ja maisemallisesti retki sai paljon kiitosta.
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Yhteistyö sydänyhdistyksen kanssa alkoi heti ensimmäisenä toimintavuotena. 27.9. järjestettiin
Sydänretki yhdessä paikallisen sydäntautiyhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Retkeen osallistui
n.150 henkilöä kukin vointinsa mukaan.
Yhteistyö sydänyhdistyksen kanssa jatkui jossain muodossa koko tähän astisen historian ajan.

21.11.1981 Siilin Latulaiset oli kutsuttu hirvikeitolle yhdistyksen jäsenten Marjatta ja Olavi
Haukilahden luo Väänälän rannalle. Keittoa nauttimassa oli 12 latulaista.

Pikkujoulujuhlaa vietettiin Pöljän Myllytuvalla perinteisin pikkujoulumenoin 30 jäsenen voimin.
Tarjoilusta vastasi naistoimikunta ja puuropuheen kirjoittajaksi valikoitui Risto Ryynänen. Kulujen
kattamiseksi järjestettiin arvonta ja lapsille ongintaa.

Yhdistyksen ensimmäisen vuoden toimintaa haittasi jossain määrin ”uutuuden jäykkyys”. Selvisi
myös se tosiasia, miten säiden armoilla luonnossa tapahtuva toiminta on.
Toimintaa jatkamaan kannusti kuitenkin se myönteinen vastaanotto, jonka yhdistys sai
paikkakunnalla.
Näin oli Siilin Ladun ensimmäinen toimintakausi saatu päätökseen.
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Vuoden 1982 hallinto ja toiminnan suuntaviivat
Vuosi 1982 oli Siilin Latu ry:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Toiminta pyrittiin
toteuttamaan hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti sekä Suomen Ladun ohjeet
huomioiden. Suomen Ladun v.-82 toimintateema ”liikutaan yhdessä” oli esillä liikunnallisten
tapahtumien yhteydessä.
Helsingissä 17.1. Suomen Ladun järjestämään uusien latuyhdistysten perehdyttämistilaisuuteen
osallistuivat Esko Pirinen ja Hannu Puhakka.
Suomen Ladun kesäkokoukseen Iisalmeen osallistuivat yhdistyksen virallisina edustajina Esko
Pirinen ja Marja Kokkonen sekä talvikokoukseen ja samalla neuvottelupäiville Hyvinkäälle
edustajaksi valittiin Marjatta Haukilahti ja Leena Lehtonen.
Toiminta oli melko johtokuntakeskeistä, myös tapahtumien käytännön järjestelyjen osalta.
Nimettyjen toimikuntien toiminta ei vielä käynnistynyt toivotulla tavalla.
Toimintasuunnitelmaa ei kaikilta osin saatu toteutettua. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hiljalleen
toiminnasta kiinnostuneiden liittyessä mukaan, varsinaista jäsenhankintatoimintaa ei kuitenkaan
järjestetty.
Siilin Latu ei vielä ollut löytänyt lopullista paikkaansa ja toimintamuotojaan kunto- ja
virkistysliikunnan harrastajien keskuudessa, tosin selvää eteenpäin menoa oli tapahtumassa
kaiken aikaa. Suhtautuminen toimintaan oli paikkakunnalla myönteistä ja yhdistyksen olemassaolo
alettiin tiedostaa.
Siilinjärven kunnan, lähinnä liikuntatoimen taholta saatiin toiminnan kannalta ensiarvoista apua
hiihtoreittien huollossa ja kunnostuksessa. Paikkakunnan kauppaliikkeet avustivat palkintoasioissa.
Kunnan liikuntalautakunta kutsui 11.11.-82 kirkonkylän yläasteelle urheilu- ja liikuntaseurojen
edustajat yhteispalaveriin. Siilin Ladun edustajiksi nimettiin Esko Pirinen ja Kalevi Koski.
Kanootteja latulaiset rakensivat keväällä -82 6 kpl. Työtiloja ei omasta kylästä löytynyt vaan
rakentaminen suoritettiin Kuopion Särkiniemessä Saastamoisen auton takana Kuopion kaupungin
omistamassa tilassa. Melontaretkiä ei kanoottien omistajat vielä tehneet.

Toimintavuodet 1983 – 2021
Hallinto
Johtokunta – jonka kooksi oli vakiintunut 10 henkilöä, kokoontui melko säännöllisesti. Hallituksen
koko vaihteli toimintakausien aikana kuuden ja kymmenen varsinaisen jäsenen välillä.
Varajäsenien lukumäärä pysyi koko kertomuskauden samana, varajäseniä oli aina kaksi yhdeksi
vuodeksi kerrallaan valittuna. Kokouksia järjestettiin vuosittain 4 - 11 kertaa, joissa pohdittiin ja
päätettiin toiminnan ”raamit”.
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Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Vuosittain osallistuttiin myös Suomen Ladun kevät- ja syyskokouksiin sekä Savo-Karjalan
latualueen kokouksiin vaihtelevalla kokoonpanolla.
-90 luvulta on vaikeaa taltioida varmasti paikkaansa pitävää tietoa, koska kaikki tuon ajanjakson
toimintakertomukset ovat joko tekemättä tai sitten arkisto on ”kadonnut”. Tietoja on koottu
hallituksen kokous pöytäkirjoista, jotka vuosina 1996 – 1998 kirjoitettiin ruutupaperille käsin.
Sihteerinä ja samalla pöytäkirjojen laatijana toimi tuolloin Seija Vihervuori. Lisäksi tiedonmurusia
saatiin tallessa olleista jäsentiedotteista.
Jäsenmaksujen suuruus pidettiin koko historian ajan maltillisena. Korotukset - silloin kun niitä
tehtiin – noudattelivat melko suoraan Suomen Ladun maksujen korotuksia. Kertomuskauden
aikana markka ehti vaihtua euroksi ja jäsenmaksujen suuruus vuoden 2021 alkaessa oli:
henkilöjäsen: 29.00 €, rinnakkaisjäsen (henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä): 17.00 €,
perhejäsenyys (samassa osoitteessa asuvat): 42.00 €, nuorisojäsen alle 20 v ja opiskelijajäsenyys
alle 29 v. 17.00 € sekä kannattajajäsen (yritys- tai henkilöjäsen): 200.00 €.
Siilin Ladun täyttäessä pyöreät (1991) 10 vuotta. Jäsenistölle järjestettiin juhlat. Juhlavuoden
kunniaksi alettiin kehitellä omaa viiriä.

Viirien hankinnasta tehtiin päätös johtokunnan kokouksessa 5.5.1992. Kahden isomman ja
muutaman pienemmän viirin yhteishinnaksi hyväksyttiin 200 mk. Viirit tilattiin lopulta vasta
vuonna – 94 Tampereen lipputaiteelta.

Vuoden 2017 aikana alettiin suunnitella Siilin Ladun sääntöjen päivittämistä vastaamaan
paremmin nykyaikaa. Pohjana käytettiin Suomen Ladun mallisääntöjä, joita muokattiin hieman
omien tarpeiden mukaisiksi.
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Uudet säännöt käsiteltiin ensikerran syyskokouksessa 2018 ja toisen kerran ylimääräisessä
yhtiökokouksessa samana syksynä. Sääntömuutokset hyväksyttiin ja uusia sääntöjä alettiin
soveltaa vuoden 2019 alusta lähtien.

Tiedotustoiminta:
Aluksi yhdistyksen tiedotustoimintaa hoiti Risto Ryynänen. Hänen jäätyään sivuun työkiireiden
vuoksi tiedotusta jatkoi Hilkka Koski.
Myöhemmin Antero Konttinen, Liisa Tenhunen, Iiris Palopelto jne aina johtokunnan valitsema
henkilö - tai henkilöt.
Jäsentiedotteita jaettiin 1/jäsentalous 2/3 kertaa vuodessa. Yhdistyksen viralliset tiedotukset
samoin kuin muukin lehti-ilmoittelu hoidettiin paikallislehti Uutis-Jousen välityksellä.
Ilmoitteluun käytettiin aluksi myös kauppojen ilmoitustauluja ja työpaikkojen henkilökuntalehtiä.
Sähköisen viestinnän lisääntyessä myös Siilin Latu alkoi hyödyntää nopeampaa tapaa viestittää
toiminnasta jäsenistölle. Yhdistykselle tehtiin omat kotisivut vuoden 2014 alussa, jotka olivat
kaikkien luettavissa. Hallituksen käyttöön perustettiin oma s-postiosoite. 2017 päätettiin siirtyä
lähes kokonaan sähköiseen viestintään. Kaikille niille jäsenille, joilla oli s-posti osoite, tiedotteet
lähetettiin sähköisenä (pois lukien jäsenet, jotka olivat erikseen ilmoittaneet haluavansa myös
paperisen tiedotteen).
Myös sosiaalista mediaa hyödynnettiin viestinnässä ja tiedotteet julkaistiin myös Facebook:issa.
Jaosto – ja ryhmäkohtaisia viestejä hoideltiin myös WhatsApp:in välityksellä.

Muu toiminta
Alkuvuodesta -82 suoritettiin jäsenistön keskuudessa mielipidetiedustelu lähinnä
toimintahalukkuuden ja toimintatapojen suhteen. Kyselylomakkeen palautti kuitenkin vain
kymmenkunta jäsentä.
Siispä toiminta noudatteli pääsääntöisesti ensimmäisten vuosien linjauksia. Järjestelyt
liikuntatapahtumiin hoidettiin talkootyönä vaikkakin aktiivijäsenten määrä pysyi melko pienenä.
Retkeily-, hiihto-, pyöräily-, melonta-, ja vaellukset kuuluivat jokavuotiseen toimintaan samoin kuin
polkuretket ja pilkkikilpailut. Myös yhteistyö Sydäntautiyhdistyksen kanssa jatkui pienimuotoisena
aina kertomuskauden loppuun saakka. 1982 Siilinjärven Raittiuslautakunta myönsi 350 mk:n
avustuksen käytettäväksi syksyn polku- ja sydänretken järjestelyihin.
Toimintaa pyrittiin toteuttamaan laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti sekä Suomen Ladun
ohjeet huomioiden. Suomen Ladun toimintateema vaihtui muutaman vuoden välein korostaen
aina terveysliikunnan tärkeyttä. Voimassa oleva teema oli esillä yleisölle tarkoitettujen
massatapahtumien yhteydessä.
Toimintasuunnitelmia ei aluksi saatu kaikilta osin toteutettua. Lähinnä yhdistyksen jäsenille
tarkoitetut retket ja tilaisuudet kärsivät osallistujien puutteesta, sen sijaan yleisölle tarkoitetut
liikuntatapahtumat saivat yllättävän paljon liikunnan ystäviä liikkeelle.
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Toimikunnat pysyivät lähes ennallaan pois lukien nuorisotoimikunta, joka ei kokoontunut lainkaan.
Vuosien mittaan toimikuntien määrä, kokoonpano ja nimet vaihtelivat kulloisenkin kysynnän
mukaan. Vuoden 2021 alkaessa toiminnassa oli Geokätköily-, Järjestyksenvalvonta-, Kuntosali-,
Lumikenkäily-, LatuLeidit-, Maja-, Melonta-, Perheliikunta-, Pyöräily-, Retkeily ja hiihto- sekä
Talviuinti toimikunnat.

Yhdistyksen pikkujoulut vietettiin aluksi Maaningalla, Koiramajalla, 1986-87 syyskokouksen
jatkona. Myöhemmin juhlia viettiin Osuuspankin kerhohuoneella ja vuosi 1990 päätettiin koko
perheelle tarkoitetun pikkujoulun merkeissä Ravintola Vanhassa Ketussa. Juhlia ja kokouksia
pidettiin myös Ravintola Ulriikassa ja Pikku-Tarinassa.
LatuRastin majan valmistuttua pikkujoulut ja puurojuhlat vietettiin ”omassa tuvassa”.

Koulutus- ja opetustoiminta
Koulutustoiminnan kehittäminen ja lisääminen oli eräs Suomen Ladun lähitavoitteista. Suomen
Ladun ja yhdistyksemme väliseksi koulutusasioita hoitavaksi yhdyshenkilöksi nimettiin aluksi Riitta
Lokinoja. Hän osallistui lokakuussa 1982 koulutusyhdyshenkilöiden neuvottelupäiville
Latukartanossa.
Suksien valintaan, huoltoon ja voiteluun liittyvien asioiden opastustilaisuudet pidettiin vuosittain
Patakukkulan majalla alkaen 1982. Kouluttajina tuolloin toimivat Kalevi Koski ja Esko Pirinen. Esko
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Pirinen on toiminut kouluttajana myös toisten yhdistysten järjestämillä eräretkiohjaajien
kursseilla.

Lasten hiihtokouluja pidettiin aluksi Kirkonkylän, Simonsalon ja Leppäkaarteen päiväkodeissa sekä
Hamulassa. Hiihtokoulun suoritti vuonna 1982 35 lasta. Ohjaajina toimivat yhdistyksen jäsenet
Raija Kiiski, Pirjo Räsänen ja Ari Hämäläinen, jotka olivat osallistuneet Puijon Ladun järjestämälle
lasten hiihdonohjaajien kurssille.
Hiihdon tulee olla lapsille mieluisaa, iloista leikkiä, joka innostaa heidät yhä parempiin suorituksiin.
Lapset tarvitsevat auttavaa kättä, rohkaisevia sanoja ja aikaa myöten myös asiantuntevaa
opastusta (Paula Halonen, tiedote 2/86)
Jäsentiedote 1/1992: Iiris Palopelto ja Merja Halonen avustajanaan Johanna Lokinoja ovat pitäneet
hiihtokoulua 5-7 vuotiaille lapsille kirkonkylän yläasteen maastossa. Mukaan on otettu ohjauksen
mielekkyyden vuoksi ”vain” 16 lasta, huomattavasti suurempi joukko olisi ollut tulossa.
Hiihtokoulussa opitaan hiihdon alkeet, siellä opetellaan haaranousua, viistonousua, aurajarrutusta
jne. Koulua pidettiin kuutena iltana 1-1,5 tuntia kerrallaan, näin kerralla opittu asia jäi paremmin
mieleen.
Koulutus- ja opetustoimintaa jatkettiin ja lasten hiihtokouluja järjestettiin Hamulassa ja
Leppäkaarteella. Pöljälle 1985 suunniteltuun lasten hiihtokouluun ei ilmoittautunut yhtään lasta.
Sen sijaan, kun Väänälänrannan ala-asteella -85 pidettiin koululaisten hiihtopäivä, niin siihen
osallistuivat oppilaiden lisäksi myös kiertävän päiväkodin lapset.
Muumihiihtokoulu aloitti toimintansa helmikuussa 1993 jatkuen vuoteen 2004 saakka.
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Metsämörri koulutus, joka oli tarkoitettu 5 – 7v. lapsille, toimi syksyisin ja keväisin 5-7 viikkoa,
kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan. Näin voitiin seurata vuodenaikojen vaihtelua luonnossa.
Koulussa opeteltiin kunnioittamaan, suojelemaan ja tuntemaan luontoa. Tarkoituksena oli saada
lapset kiintymään luontoon omien kokemusten ja elämysten välityksellä.

Metsämörri oli syntynyt Ruotsissa 1960-luvulla. Suomen Latu oli solminut lisenssisopimuksen
ruotsalaisen Friluftsfrämjandetin kanssa.
Siilin Ladun Mörrikoulu toiminta jatkui 2000 luvun alkupuolelle saakka.
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Siilijärven kansalaisopisto järjesti keväällä 1987 kanootinrakennuskurssin, jolle osallistui
kymmenkunta latulaista. Kanootteja rakennettiin myös seuraavana vuonna, tällä kertaa kunnan
vapaana olleessa teollisuushallissa.
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Melonnan alkeiskoulu järjestettiin vuosina 2017 – 2021. Tuolloin kouluttajana toimivat Jarmo
Tuhkanen ja Laura Niiranen sekä joukko avustajia.
Melonnan ohjaajakoulu järjestettiin elokuussa 2019. Vetäjänä kurssilla toimi Erkki Kataja. ??
Kurssille osallistui yhteensä 7 henkilöä, joista neljä oli omia jäseniä. Näin saatiin uusia koulutettuja
ohjaajia toiminaan mukaan.

Sauvakävely ohjaajakurssi järjestettiin keväällä 1999 Pikku-Tarinassa, läsnä oli 21 kurssilaista eri
yhdistyksistä Siilinjärveltä ja lähikunnista. Kouluttajana toimi SL:n kouluttaja Mika Kymäläinen.

Pohjois-Savon liikunnan järjestämälle keppijumppa kurssille osallistui Iiris Palopelto ja Unto
Räsänen. Milloin

Aikuisten suunnistuskouluja piti Jarmo Junnila 2010 luvun alkupuolella

Geokätköily tutuksi kurssin vetäjinä hääri Seija Vihervuori yhdessä Olavi Oinosen kanssa Vuosiluku
taisi olla 2011.

Järjestyksen valvojia koulutettiin aina tarpeen mukaan.
Näiden lisäksi Suomen Latu järjesti vuosittain eri puolilla suomea lajikohtaisia koulutuksia ja
teematapahtumia, joihin osallistuttiin aktiivisesti. Siilin Latu kustansi kurssilaisten majoitus-,
ruokailu- ja matkakulut koulutus päiviltä.
Viimeisimpiä oppeja haettiin Metsämieli, Rakastu retkeilyyn, Luonnossa kuin kotonaan,
Maastopyöräily- ja Sienikursseilta.
Valitettavasti korona siirsi (2020) suurimman osan koulutuksista ja myös kokouksista etäkursseiksi
ja -kokouksiksi.
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Toiminta liikuntaharrastuksen edistämiseksi

Laukalammen maja
Kemira oli tarjonnut Latulaisten käyttöön omistamansa Laukalammen metsästysmajan
tukipisteeksi. Toiminta Laukalammen majalla aloitettiin 7.2.1982. Vieraskirjan ja suoritusvihko
merkintöjen perusteella ensimmäisenä toimintavuonna majalla arvioitiin käyneen n. 500 hiihtäjää.
Matkaa majalle oli Siilinjärven keskustasta n. 13 km. Majaa pidettiin hiihtokansalle avoinna helmi ja maaliskuussa lauantaisin ja sunnuntaisin ja majalla myytiin lämmintä mehua.
Yhdyshenkilönä Kemiran ja Siilin Ladun välilä toimi Risto Ryynänen.
1988 alkaen maja oli hiihtolomaviikolla avoinna joka päivä. Majan suoritusvihkoon kirjattiin
vuosittain 800 - 1500 hiihtosuoritusta ja lisäksi oli paljon ”ohi hiihtäjiä”.
Aurinkoisina päivinä tupa oli täynnä kaikenikäistä, tyytyväistä väkeä, jotka tykkäsivät kovasti
hiihtää vaihteeksi mutkittelevalla ja ”nyppyläisellä” metsäladulla kaikessa rauhassa ympäröivää
luontoa katsellen.
Ladun kunnossapidosta huolehtivat kunnan liikuntatyöntekijät.
Uutena kokeiluna majalla 8.2.1984 kokeiltiin lumihangessa yöpymistä. 8 rohkeaa miestä
ilmoittautui nukkumaan taivasalla. Pakkasta oli tuolloin 15 astetta.
Jäsentiedote 1/85 Laukalammen majasta on muodostunut suosittu hiihtokohde. Tänä talvena on
jo ehditty kysellä koska se avataan hiihtäjien käyttöön. Pakkasista johtuen ei majaa ole toistaiseksi
voitu pitää auki, pakkasrajahan on 20 astetta. Ensi sunnuntaina taas yritetään….
1985 ja -86 Siilinjärven Ylä-asteen oppilaat viettivät opettajiensa johdolla liikuntapäivää majalla.
Majatoiminta tapahtui talkootyönä yhdistyksen jäsenten toimesta samoin kuin polttopuiden
hankinta. Keväisin ja syksyisin majalla pidettiin talkoot. Kevättalkoissa (-85) tehtiin lammelle uusi
laituri ja talvisin tarvittavat puut metsästä. Syystalkoissa kunnostettiin majaa mm. lisäämällä
tiivistystä.
Vuoden 1988 toimintakertomukseen on lisätty seuraavaa: Erityismaininnan ansaitsee se, että
yhdistyksen miehet uusivat majan katon. Pellit saatiin Kemiralta. Kaksissa talkoissa oli mukana 3-7
miestä molemmilla kerroilla.

17

1985 alkaen maja oli yhdistyksen jäsenten käytössä myös kesäisin, jolloin sitä jonkin verran
käytettiinkin viikonloppuisin. Melojat ja ruskaretkeläiset pitivät majalla saunailtoja.
Syksyllä -85 majalla yöpyi pohjoiseen matkalla ollut joukko latulaisia Turusta.
Vaikka Siilinjärvellä oli myös valaistu latu Patakukkula – Harjamäki välillä, niin hiihtäjät käyttivät
ahkerasti Laukalammen ”maastolatua”. Vasta kun Patakukkulan latua pidennettiin aina Hamulaan
saakka, hiihtäjät siirtyivät hiihtelemään lähemmäs keskustaa. Majan käyttö loppui kokonaan
vuoden 2019 aikana Yaran ottaessa alueen haltuunsa.

Hiihtoretket
Ensimmäisen talven (1982) aikana järjestettiin kaksi hiihtotapahtumaa. Helmikuun loppupuolella
oli laturetken harjoitushiihto Pöljän Pohjolanmäen koulujen maisemissa, osallistujia 30 henkilöä ja
varsinainen laturetki järjestettiin maaliskuussa reitillä Kuilun Pirtti – Koivusaari – Kumpunen.
Matkalle kertyi mittaa 28 km ja osallistujia oli 60 henkilöä.
Laturetkiä järjestettiin vuosittain ja hiihdettiin enimmäkseen välillä Patakukkula -Koivusaari,
matkalle kertyi pituutta n. 25 km. Osallistujamäärät vaihtelivat 60:stä yli 100:n henkilöön. 1988
alkaen laturetki hiihdettiin välillä Saharan kenttä -Laukalampi. Matkaa kertyi 15 km ja reitin hiihti
120 - 125 henkilöä vuosittain. (ainakin v.1999 saakka)
Vuoden 1985 syyskokouksessa keskusteltiin lisäksi Lappiin suunnatun hiihtoretken ottamisesta
yhdistyksen toimintaan mukaan. Kiinnostusta tuntui olevan, joten asiaa päätettiin kehitellä.
1988 - 90 vietettiin hiihtoviikkoja (vko 15) Ylläksellä, mukana oli 16 – 25 yhdistyksen jäsentä.
Hiihtoviikko Saariselällä keväällä 2006.
Jäsentiedote 1/2007
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki
on hohtava alla...
Lähdimme matkaan maaliskuisena lauantaiaamuna ja edessä oli hiihtoviikko
Saariselän tuntumassa.
Menomatka sujui rattoisasti kun matkaeväänä oli kalakukkoa ja muuta pientä
purtavaa sekä paljon iloista mieltä. Järjestimme itse omat arpajaiset ja
jokainen sai hyödyllisen palkinnon. Asko kuljetti meidät turvallisesti linjaautolla Tievatuvalle, jossa meitä odotti päivällispöydän herkut.
Aamuisin pakkanen paukkui liki - 25 °C, mutta hiihtäjien teki silti
mieli ladulle. Kyllähän se pakkanenkin siitä sitten lauhtui ja hiihtokeli oli
mitä mainioin auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta.
Kilometrejä karttui jokaiselle paljon, toisille kymmeniä — toisille satoja;
yksin, kaksin, ryhmässä hiihtäen tai lumikengillä retkeillen. Hyvin
hoidetuilla laduilla voi hiihdellä omaan tahtiin katsellen ja kuunnellen Lapin
luontoa, sekä voi myös nauttia vauhdin hurmasta ja jopa ylittää itsensä
nousemalla Kiilopään huipulle!
Retkieväät maistuivat matkanvarrella sekä kodassa että laavulla, ja
hiihtipä moni vielä Lintu Antin kämpällekin. Nautti siellä kahvia, lättyjä tai
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loimutettua kalaa.
”Kuukkelilampi unohtumaton on siellä jossakin, /--/ kiireisenkin aika
unohtuu”
Hiihtopäivän jälkeen oli nautinto istuutua Tievatuvan ruokapöydän
ääreen, mutta kaikkein parasta oli kuitenkin rantasaunan lämpöiset löylyt,
joiden lomassa melko moni uskaltautui jopa avantoonkin. Illat kuluivat
takkahuoneessa päivän kokemuksia kerraten ja yhdessä aikaa viettäen.
Aikamoinen suhina kuului myös suksien huoltohuoneesta, kun suksia voideltiin seuraavan päivän hiihtoa varten, mutta kaikkia voidesaloja ei kerrottu edes kaverille.
Aika kului iloisen, mutta myös reippaan porukan parissa ja vietimme oikein
antoisan hiihtoviikon. Jälleen kerran jouduimme toteamaan, että kyllä
Lapin luonto aina lumoaa ja sinne kannattaa lähteä
Siispä toivotan hauskoja hiihto- ja lumikenkäretkiä tänä keväänä Lappiin matkaaville.
Vuokko Korhonen

Vuosittain tehtiin hiihtoretkiä myös pohjoisen laduille joko omalla porukalla tai yhdessä SavoKarjalan latualuueen tai Tsietsan kanssa. Retkiä tehtiin mm. Ylläkselle, Vuontisjärvelle, Saariselälle,
Kiilopäälle jne.
Urpo Häkkinen ja Esko Pirinen olivat oppaina 3.3.1990 Iisalmi-Petroskoi hiihdossa
Siilin Latulaisia 1982 osallistui myös Juka-hiihtoon, Puijon laturetkeen ja Räsä-Ukon hiihtoon, jonka
järjestelyissä Siilin Latu oli vahvasti mukana.

Räsä-Ukon laturetki vakiintui myös vuosittaiseksi tapahtumaksi vuodesta 1996 lähtien
yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa (oliko muita). Vuoden 2020
Räsäukon laturetki jouduttiin perumaan lumenpuutteen vuoksi ja seuraavana vuonna korona
peruutti tapahtuman.

Kuutamohiihto oli myös otettu ohjelmistoon ja tapahtumia järjestettiin kaksi kertaa vuoden -99
aikana Siilinlahdella. Osallistujia oli n. 100 henkilöä. Toinen kuutamohiihto oli pienimuotoinen ns.
ex-tempore ”puhelinrinkihiihto” maaliskuussa. Tuolloin hiihtäjiä oli mukana 10 henkilöä.
Kuutamohiihto oli myös tullut jäädäkseen. Aina sään ja kuun ollessa suotuisia, lähdettiin
myöhäisillan hiihtolenkille vaihtelevan osanottajamäärän kanssa.

24-tunnin hiihdosta, jonka järjestäjänä oli SiiPo, puheenjohtaja lausui seuraavaa:
Kiitos kaikille siitä aktiivisuudesta, joka mahdollisti 24-tunnin onnistuneen hiihtourakoinnin. Ei ollut
pulaa innokkaista hiihtäjistä eikä huolto ”klikannut”. Ruokaa ja juomaa latulaiset kuljettivat
Väänälänrantaa ja Pyylampea myöten, tarjoomukset olivat tosi runsaat. Päävastuun kantoi Kauko,
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joka huoltopaikalla vuorojen järjestäjänä ja voitelumestarina sekä itsekin välillä hiihtäen uurasti
yhtämittaisesti 26h.
Kiitos kaikille, oli tosi riemukasta olla seurassa, jossa ”LATU HENKI” vallitsi ja huumori hersyi. Ensi
vuonna uudelleen!
Siilin Latulaiset osallistuivat tapahtumaan 16-hengen sekajoukkueella, joka vuorokaudessa hiihti
(1983) peräti 330 km vaikka matkaa tehtiin hymyssä suin ja huumorimielellä. Vuoden -84 joukkue
ehti hiihtää 364 km ja -85 joukkue 363 km.
Vuosina 1986-90 ei ole mainintaa tapahtumasta.
1995 24H hiihto otettiin jälleen mukaan ohjelmaan. Nyt järjestelyt hoidettiin yhdessä ESAB:in
kanssa. -96 ei järjestetty enää 24h hiihtoa vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Siilinjärven kunta juhli 70 vuotista taivaltaan ja järjesti juhlan kunniaksi liikunnan teemaviikon.
Siilin Latu ja Terässiilit osallistuivat teemaviikolle järjestäen yhdessä vaellushiihdon Nilsiään 4.-5.2.
1995 moottorikelkkareittiä pitkin. Matkaa kertyi n. 40 km. Sunnuntaina Siilin Ladun vastuulla oli
perhehiihto, johon voi osallistua joko Vuorelan Paasisalossa tai Patakukkulan ja Harjamäen
välisellä ladulla.

Pilkkikisoja järjestettiin Väänälänrannalla. Useana vuonna järjestetyt pilkkikisat pidettiin säiden ja
osanottajamäärien vaihdellessa vuosittain. Ensimmäiseen Väänälänrannalla vietettyyn perheen
ulkoilupäivään 28.3.1983 osallistui 20 jäsentä. Pilkkimestariksi kruunattiin Hannu Puhakka, joka sai
kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.
10.4.1984 Huonon sään vallitessa kisaan osallistui 15 henkilöä ja mestariksi pilkki Sakari Pöllänen.
Seuraavana vuonna 25:n pilkkijän joukosta kalaonni suosi naisista Pirkko Pöllästä ja miehistä
Hannu Puhakkaa. Lapsista onnekkain oli Tuomo Heikkinen.
1985 onnekkain, 16:sta kilpailijan joukosta eniten kaloja pilkki Pertti Lehtonen. Saaliin paino oli
870g. Kilpailun päätteeksi syötiin Haukilahdessa kalakukkoa.
Pilkkikisoja järjestettiin joka vuosi ainakin -90 vuoteen saakka.

Hölkkätapahtuma yöjuoksu, oli yhdistyksen ainoa kilpailuluonteinen tapahtuma ajanottoineen,
palkintoineen ym. tunnelmineen. 19.6.1982 ensimmäisen kerran järjestettiin Siilin yöjuoksu.
Kyseessä oli hölkkätapahtuma, matka n. 18 km, mukana oli myös kilpasarja. Reitti oli kimmoisa
metsäpolku, reitin varrella ja maalissa oli 4 huoltopistettä, huolto sisältyi osanottomaksuun.
Tapahtuma alkoi illalla klo 20.00. Juoksijoita oli ympäri Pohjois-Savoa yhteensä 146 osallistujaa.
Kaikki maaliin asti juosseet saivat mitalin.
Tapahtumasta oli tarkoitus muodostaa jokavuotinen, yhdistyksen näkyvin yleisötapahtuma.
Yöjuoksu oli voimissaan kuitenkin vain vuoteen 1986 saakka.
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Polkuretki
Yhdistyksen omaan polkuretkeen 17.10.1982 osallistui 50 henkilöä. Matkan pituus oli n. 18 km.
Polkuretkiä patikoitiin vuosittain reitillä Patakukkula – Koivusaari, sään ollessa usein sateinen.
Vuoden -90 polkuretki suuntautui Saharan kentältä Laukalammen majalle.
Osanottaja määrät vaihtelivat n. 40.stä 120:n patikoijaan/juoksijaan. Milloin retket päättyi?
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Sauvakävelyä kokeiltiin ensi kerran 1998 Patakukkulan maastoissa. Sauvakävelyohjaajakurssi
järjestettiin 6.5.-99 Pikku-Tarinassa, läsnä oli 21 kurssilaista eri yhdistyksistä Siilinjärveltä ja
lähikunnista. Viikoittainen lenkki käynnistettiin keskiviikkoiltoina Patakukkulan maastossa. Eri
pituisia lenkkejä käveltiin toukokuulta marraskuun alkuun, tosin osa porukasta jatkoi lenkkeilyä
joulukuulle saakka. 1999 kävelysuorituksia kirjattiin 326 kpl, osallistujamäärien ollessa keskimäärin
13/ilta. Ohjaajina häärivät Teuvo Ryynänen, Urpo Häkkinen ja Iiris Palopelto. -99 järjestettiin myös
ns. Kojootin kävely välillä Kasurila – Viitostupa. Kymmenkunta kävelijää lähti matkaan.

Tiedote 2012/2
Pohjoistuuli puhaltelee, mutta sää on aurinkoinen kun Patakukkulalle kokoontui 16 innokasta
sauvakävelijää. Aluksi tutustuttiin kävelytekniikkaan ja verryteltiin Boney M:n musiikin tahdissa.
Muodostettiin sauvaletka ja annettiin sauvojen heilua vuorotahtiin, - näytti hyvältä! Jatkoimme
kävelyä Patakukkulan luonnonkauniissa maastossa, osa Patikkalaan, jokainen oman kuntonsa
mukaisesti...

Sauvakävely lenkkejä yritettiin käynnistää uudelleen vuoden 2020 keväällä yhdessä Puijon Ladun
kanssa. Valitettavasti maailmalla riehui tuolloin Korona virus, jonka seurauksena kaikki alkuvuoden
massatapahtumat peruttiin aina loppukesään saakka.
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Retkeily ja vaellus
Myös vaeltamassa käytiin. 13.6.1982 tehtiin päiväretki Pisalle, mukana 14 jäsentä. 1. - 7.8.
toteutettiin nuorten Lapin vaellus Hetta-Pallas reitillä, mukana viisi 12-18 vuotiasta nuorta ja kaksi
aikuista. Reitin pituus oli 64 km. Retken vastuuhenkilöinä toimivat Erkki Pöllänen ja Ari
Hämäläinen.

Savo-Karjala latualueen yhteisen, joka syksyisen Ruskamatkan järjestelyvastuu oli 1983 Siilin
Ladulla. Matka tehtiin syyskuun ensimmäisellä viikolla kahdella linja-autolla, joista toinen ajoi
Lemmenjoelle ja toinen Utsjoelle. Siilin Latulaisia oli mukana 6 henkilöä.
Yhteisiä ruskamatkoja tehtiin vuosittain eri puolille Lappia. Yhdistyksemme osanottajamäärät
vaihtelivat vuosittain. Vuosittain järjestetyt ruskaretket suuntautuivat enimmäkseen Itä-Lappiin ja
olivat ns. tiputusmatkoja.
Myös omia retkiä järjestettiin mm. Kiilopäälle ja Akumajalle.

Pyöräily
1980-luvun loppupuolella joukko yhdistyksen aktiiveja aloitti viikoittaiset pyöräilyt.
Pyöräretkiä (1982) tehtiin toukokuussa kaksi kertaa. osallistujia yhteensä 12 henkilöä.
Kevättömän kierto, 24 km:n pyöräretki poljettiin ensikertaa 1984. Retkeen osallistui 20 pyöräilijää.
Osallistujien kesken arvottiin Suomen Ladun toimintakilpailusta palkintona yhdistykselle saatu
viikon oleskelu Kiilopäällä. Voittajaksi valikoitui Suoma Hoffren.
1985 pyöräretki ajeltiin iltaretkenä Tuliniemeen. Tapahtuma ei ollut kovinkaan kiinnostava, sillä
mukaan lähti vain kuusi pyöräilijää; kaikki yhdistyksen jäseniä.
Seuraavana vuonna poljettiin myös iltalenkki Pöljän museolle. Nyt matkaan lähti 9 polkijaa.
Vuoden 1987 pyöräretkeen – joka poljettiin Koivusaaren ja Kumpusen kautta – Tuliniemeen,
osallistui jo 20 henkilöä. Matkalle tuli pituutta 20 km. Samainen reitti poljettiin aina vuoteen -90
saaakka. Tapahtuma yhdistettiin yhteiseksi retkeksi melojien kanssa.
Alussa mentiin kaveriporukalla mutta melko pian pyöräilyt olivat avoimet kaikille kuntalaisille.
Alkuvaiheessa viikossa oli kaksi pyöräilypäivää, rauhallinen ja vähän kovempi lenkki. Nykyisin on
rauhallinen ns. tiistaipyöräily ja kerran tai kaksi kuukaudessa on lauantaisin pitkä lenkki. Pyöräilyt
alkavat toukokuun alussa ja jatkuvat aina syyskuun alkuun. Niistä on tullut perinne, varma kevään
merkki.
Pyörä retket ei ole pelkkä kuntoilulenkki. Monet jäsenet ja ulkopuoliset on polkenut porukassa jo
monta vuosikymmentä. Retkistä on tullut sosiaalinen tapahtuma, tavataan tuttuja, vaihdetaan
kuulumisia. Tekniikan kehitys mahdollistaa osallistumisen kun perinteinen vaihdepyörä on
vaihtunut sähköpyörään.
Tiistaipyöräilyt on kiertänyt naapurikunnissa melkein samoja reittejä vuodesta toiseen. Jokainen
vetäjä, Urpo, Unto, Maija, Pentti, Teuvo, Matti on jatkanut perinteitä ja tuonut jotain uutta
mukanaan. Retkien yhteydessä on tehty vierailuja paikkakunnan tehdaslaitoksiin ja vierailtu
jäsenien kesämökeillä.
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Vuosituhannen vaihteessa järjestettiin useita viikonmittaisia pyöräretkiä. 2001 ja 2003 käytiin
Ahvenanmaalla. 2004 ja 2006 lähdettiin ulkomaille Ruotsiin, Gotlannin saarelle. Viimeiset retket
on tehty Ahvenanmaalle 2018 ja 2021.
Nämä, reilut 30 v pyöräilyn parissa sisältää paljon tapahtumia, muistoja. Retkillä on ollut lunta,
räntää, aurinkoa ja hikeä, mutta eniten varmaan mukavia hetkiä yhteisen harrastuksen parissa.

2001, 2003 ja 2018 järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle ja Gotlandissa käytiin pyöräilemässä
vuosina 2004 ja 2006.
Jäsentiedote 1/99: Muuttolintujen jo suunnatessa kohti etelää päättyi Siilin Ladun tähän mennessä
ehkä onnistunein pyöräilykesä. Tiistai- ja perjantaipyöräilyjen sekä mökkireissujen lisäksi oli hienoa,
että Ullan päivänä poljettuun Väisälänmäen ”valloitukseen” otti osaa liki 10 henkeä tihkusateesta
huolimatta. Tehdäänkös retkestä perinne?
Viikoittaiset tiistaipyöräilyt, samoin kuin muutaman kerran kesäkauden aikana järjestetyt
lauantaipyöräilyt (pidempi lenkki) jatkuivat aina kertomuskauden loppuun saakka
osanottajamäärien vaihdellessa vuosittain.
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Millenium – vuoden pyöräilyasiaa
Latu-Uutiset 1/2001: Sadekesän 2000 pyöräilyt koostuivat viikkopyöräilyistä – tiistai ja torstai –
kahdesta retkiajosta – Väisälänmäki ja Juurusveden kierto – sekä yhdistetystä pyörä- ja
patikkaretkestä Kinahmille. Viimeksi mainittu oli lajina vaativa, mutta palkitseva…..
Ne hyvät fiilikset, jotka kauden ensimmäisestä pyöräretkestä syntyivät, poikivat ajatuksen, että
haastetaanpa ”isoveli” eli Puijon Latu kesän mittaiseen suorituskisaan. Pyrkimyksenä
pyöräilyharrastuksen laajentaminen alueellamme.
Puijon Ladussa otettiin haaste lämpimästi vastaan ja odotettavissa oli tiukka kisa tässä Daavidin ja
Goljatin ”taistossa” kuin ikään Tammilaaksossa muinoin. Toisin kuitenkin kävi. Alusta saakka
pikkulinnut lauloivat, että Siilinjärven letkat ovat paljon pidemmät kuin Puijolaisten. Niinpä
lopputilinpäätös elokuun lopussa näyttikin, että Siilin Latu oli ”kansan pyörittämisessä” saanut
selkävoiton.
Järjestämissämme 31:ssä tapahtumassa runsaan 3 kk:n aikana jäi tietä taakse yli 1500 km.
Yhteensä osallistujia eri tapahtumissa oli 395 kpl.
Puijon Ladun vastaavat luvut olivat 17 krt – 620 km – 124 osallistuja. Puijolaiset tunnustivat
rehdisti tappionsa ja järjestivät meille mukavan saunaillan Pilpan majalla joulukuussa.
Mitallit kesän kisailusta saivat Raili Lappeteläinen, Tepi Ryynänen ja Erkki Lukkarinen. Pisteille ylsi
Kari Miettinen, Marja-Leena Pasanen ja Ulla Rastiola.
Lista ei tee oikeutta niille, jotka työ- tai matkaesteiden vuoksi eivät aina päässeet ryhmäajoihin
mukaan, mutta pyöräilivät muuten sitäkin enemmän.

Lentopalloilua
Uutena toimintamuotona 1989 aloitettiin lentopallovuorot. Kerran viikossa kirkonkylän alaasteella alettiin pelaamaan lentopalloa sekajoukkuein. Pelaajia saatiin mukaan riittävästi pelin
syntymiseksi. Vetäjäksi saatiin Eevi Hämäläinen ja Leo Lokinoja.
Lentopalloilu oli tullut toimintaan mukaan jäädäkseen. Tosin vuonna 1995 ei varattu lainkaan
salivuoroa seuraavalle kaudelle vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Salivuoroja saatiin Kirkonkylän ala-asteen lisäksi myös Kuuslahden- ja Pöljän kouluilta.
Vuodesta 1993 alkaen Siilin Ladun lentopallo joukkue osallistui Savo-Karjalan Latualueen
lentopalloturnaukseen. Turnaukseen piti osallistua ”liikuntahengessä” eikä verenmaku suussa.
Välillä tuo jalo ajatus unohtui pelien tuoksinassa.
Turnajaisiin osallistuttiin vuoteen 2016 saakka.
Vuoden 1994 lentopallovuoro oli yhteinen Savon Voiman kanssa. Peli-illat olivat maanantaisin
Hamulan koululla, mutta v. -95 kevään vuoroa ei järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi.
Tähän ei lentopallo kuitenkaan tyrehtynyt, vaan toiminta jatkui vuosittain. Välillä pelailtiin ihan
omin joukoin, toisinaan taas voimat yhdistettiin jonkun toisen järjestön kanssa. Viimeisimpänä v.
2018 kunnan työntekijöiden kanssa niin, että kummallakin oli oma vuoronsa Pöljän koululla, mutta
kummankin vuorot olivat yhteiskäytössä. Näin saatiin riittävästi pelaajia molempiin vuoroihin.
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Jäsentiedote 1/2011: - tilanne on äärimmäisen kutkuttava, erät ovat 2–2 ja pisteet viidennessä
erässä 24–24. ...Kuinkahan tässä käy? Sali hiljenee, kaikkien katseet kiinnittyvät nyt syöttövuorossa
olevaan Mattiin, joka keskittyy ja valmistautuu syöttämään. Pallo nousee korkealle, syöttö lähtee
kuin ohjus verkon yli kohden vasenta takanurkkaa. Vastapuolen takamies nostaa kuitenkin syötön
ylös passarille ja hakkuri iskee pallon tarkasti kenttään kuutosen taakse. Tämä piste hävittiin,
mutta peli ei vielä ole pelattu . . .
Ei, kyse ei ole Sammon pelistä, vaan Siilin Ladun lentopalloillasta. Nauru kuuluu joka peliin ja
pisteet tai lopputulos ei todellakaan ole itseisarvo, vaan ystävien kanssa kerran viikossa vietetty
iloinen pelituokio. Epäonnistumisia sattuu itse kullekin, mutta siksipä ne onnistuneet lyönnit
ovatkin sitten täyttä nannaa!
Ja mukavaa oli. Vaikka uusia pelaajia kaivattiin.
On hauskaa pelata, vaikka kaikki säännöt ja pelipaikan tuomat vastuut eivät olleet ihan kaikkien
hallussa. Kokeneemmat pelikaverit toki näkivät virheesi, mutta pyyhkivät ne villaisella tai opastivat
virheiden korjaamisessa.

Melonta jaosto aktivoituu
Melontatukikohdaksi vuokrattiin Kemiralta Kuuslahden rannassa sijaitseva Laukarannan kiinteistö
asukkaiden muutettua rikkihappoa karkuun. Vuokrasopimusta ei enää uusittu vuodelle 1995 vaan
kajakit jouduttiin siirtämään.
Näin Antero Konttinen muistelee: Taidettiin roudata ne muutamat kajakit jonkinlaiseen
Jääskeläisen Heikin latoon. 80 luvun lopulla kajakit olivat Harjamäessä minun takapihallani
muutaman vuoden. Pitihän niille parempi suoja etsiä, kun eräänkin kerran siili teki kajakkiin
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talvipesän. Yhden talven kajakit olivat kotipaikkani navetan vintillä Kuuslahdessa, että tämmösiä
muistan.
Kanoottien vesistöretkeilyyn liittyvien asioiden esittelytilaisuus 1.6.-84 Siilinlahdella Hannu
Puhakan johdolla kiinnosti 16:sta henkilöä.
Vuonna 1985 järjestettiin ensimmäistä kertaa kanoottiretki ”Kolmen järven kierto” 20 km,
osallistujia oli vain kolme yhdistyksen jäsentä, mutta tulipahan reitti testattua uutta yritystä
varten. Seuraavana vuonna mukana oli jo 14 melojaa.
1988 oli vuorossa Ruuskansalon kierto. Reissuun osallistui 8 melojaa. Samaan yhteyteen oli
suunniteltu pyöräretki Tuliniemeen, jonne myös melojat rantautuivat.
1989 toimintakertomuksen liitteestä: melontatoimikunnan tehtävänä on tehdä tunnetuksi joki- ja
järvireiteillä tapahtuvaa retkimelontaa sekä järjestää melontaretkiä ja tapahtumia jäsenistölle.
Myös kanoottien rakennus kuuluu ohjelmaan….Yhdistykselle rakennettiin kajakkikaksikko ja
”Artisan” merikajaki. Muotit kajakkeihin vuokrattiin Kallan melojilta Kuopiosta ja Saimaan Ladulta.
Retki Vaikkojoelle järjestettiin 27.-28.5, osallistujia oli neljä. Ruuskansalon kierto retki toteutettiin
kaksipäiväisenä 3.-4.6, välillä yöpyminen Tuliniemessä. Retkelle osallistui yhdeksällä kanootilla 11
henkilöä.
Suomi Meloo tapahtuma kiinnosti.
Olin huomannut lehdestä ilmoituksen ensimmäisestä Suomi-Meloo tapahtumasta. Istuttiin
serkkupojan kanssa ravintola Himalassa, ehdotin Pekalle (Miettinen), että mitä jos
ilmoittauduttaisiin siihen ja kun hänkin innostui asiasta soitin oitis ilmoittautumisen ravintolan
puhelimesta. Vasta jäljestäpäin kerroin puheenjohtaja Esko Piriselle, että tämmösiä touhutaan. Ei
tätä sen enempää oltu suunniteltu. Esko totesi vain, että mikäs siinä. Sitten keräsin lopun porukan
työkavereistani, joista osalla ei ollut minkäänlaista melontakokemusta. Niin vaan meloimme
kuuden hengen porukalla jokaisen osuuden Iisalmesta Kotkaan minun kajakillani. Kun kaikki eivät
saaneet kajakkia kulkemaan suoraan teki Paavo Asikainen siihen irroitettavan peräevän
lumilapiosta. Kymijokea melottaessa ilmoitettiin, että Ahvionkosken saa laskea vain ne joilla on
kokemusta koskenlaskusta. En tullut maininneeksi, ettei minulla sellaista ollut. Lainasin kypärän
Kiiminkijoen melojilta ja eikun mukaan. Kaikkiaan 14 kajakkia laski kosken, niistä seitsemän kaatui
minä mukaan lukien tehden kaikki aloittelijan virheet mm. laskemalla melan virran vietäväksi, vaan
tulipahan kokemusta! lainaus Antero Konttiselta
1985 Siilin Ladusta lähti 8:n melojan joukkue ainoana Savo-Karjalan latualueelta mukaan Suomi
Meloo tapahtumaan. Uhkarohkealta tuntuneesta yrityksestään melojat suoriutuivat hienosti ja
valmistelut seuraavan kesän reissua varten olivat jo käynnissä.
Yhdistykselle hankittiin oma kajakkikaksikko ja joukkue oli jo ilmoittautunut mukaan seuraavan
kesän tapahtumaan. Tuolloin mukaan lähti yksi 14 henkinen joukkue Antero Konttisen johdolla.
Retken taloudellista puolta tukivat Säästöpankki, Kemira ja Harjamäen kerho.
Kiinnostus vesiretkeilyä kohtaan oli lisääntynyt.
Näin kirjoitti Antero Konttinen jäsentiedotteessa 2/85:
Ei tarvitse matkustaa etelään kokeakseen elämyksiä tai nähdäkseen maisemia, jotka saavat
kauneudellaan haukkomaan henkeä. Akkalansalmi, Jänismajat, Rantasalmi, Sulkava, Rutola,
Käyrälampi, Ahvionkoski ja monet muut nimet jäivät lähtemättömästi 715 km pitkän Suomi-Meloo
viestin osanottajien mieliin. Jälleen tuli todistettua, että aito luonto on maailman kaunein
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Vuoden 1987 Suomi Meloo reitti kulki Kesälahdelta Kangasalaan. Viestin yhteyteen oli järjestetty
valokuvauskilpailu. Siilin Ladun melojista Asikainen voitti diasarjan 1 ja 5 palkinnon,
paperikuvasarjassa Pekka Miettisen kuvat olivat 2.-3.- ja 4-parhaat.
Vuosi 1990 Pielavedeltä Lahteen.
Joukkueemme oli muuttunut melkoisesti edellisiin vuosiin verrattuna. Osalla oli rakentamis- tai
työkiireitä, osalla melontaan käytettävä siivu vuosilomasta kului Ounasjoelle tehtyyn
melontaretkeen. Uutta verta joukkueeseen toivat erityisesti juniorimelojat Henna Siippainen, Janne
ja Olli Pekka Asikainen sekä Miika Vihervuori. Joukkueen 15 jäsenestä 7 oli Asikaisia. (Lippo
Siippainen)
Vuoden 1991 Suomi meloo tapahtuman vaihtopaikat rantautuivat Siilinjärven Vuorelaan ja
Väänälänrannalle. Vuorelan vaihtopaikan vastuuhenkilöksi nimettiin Lippo Siippainen ja
Väänälänrannassa häärivät Martat muonittaen melojia. Samana vuonna Suomi Meloo tapahtuma
televisioitiin ja näytettiin TV 2:ssa.
Suomi Meloo tapahtumasta tehtiin lyhyt videoesitys.
Suomi meloo tapahtuma 9.-15.6. 2018 reitillä Kuopio- Imatra. Melontaviesti kulki Kuopiosta
Vehmersalmen ja Karvion kanavan tai kosken kautta Heinävedelle ja edelleen Kerman kosken tai
kanavan kautta Koloveden kansallispuistoon. Melonta tapahtui johtajakajakin opastamana 3- 6
tunnin jaksoissa.
Oravista käsin melottiin ns. perhesafari tuulisessa säässä Linnasaaren kansallispuistoon, jossa
tutustuttiin paikalliseen luontoon ja kulttuuriin. Matka jatkui Rantasalmen Porosalmelle, jossa
karavaani pysähtyi illan ja yön ajaksi Järvisydämeen viettämään melajuhlaa.
Melajuhlassa tavattiin tuttuja vuosien takaa ja Suomi Meloo organisaatio muisti 10, 15, 20 ja 30
vuotta mukana olleita. Kaikkiaan Suomi Meloo viestiä on melottu 33 kertaa. Siilinjärveläisistä Miika
Vihervuorta, joka on 3. sukupolven Suomi meloo-meloja, muistettiin kultaisella norpalla ( 30 v ).
Vihervuorien neljäskin sukupolvi osallistui melontaan kaksikoilla kokeneempien melojien kanssa.
Ensikertalaisia siilinjärveläisiä oli kaksi.
Rantasalmelta reitti eteni Ketveleen kanavan kautta Savonlinnaan, jota ihailtiin
yösafarilla"Savonlinna by night".
Melonta jatkui Sulkavan , Puumalan ja Ruokolahden kautta Imatralle.
Kyläyhdistykset pitivät melojista hyvää huolta tarjoten useilla vaihtopaikoilla aamu- ja iltapalaa,
soppaa tai paikallisherkkuja kohtuuhintaan... sekä toinen toistaan parempia lämpimiä saunoja.
Yöpyminen sujui autoissa tai teltoissa vaihtojen välillä.
Sää suosi tänä kesänä melojia. Onnekkaimmat kohtasivat norppia! Kalasääksen pesääkin
muutamat pääsivät ihailemaan. Kotimatkalla karhuemo poikasen kanssa tervehti yhtä matkalaista.
Mukaan melontaan innosti Siilin Ladun 14 hengen ryhmää halu ja mahdollisuus kokea
varhaiskesän Suomen luontoa läheltä ja samalla viettää aikaa hyvässä seurassa kuntoa kohentaen.
Haastetta toi runsas valvominen, muuttuvat olosuhteet, oman kunnon arvioinnin tärkeys sekä
Gps- kenttien puutteet siirtymätaipaleilla.
Siilin Ladun joukkueessa meloi kolme ulkopaikkakuntalaista, joista kaksi pääkaupunkiseudulta
Mukana tapahtumassa oli kaikkiaan 430 ilmoittautunutta 55 joukkueessa. Ensimmäiselle
yleisöosuudelle Kuopion edustalla osallistui 300 melojaa. Useimmilla osuuksilla oli noin 30-50
kajakkia, joista suurin osa kaksikkoja, jkv yksikköjä ja pari intiaanikanoottia.
Ilmapiiri oli myönteinen ja kannustava.
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Siilin
Latu on
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osallistunut Suomi Meloo tapahtumaan joka vuosi, aina vuoteen 2020saakka, jolloin Korona virus
pandemia peruutti tapahtuman kahdeksi vuodeksi.

Omalta vajalta 1996 aloitettiin vuosittain järjestettävät Urpon melonnat. Tuolloin kaikki halukkaat
saivat tulla kokeilemaan melomista Siilin Ladun melonnanohjaajien opastuksella. Samana vuonna
aloitettiin myös maanantaimelonnat. Ensimmäisinä vuosina maanantaimelonnan opastukseen
osallistui keskimäärin 3-4 henkilöä.
Kesällä 2018 ja -19 järjestettiin melonnan alkeiskoulutus, johon osallistui maksimimäärä, eli 8
henkilö kumpaankin. Koulutuksen toteuttajana toimi Jarmo Tuhkanen yhdessä Miika Vihervuoren
ja Laura Niirasen kanssa.
Lisäksi loppukesästä 2019 järjestettiin melonnanohjaaja koulutus, johon meiltä osallistui 3
henkilöä. Lisäksi koulutukseen osallistui 3 henkilöä lähialueen latuyhdistyksistä.

Avantouinti aloiteltiin 1998 jolloin käynnistettiin myös ”uimakopin” avainten vuokraus. Jäsenet
saivat avaimen haltuunsa 50mk:n vuosivuokraa vastaan ja ei jäsenet maksoivat 100mk. Vuoden
1999 aikana avanto oli ahkerassa käytössä aina viikolle 15 saakka. Heti vuoden alussa järjestettiin
avannon vapaa kokeilumahdollisuus. Paikalle saapui kymmenkunta lajista kiinnostunutta
katsastajaa. Koko vuodelle (-99) kirjattiin avannossa käyntejä 4238 kertaa.
Jäsentiedote 1/99: Kesä meni, kaamos tuli. Normaalisti se on hiljaiselon aikaa, mutta ”uusi aika”
näyttää koittaneen tässäkin suhteessa. Klasun ja Urpon johdolla rakennettiin kanoottivaja
Siilinlahden rannalle ja sitten joku ehdotti, että mitäs jos tehtäisiin pikku pömpeli tuohon päätyyn
AVANTOUIMAREILLE, vaikkei kukaan tiennyt varmasti, oliko semmoisia edes olemassa
Siilinjärvellä. Ja näin sitten tapahtui, eikä turhaan. Paikka avattiin marraskuun puolivälissä ja nyt –
vuodenvaihteen lähestyessä- on avaimia myyty tähän pömpeliin jo noin 50 kpl.
Avantouinnista muodostui kaikkein suosituin laji latulaisten keskuudessa. Vuosien saatossa, kun
talvet lyhenivät lyhenemistään ja lumi- ja jäätilanne heikkeni, avantouinti muutti nimensä
talviuinniksi.
Siiliin Ladulle hyviä sijoituksia (vuosi?) SM-avantouinneissa: Kilpasarja naiset alle 60v. Paula
Halonen SM-pronssia, Kilpasarja miehet alle 20v. Ville Halonen 7-sija ja kilpasarja miehet alle 60v.
Hannu Toivanen 15-sija.
Kisa on järjestetty Mikkelissä. Vuosi saattoi olla 1994.
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Lumikenkäily
Savon Sanomat ja Keskisuomalainen kävivät Antero Konttisen luona helmikuussa 2002 tekemässä
juttua lumikenkäilystä. Haastattelun mukaan olimme järjestäneet retkiä Siili Ladun piirissä jo
muutamana talvena, siis jo 90 luvun lopulla. Kerran Konttista haastateltiin ko. harrastuksesta
radioonkin: Eka kerran talsin itse lainalumikengillä jo 70 luvun lopulla. Jos totta puhutaan innostuin
ensi kerran lumikenkäilystä Aku Ankasta, että olisipa tuollaisia mukava kokeilla. 50 luvun alkupuolen
Aku Ankoissa katseltiin televisiotakin, en kyllä uskonut, että sellaista on olemassa!!
Ei parikymmentä vuotta sitten ollut maastossa muita jälkiä tai lumikenkäpolkuja kuin meidän
tekemiämme, eikä tainnut koko maakunnassa olla paljon tätä harrastusta, kun ihan
Keskisuomalaiseenkin tulivat haastattelemaan.
Latu-uutiset 1/2001: Viime talvena kokeilin lumikenkäilyä Patakukkulan maastossa latulaisten
porukassa. Päivästä jäi mukavat muistot, joten päätin hakea kengät lainaan tammikuisena
sunnuntaina. Houkuttelin Ruotsista vierailulla olleen sukulaismiehen mukaani. Hän ei enemmälti
liikuntaa harrastanut, mutta syttyi ajatukselle lähteä kenkäilyretkelle. Lumikenkien asettelu
jalkaan on vaivalloisempaa kuin suksien, mutta voiteluapa ei tarvitse tehdä. Valitsimme sauvoiksi
suurisompaiset eräsauvat.
Aluksi tampattiin urat lintujen syöttöpaikoille. Mökillä erilaisten polkujen aukaiseminen onnistuu
lumikengillä erittäin hyvin. Latupohjien tekoon esim. hiihtokouluissa tulemme niitä vielä
käyttämään, ajattelin tallustellessani.
Päästessämme metsikköön huomasimme, miten hyvin niillä pääsi lähelle luontoa. Suksilla ei niin
sakeapuisessa maastossa olisi voinut liikkua. Lumisten kantojen ylitys kävi kätevästi. Muutaman
kerran tuli jäätyä keikkumaan pienen, lumessa piilossa olevan kannon päähän toisella jalalla.
Aurinko kilotti puiden lomasta, pakkasta pari, kolme astetta. Voisiko olla mukavampi tammikuinen
päivä! Niskaan tipahtava lumimöykky ei menoa haitannut…….Eipä jäänyt tuo retkeily vielä tuohon,
vaan toinen reissu tehtiin parin tunnin päästä aviomieheni kanssa. Nyt oli vauhti jo kovempaa.
Tunnin talsinnan jälkeen alkoi jaloissa tuntua, että oli tehnyt jotakin. Kuitenkin illan hämärässä,
tähtien alkaessa tuikkia taivaalla oli niin kiehtovaa talsia, ettei olisi malttanut lopettaa. Tuli tunne
kuin joskus lapsena, jolloin oli saanut uudet välineet: sukset tai potkurin ja olisi halunnut vain
sujutella ulkona. Koin uuden tekemisen riemua. IP
Vuosittain tehtiin lumikenkäretkiä niin päiväsaikaan kuin myös kuutamolla. Kenkiä alettiin myös
vuokrata halukkaille.
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Kuntosali
Vuoden 2002 aikana käynnistettiin jäsenistölle maksuton kuntosalitoiminta Ahmon koulun
kuntosalilla. Vetovastuun toiminnasta ottivat Pentti Pitkänen ja Teuvo Ryynänen. Vuosien mittaan
kuntosalin kävijämäärät lisääntyivä tasaista tahtia niin, että jouduttiin pohtimaan jopa vuorojen
lisäämistä.

Kyykkä
Kyykän pelaamista alettiin opetellla v. 2009 kahdeksana iltana vuoden aikana. Toimintaan
osallistui 40 henkilöä. Kyykkää pelattiin ainakin vuoteen 2011 saakka.

Jäsentiedote 1/2012: Meinoon vuan että tiijättäkö mittee se on kun muutama ukko ja akka
heittelöö puupötkylöillä pikkupalikoita nurin, öykkää ja pyllistellöö Räesälän kentällä
keskiviikkoiltasin?
Tulukeepa kahtomaan ja ihmettelemmään ite, ja ihan kokkeilemmaannii
Paetsi että pittää tietysti varroo ettee jiä koukkuun, on se vuan niim mukava pelj kuhan piäsöö
jyvälle. Pellaellaan siis kyykkee Räesälän hiekkakentällä
keskiviikkosin iltakuuvelta lähtiin siinä parj`tuntia.

Perheliikunta
Siilin Ladun ehkä tärkein osa-alue on aina ollut lapset ja lapsiperheet.
Yhdistyksessä on sen perustamisesta lähtien suuri osa tapahtumista ollut koko perheille
suunnattuja.
Erityisesti lapsille suunnattuja hiihtotapahtumia oli jo 1980- luvulla, samoin koko perheelle
suunnattuja retkiä.
Vuosina 1992-2004 järjestettiin muumihiihtokouluja, joissa opeteltiin hiihdon alkeita leikkien
lomassa.
Keväisin ja syksyisin lapset kokoontuivat kerran viikossa reilun kuukauden ajan Metsämörrin
luontokerhoon. Metsämörri toiminta oli aktiivista 1994- 2010. Sen jälkeenkin Mörrin on voinut
tavata, nykyään usein syksyiltaisin Latu-Rastin lähistöllä.
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Perheluontokerho Siilin piikki
Siilin Ladun perhetyöryhmä ja Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys aloittivat keväällä 2013
kokeiluluontoisesti 6 kerhokertaa kestävän perheluontokerhon. Tarve kerholle oli syntynyt
molemmilla tahoilla. Perhetoimintaa varten Suomen luonnonsuojeluliitto myönsi rahoitusta
Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistykselle mm. askartelutarvikkeiden hankintaa varten. Kerhon
informoinnissa apuna toimi Siilinjärven MLL. Siilin Latu antoi LatuRastin majan käyttöön.
Kerho oli osallistujille ilmainen eivätkä vetäjät saaneen ”palkkaa”.
Siilillä on piikit,
Linnulla on höyhenet,
Pupulla ja Oravalla turkin pehmoiset
Laturastilla on kolmena keskiviikkona liikkunut pieniä ja isoja siilejä, oravia, ilveksiä, supikoiria,
hirviä, saukkoja, sammakkoja, hämähäkkejä, koiria, pupuja, kuusia ja punatulkkuja.
Siilin Ladun ja Siilinjärven Luonnonsujeluyhdistyksen toimesta käynnistyi 18.4.2012
perheluontokerho Siilin Piikki kiintopisteenä Laturasti. Tiedotukseen alkavasta toiminnasta
osallistui MLL onnistuneesti. Kahdeksan perhettä arvelimme ennakkoon mahtuvan mukaan mutta
meitä tulikin 11 ja omat pesueet päälle.
Ensimmäisellä kerralla sää oli vielä kolea jaLatuRastin sisätilat olivatkin tarpeen, jotta omat
luontoperheet saatiin piirretyksi. Leikkejä, lauluja ja pikkuinen pätkä satuakin mahtui iltaan.
Toisella kerhokerralla tarkeni jo olla ulkona ja Jaana ohjasi
" maakävelyä ": kerättiin tuoksuja purkkiin ja kehystettiin luontomaalaus leikkien lomassa
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Kolmannella kerralla etsittiin luonnon aarteita- käpyjä, kiviä , naavaa, oksanpätkiä ym ja
askarreltiin hienoja ukkoja, veneitä ja vaikka mitä outoja otuksia,
Jäljellä ovat vielä tuli-, lintu- ja vesikerta.
Lapset ovat isien ja äitien kanssa olleet innolla kaikessa mukana ja yhdessä on päästy
ihmettelemään luontomaailman ihmeellisyyttä.
Maailmassa monta
On ihmeellistä asiaa.
Se häämmästyttää, kummastuttaa
Pientä kulkijaa.
Kerhon ohjaajina toimivat Jaana Hiltunen Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksestä ja Marjatta
Nuutinen Siilin Ladusta. Varaohjaajana toimi Sirkka Ritanen Siilin Ladusta.
Kerho-ohjelmassa oli luontoleikkejä, askartelua ja luontoon tutustumista. Kodalla paistettiin
makkaraa ja ulkoiltiin.
Mukana oli 11 perhettä, yhteensä 29 henkilöä; lapsia ja aikuisia, isiä, äitejä ja isovanhempia.

Retkeilykummi
2013-2020 toteutui erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattu monimuotoinen
Luontoretkeilytoiminta ja vuosina 2015-2017 alakoululaisille suunnattu Suomen Ladun
lanseeraama Retkeilykummi- toiminta.
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
Jäsentiedote 1/2015: Helmikuisena perjantaina talviloman kynnyksellä 19 reipasta
tokaluokkalaista vietti toisenlaisen koulupäivän hiihtoretkellä opettajansa ja yhden vanhemman
sekä retkeilykumminsa kanssa. Ensin piti lasten kävellä Siilinlahden 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 lomanviettoon.
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 on ihan uusi kokemus, Iloa ja intoa riitti tälläkin retkellä.
Kaksi retkipäivää on vielä kevääksi suunnitteilla.
Tässä ensikokemuksiani retkeilykummeilusta. Kevätterveisin Marjatta (Nuutinen).
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Nuku yö ulkona
Nuku yö ulkona tapahtuma järjestettiin vuodesta 2015 alkaen. Ensimmäiset yöunet nukuttiin ihan
kotinurkilla, LatuRastin pihapiirissä. Myöhemmin käytiin nukkumassa Tiilikkajärven rantahietikolla
ja Rautalammin Älänteellä.

Siitä käynnistyivätkin jokasyksyiset Nuku yö ulkonatapahtumat, jotka jatkuvat edelleen. Nämä kuten muutkin
suuremmat tapahtumat ovat osa Suomen Ladun ideoimia ja
tukemia vuosittaisia liikuntatapahtumia.

2016 toteutettiin yhdessä Tunturikerho Tsietsan kanssa
Perheretkeilykurssi ja sen päätteeksi nukuttiin yö ulkona.

Unelmien liikuntapäivä
2018 toteutettiin Suomen Ladun lanseeraamat Unelmien liikuntapäivä yhteistyössä muiden
paikallisten yhdistysten kanssa, samoin Ulkona kuin lumiukko- kampanja tuli osaksi Siilin Ladunkin
perheliikuntaa.
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2017 aloitettiin kesäiset perhemelonnat ja perhemaastopyöräilyt.

Nämäkin ovat edelleenkin ohjelmassa, kuten myös perhemelonta.
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Seikkailevat Perheet
2020 perustettiin Seikkailevien perheiden klaani, ja valittiin heimopäällikkö.
Yhteistyö Siilinjärven Perheentalon kanssa käynnistyi samana vuonna.
Edelleen järjestettiin myös yksittäisiä lumikenkäily- ja luontopolkutapahtumia koko perheelle.
Erikseen lapsille suunnatut tapahtumat olivat näin korvautuneet koko perheille suunnatulla
toiminnalla.
Tavoitteena on sekä aikuisten että lasten houkutteleminen kosketuksiin luonnon kanssa,
liikkumaan ja tutustumaan toisiin perheisiin.
Toimijoina on ollut vaihtuva ryhmä näistä tavoitteista kiinnostuneita latulaisia ja toimintaa on
mahdollisuuksien mukaan toteutettu yhteistyössä muiden yhdistysten ja kunnan kanssa .
Perheliikunta ryhmä järjesti monenlaista toimintaa lapsiperheille. Mukaan mahtui Metsämörri
toimintaa, perheretkiä otsalampuilla ja ilman. Lintupönttöjen rakentamista ja linturetkiä päivällä ja
yöllä. Laskiaisriehaa, uimalla kisailua ja inkkari-/kajakkimelontaa. Ja tietysti lumikenkäilyä ja hiihtoa.
Myös perhemaastopyöräily oli mukana ohjelmassa.

Etuluokka kummitoiminta aloitettiin keväällä 2013 Seija Vihervuoren ja Olavi Oinosen
toteuttamana.
Jäsentiedote 1/2015: Lienee paikallaan kertoa hieman meistä, ETU-luokasta. Luokallamme on viisi
oppilasta sekä aikuisia. Luokassa toimii erityisopettaja sekä koulunkäynnin ohjaaja,
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 joskus olla 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 ja 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.
ETU-luokka kiittää koko Siilin Ladun väkeä.

38

22.11.2014: Siilin Latu ry palkittiin Suomen Ladun syyskokouksessa Kiilopäällä Jaakko Paavelasäätiön stipendillä ETU-luokka toiminnasta. Stipendin vastaanotti luokkatoiminnasta vastaavat
Olavi Oinonen ja Seija Vihervuori.
Vuosien varrella ETU-luokan oppilaat vaihtuivat mutta toiminnan puitteet pysyivät suurin piirtein
samana.
Viimeinen tapaaminen oli keväällä 2020 kesäteatterin rannassa kahvittelun ja haikeiden
jäähyväisten merkeissä. ETU-luokka toiminta päättyi 2020. Olemme sopineet jatkoa
samantyyppisen "tarkkisluokan" kanssa . . .joskus . . . jos korona ja kunnan varallisuus sen sallivat.

LatuLeidit
Jäsentiedote 2/2016: Siilin Latu teki jälleen historiaa, kun LatuLeidit viettivät ensimmäistä
naisteniltaa toukokuun 27. päivänä LatuRastin majalla. Illanvietto aloitettiin pienimuotoisen
toiminna merkeissä Antero Konttisen toimiessa seremoniamestarina. Kolmessa eri kokoonpanossa
heiteltiin frisbeegolfia ja putattiin golfpalloja. Näin saatiin löysät pois ja leidit hyvään tunnelmaan.
Sitten olikin vuorossa perin miehinen osio, saunominen. Yllättäen lähes kaikki leidit intoutuivat
saunomaan pitkän kaavan mukaan. Juttua ja löylyä riitti ja uusia ystävyyssuhteita saatiin
orastavalle alulle.
Saunomisen jälkeen siirryttiin nauttimaan tortillapöydän antimista ja samalla tutustuttiin ihon- ja
kauneudenhoidon saloihin Oriflame-edustajan opastuksella.
Ilta oli varsin onnistunut ja niinpä päätettiin jatkaa tätä hyvin alkanutta toimintaa.

LatuLeidit kokoontuivat säännöllisen epäsäännöllisesti eri teemojen merkeissä. Käytiin
hohtokeilaamassa, muisteltiin ja maisteltiin ruskaretken antia, valmistettiin ihonhoito tuotteita ja
hoidettiin jalkoja, kuten myös koko kehoa turvesaunassa. Ohjelmassa oli sauvakävelyä
maustettuna metsäjoogalla ja sekoilua pakohuoneessa. Toimintaan lisättiin mukaan myös yhteiset
hiihto, patikka- ja lumikenkäretket.
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Yhteistyö Sydäntautiyhdistyksen kanssa
Ensimmäiseen yhteistyössä järjestettyyn (1982) Sydänretkeen osallistui 80 henkilöä. Yhteistyö
jatkui pienimuotoisena 2020 saakka. Siilin Latu osallistui työpanoksellaan vuosittain reitin
merkintään ja kahvi- ja mehutarjoiluun ja tietenkin myös retkeen. Retket suuntautuivat
asumalähiöihin, Leppäkaarteeseen ja Honkamäkeen. Vuoden 1986 ja -88 sydänretkeen osallistui
huimat 200 henkilöä.

Ensimmäinen ”oma” tukikohta
Laukanrannan vuokrasopimusta jatkettiin 1992. Rannasta purettiin saunarakennus, jonka tilalle on
tarkoitus rakentaa kanoottivaja. Myös navetta ja päärakennus puretaan vuoden1992 loppuun
mannessä. Kanoottivajan rakentaminen Laukarantaan ei toteutunut vaan kanootit siirrettiin pois
Laukarannasta, joka ei ollut enää yhdistyksen käytössä.
1995 käynnistettiin kajakkitukikohdan etsiminen ja -96 perustettiin työryhmä - johon nimettiin
Klaus Vihervuori, Lippo Siippainen, Urpo Häkkinen sekä Jorma Vihervuori - suunnittelemaan
kajakkivajan rakentamista kunnalta vuokratulle tontille Kanavatien päähän Siilinlahden rantaan.
Jo heti seuraavana vuonna käynnistettiin rakennustalkoot vajan pystyttämiseksi. Rakennukseen
tarvittava ”raskas” puutavara saatiin Vilho Huuskoselta kehitysvammaisten melonnanopetusta
vastaan. Vajaan harkittiin myös avantouinti kopin laittamista, koska uimareille tulisi olla
lämmitetty tila. Koska yhdistyksellä ei ollut varoja, päätettiin tiedustella, josko kunta tulisi vastaan
kustannuksissa sähköliittymän ja pumpun osalta.
Uuden vajan avajaisia vietettiin laskiaistiistaina 24.2.1998 ”talvikihnauksen” merkeissä.
Sponsoreina kanoottivajan rakennushankkeessa toimivat: Hokkasen Saha, Vilho Huuskonen,
Kuopion Tapetti ja Väri, Matti Ollikainen, Teuvo P.Pirhonen, Puusiili, Reino Puustinen, Siilinjärven
kunta, Otto Siippainen ja Veljekset Mönkkönen sekä tietysti talkooporukka.
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Kanavatien kota
Latu-Uutiset 1/2001: Siellä se nyt kököttää ja odottaa latulaisia käymään, kahvittelemaan ja
makkaraa paistamaan, jutustelemaan ja kuuntelemaan toisten tarinoita nuotion loisteessa.
Tuli vaan kerran joku lausuneeksi, että olispa meillä kota. Siihen Kettusen Pentti jatkoi, että hänellä
olis siihen hirretkin. Niinpä tehtiin hirsikaupat. Asiat menivät pikkuhiljaa eteenpäin. Kun
piirustukset olivat valmiit, alkoivat työt. Talkootyötunteja miehet tekivät satoja ja olivat välillä
väsyneitä, mutta eivät valittaneet. Viimein 20.11.2000 loimutettiin lohta ja juotiin avajaiskahvit,
aidot tuntemukset. Mitähän lie miettineet Kake, Esa ja Urpo kun liekkeihin tuijottivat. Tuliko
kenties mieleen ajatus, että ei kesä sentään hukkaan mennyt……Ei tule savu istujien silmiin, siitä
kiitos Mularin Niilolle. Sydämmestä tulevat kiitokset kaikille mukana olleille, tehneille, taitajille,
ammattitaitonsa antaneille, Tepille, Untolle, Juhalle, Klasulle ym. ym. Helli

Muu toiminta
Tarkastelujakson aikana osallistuttiin mm. Kehitysvammaisten syyskisoihin (1989), samoin kuin
käytiin Karjalan Lennoston liikuntapäivillä esittelemässä toimintaamme.
Oltiin mukana myös valtakunnallisissa Kunnossa Kaiken ikää tapahtumissa, yhdistyksen kaksi
jäsentä on koulutettu vetäjiksi tapahtumiin ainakin vuosina 1997-98.
Virkistystapahtuma Kevätkihaus järjestettiin Impivaarassa keväällä -99 toiminnassa mukana olleille
latulaisille. Paikalle saapui 20 henkilöä.
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Geokätköily
Kätköilykärpänen iski Suomen Ladun liittokokouksessa 2009, siitä se lähti pikkuhiljaa
ensin kartan avulla. Kohta olikin Ollilla jo oma GPS ja juttu sai vauhtia kunnolla v. 2011.
Siilin Latu tuli mukaan v. 2013 jolloin Suomen Latu organisoi jäsenyhdistyksiin
YHDESSÄ-geoeventtejä. Tähän tartuttiin heti ja eka eventti eli kätköilijöiden tapaaminen
järjestettiin LatuRastilla 24.2.2013.
Ja sit mentiin:
24.2.2013 YHDESSÄ LatuRastilla
Geokätköilymiitti, järjestäjinä Seija ja Olli
Paikalla noin 80 kätköilijää
10.5.2014 YHDESSÄ LatuRastilla II
Geokätköilymiitti, järjestäjinä Seija ja Olli
Paikalla noin 70 kätköilijää

24.11.2013 Latukätköilijät LatuRastilla
Suunnittelupalaveri, järjestäjinä Seija ja Olli
Paikalla lisäksi 5 kätköilijää
22.2.2014 Latukätköilijät Metsäkartanolla
Parikymmentä purkkia haettiin mutta monta
jäi vielä odottamaan.
Mukana VCJIP, Jarom, latuville ja villikissa

Latukätköilijät eli lyhyen yhden kerran etsintäreissun ajan mutta latulajina kätköily säilyi.
Pidimme useita kätköilyn opastuksia mm. kunnan tyhy-päiville, yhden geokätköily
tutuksi-kurssin sekä muutamia yleisiä opastuspäiviä. ETU-luokkalaisia on myös vuosittain
opastettu LatuRastin maastossa olevien harjoituskätköjen avulla. Eli opastettu on pyöreesti
arvioiden n. 130 hlöä.

Uusi vuosituhat käynnistyy
Latu-Uutiset 1/2000: Mietiskelin tässä että…Jos olisin oikein kiinnostunut ja innostunut kaikesta,
mitä Siilin Latu tarjoaa, minulla tulisi olemaan hauskaa tälläkin vuosituhannella. Ajattele,
terveyteni eteen talvella voisin hiihdellä porukoissa. Kävisin vaikka joka viikonloppu Laukalammen
majalla takkatulen ääressä jututtamassa tuttuja. Ehkä keväthangille Lappiin? Hyvässä seurassa,
tuttua ja turvallista. Mikä elämys se olisikaan! En vain ole saanut lähdetyksi, mutta moni on Lapin
keväthanget Ladun porukoissa kokenut. Kuutamohiihdot ovat sentään tuttuja, joskus vain tuo kuu
on kiivennyt vasta yömyöhään taivaalle. Silloin on tullut otettua hiihto uusiksi ystävien kera,
hiihtoa yöllä kuutamon loistaessa.
Aioin käydä katsomassa, miten lapset oppivat hiihtokoulussa tämän mukavan tavan ulkoilla.
Joskus olin itsekin vetämässä apujoukoissa hiihtokoululaisia.
Mutta viime vuonna arkaillen aloittamastani avantouinnista en luovu. Siihen on tullut jäätyä kiinni.
Avantoja on tullut kierrettyä muuallakin kuin Ladun paikassa. Tuli mieleen, että joku sanoi joskus:
”Ei se tuuli, mutta ne korkeet aallot”! No, aaltoja ei ollut ja uitava oli. Nyt kyseinen mies on
jatkuvasti uimassa.
Kevät ja kesä tuonee mukanaan pyöräilyn, sauvakävelyn ja melonnan ainakin. Melonta
kiinnostaisi, mutta kun arveluttaa, josko kanootti vaikka uppoaa, niin entäs sitten….
Sauvakävely sopii oikein hyvin niille, jotka haluavat oikein kimpassa ohjattuna kulkea. Itselleni sopii
latulainen kaveriksi ja kulkeminen kahdestaan tai yksin.Alkukesään kuului lasten Mörrikoulun
suunnittelu ja toteuttaminen, olin siinäkin mukana joskus. Luulen, että menen mukaan
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tulevaisuudessa, niin antoisaa olivat kokemukset lasten kanssa oppia tuntemaan luontoa ja elää
niissä ihmetyksen tunnelmissa heidän kanssaan.
Jos kaikkeen kesän rientoihin osallistuisin, minullaha olisi jo hyvä kunto puolen vuoden kuluttua!
Mutta kaikkeen en mene mukaan. Onneksi on vara valita kiinnostavimmat. Patikointi olisi
mukavaa, mutta siitä täytyy luopua, ainakin järjestetyistä retkistä, kun tuo tapaturma runteli
polven. Ei olis kiva ja kohteliasta olla jarrunakaan.
Niinpä valitsen lähimaastot: vanha tuttu Laukalammen majan tai Tarinan tai Patakukkulan
kohteekseni. Ottaisikohan Iiris minut ensi kesänä mukaansa leiripäiville Vuokattiin? Sinne kai voisi
lähteä ihan latulainen kuin latulainen.
Kaikkein kurjinta on loppusyksystä. Toiset tykkää rampata sauvojen kanssa aina lumen tuloon asti
polkuja pitkin, minä en. Mutta mitä tekisin kaikkein synkimmän ajan? Vaihtoehtoja varmaan on,
mutta sisäinen synkkyys meinaa vain iskeä. Mutta sitten valkenee, kun ensi lumi tulee. Pari vuotta
sitten olin Saariselällä kokemassa ensilumen huuman yhdessä Latulaisten kanssa.
Ihmettelen joidenkin valtavaa aktivisuutta ja onnittelen heidän jaksamistaan eri porukoiden
vetäjinä ja keulahahmoina. On hyvä, ettei meidän tarvitse kaikkea tehdä, voimme valita
itsellemme mieluisimmat jutut Siilin Ladun runsaasta tarjonnasta. Kaikkihan tähtää liikunnasta
löydettävän ilon ja terveyden ylläpitämiseen. (kukahan on kirjoittaja?)
Niinpä, kukapa ei ”allekirjoittaisi” noita mietteitä.
Siilin Latu oli toiminut jo lähes 20 vuotta ja mitä maassamme onkaan tapahtunut tuon ajanjakson
aikana?
Tosi paljon, jos mietitään vaikkapa valtakunnallisia muutoksia. Suomen EU-jäsenyys astui voimaan
1. tammikuuta 1995. 1. tammikuuta 1999 Suomen markka liittyi Euroopan unionin yhteisvaluutta
euroon ja lakkasi siten käytännössä olemasta itsenäisenä valuuttana.
Yhteiskunta paini muutosten mukana sopeuttaen toimintaansa EU:n vaatimusten mukaiseksi.
Teknologian ja sähköisen toimintaympäristön kehitys on ollut nopeaa, internetin käyttö yleistyi
1990-luvun puolivälin jälkeen. Tämä vuosituhat toi tullessaan mm. älypuhelimet ja sosiaalisen
median. Kehityksen myötä viestinnän nopeus, määrä ja mahdollisuudet ovat kasvaneet
huomattavasti. Liikunta ja urheilu ovat kulttuurisina ilmiöinä edelleen monimuotoistuneet,
eriytyneet ja kirjavoituneet. Uusia tekemisen ja liikkumisen tapoja kehitellään jatkuvasti. Kahden
vuosikymmenen takainen ymmärrys siitä, mitä liikunta on tai voi olla oli kovasti erilainen kuin tänä
päivänä. Toiminta, lajikirjo ja kohderyhmät ovat monipuolistuneet.
Tuossa ”kilpailussa” Siilin Latu haluaa olla mukana pehmentämässä yhteiskunnan luomia paineita
kilpailussa markkinatalouden asettamien haasteiden edessä. Ruuhkavuodet, jotka tänä päivänä
verottavat ”leijonan osan” perheiden yhteisestä ajasta, vaikuttavat myös paljon vapaaehtois
toimintaan ja lasten harrastamiseen. Koko kilpaurheilun laaja kirjo vetää lapsia ja nuoria mukaansa
kokeilemaan rajojaan paremmuudesta. Samalla se sitoo vanhemmat mukaan huoltajina,
valmentajina ja kuskaajina treenistä ja kilpailusta toiseen ympäri vuoden.
Siilin latu haluaa antaa oman panostuksensa lasten ja myös aikuisten vapaa-ajan toimintaan
järjestämällä mahdollisuuksia osallistua matalan kynnyksen liikuntaan ilman kilpailun tuomia
paineita ja kustannuksia. Vapaaehtoisten toimijoiden määrä kuitenkin koko ajan pienenee ja
ikääntyy, koska ruuhkavuodet sitoo perheiden vapaa-aikaa kilpaurheilun suuntaan eikä uusia
toimijoita ole helppoa saada mukaan.
Maastamme oli tullut yhteiskunta, joka arvottaa asioita kilpailun, markkinatalouden ja
omistamisen mittapuulla.
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Vuosi 2001 oli yhdistyksen 20 v-juhlavuosi. Vuotta juhlistettiin Lieksaan Ruunaan koskille
suuntautuneella retkellä. Retkeen osallistui 37 henkilöä.

Juhlavuoden kunniaksi jaettiin tunnustuksia ansioituneille toimijoille. Hopeinen ansiomerkki
myönnettiin ja jaettiin 8:lle ansioituneelle yhdistyksemme jäsenelle. Merkin saajia olivat Reino
Asikainen, Urpo Häkkinen, Kauko Kankaanpää, Pertti Kettunen, Esa Kokkarinen, Antero Konttinen,
Leo Lokinoja ja Iiris Palopelto.
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LatuRasti

Ennen
Syyskuussa 2008 Siilin Ladulle haettiin ja myös
saatiin Osuuspankista 35 140,00€:n suuruista
lainaa toimintakeskuksen rakentamista varten.
Seuratoiminnalle tärkeä tukikohta, missä
kokoontua ja säilyttää porukan tavaroita puuttui
kuitenkin niin rasti-, kuin latulaisiltakin. Siinä oli
alkusysäys entistä tiiviimmän ”Yhessä-työn”käynnistymiselle.
Rakentaminen aloitettiin 22.9.2008. Toimintakeskuksen rakentaminen tulee olemaan seuraavien
vuosien suurin aikaa ja työtä vaativa ponnistus.
Yhteistyökuvioita on viritelty syksyn aikana hyvällä menestyksellä Siilin Rastin kanssa ja Rastilaiset
ovat osallistuneet ”aliurakoitsijoina” rakennushommiin.

Näpättiin maja
No siitähän kaikki alkunsa sai
kun Savolais-Heikki Urpolle soitti.
Eipä silloin kukaan arvannut kai
mikä urakka edessä koitti.
Tarjos hirsistä kauppaa purettavaks,
ehdotti johtokunta joota.
Ja latulaiset otti tuon urakaks
-niistä vois ehkä jotain koota.
Talo hirsi kerrallaan purettiin
oli miehiä töissä monta.
Hirret Huvikummun kankaalle siirrettiin
oottamaan aikaa lumetonta.
Niistä maja rakentaa aiottiin
siihen sitoutui myös johtokunta.
Mut lupa-asioita kun hoitaa alettiin
niin eipä saatu ihan joka yö unta.
Alkoi näet paperisota hirmuinen,
meinas monelta palaa proppu.
Piti lankettia laittaa heti kassillinen
vaan ei niillä sitten ollutkaan hoppu.
Viimein luvat saatiin kohdilleen
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ja alkoi tontilla touhu ja työ.
Kun miehet tulivat kotiin unilleen
oli joskus melkein jo yö.
Nousi seinää, taas hirsi kerrallaan
ja alkoi rakennus talolta näyttää.
Mut ennen kuin maja seisoisi paikallaan
sais talkoolistoja pitkään täyttää.
Päästiin sisätöihin tullessa syksyn sään
-ja olis oltu pulassa ilma Rastia.
Ne laittoi sähköt ja jäivät töitä tekemään,
on siellä talkoisiin tekijämiehiä.
On ollut mukana monta tekijää,
eläkeläistä ja ammattimiestä.
Ei ole talkoopalkkojen laskijaa
ja on usein otsa kastunut hiestä.
On väki ansainnut suuren kiitoksen
vois hulia vieressä oman armaan
-no, meidän talkoomiehet tuntien
on jotain uutta mielessä varmaan.

Näin kirjoitti majaemäntä Seija vihervuori ja majaisäntä Olavi Oinonen, kun maja saatiin valmiiksi.
Tätä tunnetta, kun talo on valmis, ei voi sanoin kuvata. Kiitokset koko talkooporukalle ja kaikille
mukana olijoille oikein isolla sydämellä.

Maja saatiin pystyyn ja toimimaan Suomen Ladun teeman mukaisesti YHDESSÄ
tekemällä ja sen ensimmäinen koekäyttö oli 6 - 7.3.2010 Räsä-Ukon laturetken kiintopisteenä yli
800 hiihtäjälle. Sen jälkeen majan käyttö on ottanut tuulta alleen niin, että pikkujoulu sesongin
aikaan jouduttiin myymään jopa ”ee oota” muutaman kerran.
Maja todettiin erinomaiseksi kokous- ja koulutustilaisuuksien pitopaikaksi. Sinne oli helppo osata
ja paikoitustilaa löytyi heti talon vierestä.
Majan kapasiteetti riittää 50 henkilön (kahvi- ja ruoka-astiastot) tilaisuuden järjestämiseen.
Talosta muodostuikin mieluisa kokoontumispaikka niin yksityisille, seuroille kuin yrityksillekin,
urheiluseuroista työporukoihin, polttareista ja synttäreistä ristiäisiin.
Koko LatuRastin rakentamisen ideahan lähti tarpeesta. Tarvittiin siisti, viihtyisä
kokoontumispaikka, minne on matala kynnys tulla niin pienten, kuin tarpeen vaatiessa vähän
suurempienkin porukoiden.
Lisäksi maja toimi jäsenistön kokoontumispaikkana ja mm. perheliikunnan tukipisteenä.
Vuokratuloilla saatiin katettua tontin vuokra, kiinteistövero ja muut pakolliset – ylläpidosta
aiheutuneet kulut.
Syksyllä 2010 Latu Rastin tontille rakennettiin liiteri/varasto rakennus ja seuraavana oli vuorossa
vielä grillikota ja trailerivaja
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Ladun 30v. synttäreitä” vietettiin14.5 LatuRastilla rennon Yhdessä teeman mukaisesti.

2016 hallituksen kesäkuun kokouksessa päätettiin kunnostaa Latu Rastin pysäköintialue ja samalla
päätettiin Kanavatien rantaan rakennettavasta uudesta kanoottivajasta. Hankkeiden rahoittamista
varten päätettiin hakea Siilinjärven Osuuspankista 12000,00 euron suuruinen laina. Hankkeet
päätettiin toteuttaa talkoovoimin.
Samassa kokouksessa hankkeisiin päätettiin myös hakea Leader-rahoitusta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmasta Kalakukko Ry:n kautta.
Parkkipaikka valmistui saman vuoden elokuun loppuun mennessä. Ja seuraavana kesänä rakentui
uusi kajakkivaja Kanavatien rantaan.
Vuoden 2020 kesällä majaa laajennettiin vielä terassin verran. Samalla tehtiin myös roskakatos.
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Talkootoiminta:
Talkootyöllä oli suuri merkitys yhdistyksessä toiminnan onnistumiseksi. Ja jollakinhan nuo lainat ja
muut kulut piti maksaa. Niinpä pienehkö, mutta sitäkin ahkerampi tolkooporukka urakoi milloin
missäkin auttaen eri järjestöjen ja myös kunnan toiminnan avustajina. Kunta olikin yksi
suurimmista yhteistyökumppaneista tarjoten talkoolaisille tekemistä. Isoja urakoita olivat
koulujen- ja kunnan julkisten rakennusten kaluston rahtaaminen paikasta toiseen, kun
sisäilmaongelmat alkoivat yleistyä rakennuksissa. Lisäksi kunta tarvitsi apua erilaisissa
tapahtumissa mm. liikenteen ohjaukseen.
Talkoolaiset järjestivät paljon maksuttomia tapahtumia auttaen kouluja- ja päiväkoteja
järjestämällä mm. lumikenkä- ja hiihto ohjausta erilaisille lapsi ryhmille. Oli oikein mukava katsella,
kun esikoululaiset rantautuivat LatuRastin tontille, josta lähdettiin hiihtämään ja laskemaan mäkeä
talkoolaisten osallistuessa ohjaukseen.
Talkoolaiset auttoivat myös paikallisten urheiluseurojen tapahtumien toteuttamisessa toimien
järjestyksenvalvojina ja liikenteenohjaajina. Iso ponnistus oli myös Siilifolkin toteutuksessa,
varsinkin sen jälkeen, kun järjestäjä hankki omistukseensa ”jättisuuren festariteltan”. Jo
pelkästään tuon teltan kasaamiseen ja purkamiseen tarvittiin suuri joukko vapaaehtoisia.
Tapahtuman aikana toimittiin järjestyksen valvojina ja jopa yövartioina.
Kuopion ravirata tarvitsi myös toimitsijoita erilaisiin tehtäviin, joten myös ravit työllistivät
talkooporukkaa.
Talven tullen kiivettiin sitten katoille lumenpudotukseen ja iso urakka oli myös saunapuiden
hankkiminen ja pilkkominen LatuRastin saunalle. Tuon ison kiukaan lämmittäminen kuumaksi kesti
kaksi tuntia, joten puiden kulutus oli huomattava. Eikä puusavotta vain saunapuihin rajoittunut,
sillä myös kaksi kotaa ja niiden ahkera käyttö kulutti paljon polttopuuta.
Talkoolaiset olivat pääroolissa myös silloin, kun järjestettiin TyKy tapahtumia, perhemelontaa tai
vaikkapa kehitysvammaiset vesille- ja koululaisten retkipäivät tapahtumat kanavatien rannassa.
Järjestyksen valvonta oli isossa roolissa talkootöitä tehtäessä ja Siilin Latu onkin vuosien saatossa
kouluttanut vapaaehtoisia järjestyksen valvojiksi erilaisiin tapahtumiin kuten esim:
Sorsasalon ravit
SiiPen: pelit
Siilinjärvi-Maaninka Operettipäivät
Kesäteatterinäytökset
Abi ajelut
Toritapahtumat
Kunnan Itsenäisyyspäivä juhlat jne.
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ATK
Tiedote 2013 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 tavoittavaa. Kehittämistyössä tullaan
huomioimaan sosiaaliset mediat, sähköposti ja maaposti.
2008 avattiin yhdistyksen omat kotisivut.
2011 Jarmo Junnila valittiin ATK-yhdyshenkilöksi ja jäsensihteeriksi

Jäsentiedote 2/2014
Siilin Ladun Kotisivut uudistuvat Siilin Latu on ollut mukana Suomen Latu / Dataladun
pilottihankkeessa, missä kehiteltiin uutta konseptia kotisivujen luomiseksi. Hanke on nyt edennyt
vaiheeseen, missä nykyinen tiedotustoimikunta kokoontuu heti joulun jälkeen vielä kerran, minkä
jälkeen uudet kotisivut voidaan ottaa käyttöön. Samalla vaihtuvat sivujen ylläpitäjät ja
Jäsentiedotteen toimituskunta.

Sitten kaikki muuttui
Vuosi 2020, Siilin Ladun 39:s toimintavuosi alkoi melko poikkeavissa olosuhteissa. Uusi hallitus oli
alkanut toimintansa lunta odotellessa. Kunnan päättäjät kutsuttiin latumajalle kyläilemään ja
puhumaan tulevaisuuden näkymistä. Tapaaminen oli oikein onnistunut ja yhteinen sävel näytti
löytyvän.
Tammikuu oli niin vähäluminen, että edes hiihtolatuja ei saatu kunnolla avatuksi. Sama
lumettomuus jatkui myös lopputalven ajan. Helmikuussa sentään päästiin hiihtämään ja ladun
kunnostajat tekivät loistavaa työtä, vaikka lunta ei ollut kuin nimeksi. Kaksi lumikenkäretkeä ja yksi
koko perheen talvipäivä – Ulkona kuin lumiukko – ehdittiin järjestämään ennen hiihtolomien
alkua.
Kovasti jännitettiin RäsäUkon hiihtoretken puolesta, mutta lumi ei riittänyt, retki oli peruttava
ensimmäisen kerran historiansa aikana.
Vuoden alusta saakka oli uutisoitu uudesta viruksesta, joka oli sulkenut Kiinassa kokonaisen
kaupungin ja viruksen pelättiin leviävän maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Pelko oli aiheellinen,
sillä jo maaliskuun alkuun mennessä tuo virus oli saavuttanut jo Euroopan, Aasian ja Amerikan
mantereet jatkaen leviämistään. Virus oli ennestään tuntematon, eikä siihen ollut olemassa
lääkettä tai rokotetta. Leviämistä yritettiin hillitä rajoittamalla ihmisten liikkumista ja
kokoontumista. Työpaikat aloittivat laajamittaisen etätyö kokeilun.
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Maaliskuun loppuun mennessä Suomi oli ”suljettu”. Kaikki joukkokokoontumiset oli kielletty,
koulut ja suurin osa päiväkodeista oli suljettu, hotellit, ravintolat ja matkailukeskukset suljettiin.
Huhtikuussa suljettiin myös Uudenmaan rajat niin, että vain pakollinen työmatkaliikenne kodin ja
työpaikan välillä sallittiin Uudellemaalle ja sieltä pois. Poliisit valvoivat liikennettä rajoilla
käännyttäen asiattomat autoilijat takaisin. Myös pohjoisen rajoilla liikkumista rajoitettiin vain
pakolliseen työmatka liikenteeseen. Uudenmaan sulku kesti kolme viikkoa, minkä jälkeen rajat
taas avattiin.
Virus vaikutti myös LatuRastin ja Siilin ladun toimintaan. Vuokratulot jäivät saamatta ja yhteiset
tapahtumat jouduttiin lopettamaan. Kesäkuun alussa osa rajoitteista purettiin tai muutettiin
salliviksi. Niinpä kesän 2020 pyöräretket ja maanantaimelonnat voitiin toteuttaa turva välejä
noudattaen. Luonnossa liikkumiseen omatoimisesti kannustettiin ja elo-syyskuun vaihteessa
uskallettiin toteuttaa nuku yö ulkona tapahtuma Rautavaaran Älänteen maisemissa.
LatuLeidit tekivät syksyllä yhdessä sauvakävely retkiä aina lauantaisin, ensimmäisenä Konneveden
kansallispuiston kolmen vuoren kierto lenkin. Lumen tultua leidit kävivät myös yhteisillä
hiihtoretlillä mm. Lukkarilassa.
LatuRasin vuokraus oli taas mahdollista hetken aikaa, kunnes marraskuussa taas pandemia
aktivoitui uudelleen asettaen uusia kokoontumisrajoituksia ja maskinkäyttö suosituksia.
Siilin Ladun 40:s juhlavuosi alkoi siis masentavissa merkeissä. Toiminta- ja kokoontumisrajoitukset
estivät suurimman osan tapahtumien järjestämisestä, mutta toimettomiksi ei silti jääty, vaan
mentiin ulos. Lenkkeiltiin, lumikenkäiltiin, hiihdettiin ja kesän tultua pyöräiltiin, melottiin ja
soudettiin. LatuRastin majaa pidettiin avoinna ulkoilijoille mahdollisuuksien mukaan. Koko
maaliskuu saatiinkin pidettyä LatuRastin kahvio avoinna ulkoilijoille, kunnes koronarajoitukset
ennen pääsiäistä pakottivat sulkemaan majan ovet.
Tuona aikana saatiin kuitenkin tehtyä majaa tunnetuksi, kun alettiin leipoa munkkeja ja myydä
niitä ulkoilijoille. Suosio oli yllättävän suuri.
Ja parasta, vietiin eskarilaisia hiihtämään. Muutenkin lumikenkäily lisääntyi huomattavasti ja
kenkiä lainattiin ja vuokrattiin ahkerasti.
Talkoolaiset jatkoivat ahkerointiaan raivaten mm. kanavatien ”rantatien” pusikot siistiin kuntoon
Siilinlahdelle saakka. Tuosta urakasta Siilin Latu sai pitää kaatamansa puut. Saunapuita kertyikin
useaksi vuodeksi, mutta talkoolaisilla oli jälleen iso urakka pieniä nuo puut saunan uuniin sopiviksi.
Juhlavuonna kunnostettiin myös talviuimareiden pukukoppi Kanavatien rannassa ja tehtiin toki
paljon muutakin. Melko ”työntäyteinen” vuosi, vaikka Korona rajoittikin vielä tapahtumien
järjestämistä.
Vuoden 2021 suurin hankinta oli kirkkovene.
Marraskuun 20. pv sitten juhlittiin synttäreitä Kuuslahden juhlatalolla yli sadan ihmisen voimin.
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Huomionosoituksia
Kultainen ansiomerkki
2006: Urpo Häkkinen, Pertti Kettunen, Leo Lokinoja
2011: Antero Konttinen
2016: Helli Häkkinen, Seija Vihervuori, Olavi Oinonen
2019: Urpo Häkkinen palkittiin Suomen Liikunnan kultaisella ansiomerkillä
2021: Riitta Lokinoja
2021: Pentti Pitkänen
2021: Teuvo Ryynänen
2021: Liisa Tenhunen

Hopeinen ansiomerkki
1998: Klaus Vihervuori
2001: Reino Asikainen, Urpo Häkkinen, Kauko Kankaanpää, Pertti Kettunen, Esa Kokkarinen,
Antero Konttinen, Leo Lokinoja ja Iiris Palopelto.
2006: Riitta Lokinoja, Helli Häkkinen
2011: Seija Vihervuori, Olavi Oinonen
2016: Liisa Tenhunen, Pentti Pitkänen, Teuvo Ryynänen
2021: Risto Iivonen, Reijo Koski, Vuokko Korhonen, Erkki Pöllänenja Lippo Siippainen

Pronssinen ansiomerkki
2003: Maija Hartikainen, Helli Häkkinen
2006: Seija Vihervuori, Lippo Siippainen
2011: Liisa Tenhunen, Miika Vihervuori, Vuokko Korhonen, Teuvo Ryynänen
2016: Risto Iivonen, Reijo Koski, Erkki Pöllänen
2021: Risto Daavitsainen, Olavi Hassinen, Annikki Valtonen, Jarmo Tuhkanen, Pertti Toivainen,
Markku Taskinen, Leila Strömberg, Heidi Silander, Leena Siippainen, Raija Savolainen, Inkeri
Roivainen, Hilja Ryynänen, Pertti Rautalin, Tuomo Puustinen, Tommi Prami, Marjatta Nuutinen,
Eero Nuutinen, Pirjo Luostarinen, Eero Luostarinen, Veikko Lindsberg, Matti Laukkanen, Hilkka
Koski, Alpo Korhonen, Jarmo Junnila, Riitta Iivonen, Laura Niiranen, Pekka Arfman, Jorma
Häkkinen, Terttu Järvinen, Merja Nuutinen, Terttu Puumalainen, Sirkka Ritanen, Risto Ryynänen,
Matti Silander ja Sakari Strömberg

2014: Opetus- ja kulttuuriministeriön ansiomitalli liikuntakulttuurin ja urheilun parissa
ansioituneelle, Olavi Oinonen
22.11.2014: Siilin Latu ry palkittiin Suomen Ladun syyskokouksessa Kiilopäällä Jaakko Paavelasäätiön stipendillä uudesta, toimivasta toimintamuodosta ETU-luokka. Stipendin vastaanotti
luokkatoiminnasta vastaavat Olavi Oinonen ja Seija Vihervuori.

1998 Siilinjärven kunta on myöntänyt 500€ urheilustipendin Siilin Ladulle ”kunnon” tekijänä
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Kunniajäsenet
18.11.2009: syyskokouksen yhteydessä johtokunnalla oli ilo ja kunnia kutsua Klaus Vihervuori
Siilin Ladun ensimmäiseksi Kunniajäseneksi
2017 Urpo Häkkinen
2017 Olavi Oinonen
2017 SiilinLatu kutsui kunniajäsenikseen Urpo Häkkinen ja Olavi Oinosen, molemmat ovat
pitkäaikaisia puheenjohtajia ja esimerkillisiä latulaisia.
Yhteistyökumppaneita:
Siilinjärven kunta
Sydänyhdistys
Vuorelan kunto
MLL Siilinjärvi
Terveys ry
Tsietsa ry

K-Supermarket Herkkupata
Uutis-Jousi
Intersport Siilinjärvi
Kehvo-Väänälänrannan Martat
Siilin Rasti ry
Terässiilit

Jäsenmäärän kehitys
1981
miehet
27
naiset
33
lapset
35 alle 16v.
1982
miehet
45
naiset
59
lapset
44 alle 16 = 148 jäsentä
1983
naiset
73
miehet
40
lapset
37 = 150 jäsentä
1984
miehet
48
naiset
65
lapset
32 = 145 jäsentä
1985
lapset
33
aikuiset
135 = 168 jäsentä
1986
lapset
38
aikuiset
163 = 201 jäsentä
1987
lapset
55
aikuiset
173 = 228 jäsentä
1988
lapset
55
aikuiset
180 = 235 jäsentä
1989
lapset
60
aikuiset
192 = 252 jäsentä
1990
lapset
61
aikuiset
184 = 245 jäsentä
1991
aikuiser
187
lapset
61 = 248 jäsentä
1992
aikuiset
171
lapset
51 = 222 jäsentä
vuodesta 1993 alkaen vuoteen 1999 jäsentiedot puuttuu
1999
kaikki
355 jäsentä,
2001
”
419 ”
2002
”
424 ”
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2003
2004
2007
2008
2009
2011
2012
2015
2016
2018
2019
2020
2021

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

485 ”
500 jäsenen raja rikkoontui
514 jäsentä
497 ”
509 ”
576 ”
584 ”
635 ”
614 ”
672 ”
682 ”
669 ”
690 ”

Hallituksen puheenjohtajat:

Esko Pirinen 1981 – 1987
Klaus Vihervuori 1988 -1994
Urpo Häkkinen 1995 – 2004
Olavi Oinonen 2005 –2011, 2014 - 2016
Pertti Tuhkanen 2012 - 2013 (erosi hallituksesta syksyllä 2013
omasta pyynnöstään.
Jorma Häkkinen 2017 – 2021 -

Hallituksen varapuheenjohtajat:

Esa Kokkarinen 1981 –1988, 1990
Helvi Ahokas 1987
Kauko Kankaanpää 1988-1994
Pentti Asikainen 1990-1993
Reino Asikainen 1992 - 1995
Jorma Vihervuori 1996 – 1998, 2002
Urpo Häkkinen 1995 – 1996
Olavi Oinonen 2003 – 2004
Seija Vihervuori 2008 –2011
Tuomo Puustinen 2012-2014 (Puustinen erosi hallituksesta
helmikuussa 2014 ja hänen seuraajakseen valittiin Reijo Koski)
Reijo Koski 2014
Pekka Arffman 2015 – 2020
Tommi Prami 2021 –

Hallituksen sihteerit:

Leena Lehtonen 1981 -1989
Iiris Palopelto 1990-1995, 1999 - 2003
Seija Vihervuori 1996 – 1998, 2014
Matti Silander 2004
Liisa Tenhunen 2008 – 2012
Markku Taskinen 2014 (Taskinen erosi hallituksesta
helmikuussa 2014 ja hänen seuraajakseen valittiin Seija
Vihervuori)
Seija Vihervuori 2014 – 2016
Terttu Järvinen 2017 - 2018
Pauli Karppinen 2019 - 2021
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Hallituksen jäsenet:
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Jouni Kangaskesti 1981 -1986
Elisa Kangaskesti 1981-1983
Kauko Kankaanpää 1981 –1993
Pertti Karttunen 1981 -1992
Ari Hämäläinen 1981-1986
Esa Kokkarinen 1981, 1987-1991
Marjatta Pitkänen 1981
Risto Ryynänen 1981-1989
Helvi Ahokas 1982-1986
Pertti Kettunen 1982-1989, 1991-2004
Seppo Heikkinen 1984-1987
Antero Konttinen 1985-1997, 2008-2009
Pentti Asikainen 1987-1991
Pekka Miettinen 1987-1992
Leena Lehtonen 1989
Eeva Asikainen 1989-1993
Urpo Häkkinen 1990-994, 2010-2019
Iirsi Palopelto 1990-1992-2002
Esko Pirinen 1989-1992
Lippo Siippainen 1991-1995, 2002-2004
Leo Lokinoja 1992-1998, 2004 -2012
Heikki Klami 1995-998
Jorma Vihervuori 1995-2003
Reino Asikainen 1996-2000
Maija Hartikainen 1996-2004
Iiris Palopelto 1996-1997
Teuvo Ryynänen 1999-2004, 2008-2010
Unto Räsänen 1999-2001
Seija Vihervuori 2001-2004, 2012-2016
Olavi Oinonen 2002-2003
Liisa Tenhunen 2003-2004
Matti Silander 2004, 2018-2021
Miika Vihervuori 2004-2012
Vuokko Korhonen 2008-2012
Reijo Koski 2011-2012
Merja Nuutinen 2010-2011, 2018-2021
Markku Taskinen 2014
Liisa Tenhunen 2014
Erkki Pöllänen 2014-2017
Pertti Rautalin 2014-2017
Inkeri Roivainen 2014
Tuomo Puustinen 2012 -2014
Pekka Arffman 2015-2020
Sirkka Ritanen 2015-2017
Kaarina Heikkinen 2015-2017
Terttu Järvinen 2015-2021
Rami Mikkonen 2017-2018
Pertti Toivainen 2018-2021
Marko Kauppinen 2018-2018 (erosi omasta pyynnöstään)
Tommi Prami 2020-2021
Heidi Silander 2021 -

Varajäsenet:

Marjatta Haukilahti 1981-1990
Hannu Puhakka 1981-1986
Lea Holopainen 1983-1985
Urpo Häkkinen 1985-1989
Kalevi Koski 1985-1985
Pentti Asikainen 1986-1986
Reino Askainen 1990-1993
Sirkka-Liisa Kairistola 1992
Jorma Vihervuori 1993
Marja Hintikka 1994-1995
Klaus Vihervuori 1995-1997
Maija Hartikainen 1996-1998
Leo Lokinoja 1998-2003, 2015-2018
Seija Vihervuori 1999-2000, 2003,
Liisa Tenhunen 2001-2002
Reijo Koski 2008-2010
Marita Jääskeläinen 2008 (19.11 saakka)
Merja Nuutinen 2008 (19.11. alkaen) -2009
Puustinen Tuomo 2011
Pöllänen Erkki 2011-2012
Jarmo Tuhkanen 2012
Marjatta Nuutinen 2013
Eeva-Liisa Linsberg 2014
Sirkka Ritanen 2014
Risto Iivonen 2015-2015
Juhani Honkipuro 2010
Antero Konttinen 2017
Pauli Karppinen 2018-2021
Seppo Laitanen 2019
Heidi Silander 2020

Rahaston hoitajat (=myös hallituksen jäseniä)
Kalevi Koski 1981-1984
Matti Loponen (ei hallituksen jäsen) 1984-1985, 1987-1990
Lippo Siippainen 1991-1993
Esa Lehtinen 1997-2004
Urpo Häkkinen 2008-2014
Sirkka Ritanen 2015-2018
Terttu Järvinen 2019-2021 (jäsensihteeri 2015 -2020)
Tilintarkastajat:
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Paula Hirvonen 1981-987
Sirkka-Liisa Karistola 1981-1987
Pirkko Köngäs 1989-1990
Lippo Siippainen 1989-1990
Taito Hakkarainen 1991-1993
Seija Hämäläinen 1991-1992, 1996, 2002-2004-2008
Saara Hämäläinen 1993-1996, 2002-2004, 2008
Sirkka Ritanen 2009
Risto Asikainen 2009

Toiminnan tarkastajat

Sirkka Ritanen 2011-2012
Risto Asikainen 2011-2018
Sakari Strömberg 2014-2018
Pertti Tuhkanen 2014-2015
Reijo Koski 2015
Olavi Oinonen 2019-2021
Risto Daavitsainen 2019-2021

Varatilintarkastajat:

Pirjo Poikela 1981-987
Taito Hakkarainen 1981-1993
Eevi Hämäläinen 1989-1990
Esa Kokkarinen 1992-1993
Riitta Lokinoja 1992
Seija Hämäläinen 1993
Väinö J. Turunen 1996
Pentti Asikainen 1996, 2004
Heikki Klami 2002-2004

Varatoiminnantarkastajat:

Pekka Arffman 2014
Reijo Koski 2016-2017
Esko Siili 2017
Olavi Oinonen 2018
Erkki Pöllänen 2018-2021
Leena Siippainen 2019-2021

Hallituksen puheenjohtajat

Esko Pirinen
1981-1987
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Klaus Vihervuori
1988-1994

Urpo Häkkinen
1995-2004

Olavi Oinonen
2005-2011

Jorma Häkkinen
2017 - 2021

SIILIN LATU RY

1981 - 2021
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