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LATUYHDISTYKSEN MUISTILISTA
2/5 Aineistot seuraavaan Latu & Polku -lehteen
30/5 Esitykset ja ansiomerkkihakemukset seuraavaan
Suomen Ladun hallituksen kokoukseen
30/5 Esitykset seur. järjestötoimikunnan kokoukseen
2/5 Aineistot seuraavaan Latulinkkiin

Viisi prosenttia lisää
Suomen Ladun toimintasuunnitelmaan on kirjattu
jäsenhankinnan osalta tavoitteeksi kymmenen uutta
yhdistystä sekä 5 prosentin lisäys jäsenmäärään vuoden 2008 aikana.
Tämä tarkoittaa noin 3500 uutta jäsentä vuodessa
tai 10 jäsentä jokainen päivä. Kasvutavoite on kunnianhimoinen ja täältä Helsingistä käsin emme siihen
yksin pysty, vaan tarvitsemme siihen teitä latuyhdistyksiä. Toki hyvään alkuun on päästy, esimerkiksi
GoExpo-messuilla liittyi 108 uutta jäsentä. Ja vähintäänkin samaa määrää tavoittelemme myös Riihimäen
Erämessuilla.
Yksittäisiä jäseniä tarvitaan kuitenkin huomattavan
paljon siihen verrattuna, että kokonainen yhdistys
liittyisi Suomen Latuun. Tältäkin osin otamme hyviä
vinkkejä vastaan!
Vetäjien puute ja vanhojen aktiivien väsyminen on
kysymys, joka pulpahtaa keskusteluissa usein esille.
Jäsenmäärän kasvattaminen on keskeinen tapa löytää
uusia vetäjiä. On todennäköistä, että jokaisen 10 uuden jäsenen joukossa on ainakin yksi aktiivisemmasta
osallistumisesta kiinnostunutta, kunhan häntä siihen
henkilökohtaisesti kannustetaan ja opastetaan.
Suomen Ladun toimisto haastaa jokaisen latuyhdistyksen mukaan jäsenhankintatalkoisiin. Lähtölaukaus
kajahti jo viime vuonna, nyt vain täyttä vauhtia eteenpäin. Helpointa on aloittaa omasta lähipiiristä ja antaa
vaikka kevään valmistujalle lahjaksi Suomen Ladun
jäsenyys. Liittyminen on nopeinta sivuillamme osoitteessa www.suomenlatu.fi/liity.
Johanna Zingelmann
yhdistys- ja tapahtumapäällikkö

Hyvät latuyhdistykset
Vuosittainen kevätliittokokouksemme lähestyy. Tänä
vuonna kokoonnumme Espooseen Korpilammelle 19.20.4.2008. Kevätliittokokouksen kokouskutsu on julkaistu
Latu & Polku –lehdessä 02/2008. Sääntöjen § 9 lisäksi
esityslistalla on hallituksen valtuuttaminen maa-alueiden
ja kiinteistöjen myyntiin sekä kiinnittämiseen sekä esitys
jäsenmaksujen korottamisesta, jonka perustelut löydätte
ohesta. Toivomme latuyhdistysten tutustuvan esitykseen
etukäteen sekä saapumaan paikalle ja käyttämään puheenvuoroja yhteisten asioidemme puolesta.

SUOMEN LATU RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS 2008
Aika: Sunnuntaina 20.4.2008 klo 9.00
Paikka: Hotelli Korpilampi, Espoo

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Palkitsemiset
- Opetusministeriön ansiomerkit
- Vuoden Vetäjä 2007
- Vuoden maastohiihdättäjä -latuyhdistys 2007
- Vuoden lasten ja nuorten toiminnan edistäjä –latuyhdistys 2007
3. Kokouksen järjestäytyminen
- valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa
4. Virallisten kokousedustajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Hallituksen esitys kevätliittokokouksen 2007 ponnen aiheuttamista toimenpiteistä
8. Hallituksen valtuuttaminen maa-alueiden ja kiinteistöjen myyntiin sekä kiinnittämiseen
Perustelut: Yhdistyslain 23 §:n mukaisesti järjestön valtuutettujen kokouksessa, eli liittokokouksessa, pitää käsitellä kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista Suomen Ladun taloudenhoidon
kannalta riittävän nopeaa ja joustavaa toimintaa nykyisen velkapääoman ja omaisuuden tasapainottelussa. Tavoitteena
on saada Suomen Ladun talous vakaammalle pohjalle mahdollisten taloudellisten laskukausien varalta.
TUNTURIKESKUS KIILOPÄÄ
148-409-74-1
Kiilorivi
148-409-74-2
Kiilolampi
148-409-74-3
Kiilolatu

148-409-67-11

Tontti 3/3

Rautupää / rivitalo
Jätevesikenttä

rivitalo, varasto
päärakennus, hotelli,
retkeilyhotelli lomahuoneistot,
mökit, ulkokammi

Kiinteistö Oy Kiilopään
Tunturiretket

Erillisen yhtiön omistuksessa

KIILOPÄÄN LATUMUKKA
758-410-122-55 Suomen Latu

Maa-alue m2
3 400
12 500
69 950

880

165 100
Kiinteistö Oy Kiilopään Outalatu Erillisen yhtiön omistuksessa
rakennuspaikka lohko B / 2 ha

AKUMAJA
890-403-18-6
Aku
YLLÄSKARTANO
273-402-105-18 Suomen Latu
273-893-101-1
JERISRANTA
498-401-23-42-1
ELLIVUORI
912-52-6-1
912-52-7-1

Ellivuorentie

912-52-5-1

Ellivuorentie

maja, sauna
päärakennus, pihämökit, sauna

550 000
6 825

Metsähallitus

esisopimus

rakentamaton

18 000

Jerisranta

Kiinteistö Oy Jerisranta

Erillisen yhtiön omistuksessa

17 610

Ellivuorentie

Kiinteistö Oy Ellivuoren
Satuniemi
Kiinteistö Oy Ellivuoren
Satuniemi
Saturanta

Erillisen yhtiön omistuksessa

7 109

Erillisen yhtiön omistuksessa

7 048

rakentamaton

2 701

Päätösesitys liittokokoukselle:
Päätettiin valtuuttaa Suomen Ladun liittohallitus myymään tai kiinnittämään tarvittaessa Suomen Ladun omistamia
maa-alueita ja kiinteistöjä joustavamman taloushallinnon ja nykyisen velkapääoman vakauttamiseksi.
9.
10.
11.
12.
13.
2009

Suomen Latu ry:n liittohallituksen kertomus kauden 1.1-31.12.2007 toiminnasta
Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1-31.12.2007
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle
LATULINKKI 2008 

Jäsenmaksuja esitetään korotettavan vuodelle 2009.
Taustat ja perustelut:
Edellinen korotus on tehty vuodelle 2007. Jäsenpalveluiden kustannukset ovat nousseet enemmän kuin ehdotettu jäsenmaksujen korotus, esim Latu ja polku –lehti ja henkilöstökulut.
Latu ja polku –lehden tuottaminen maksoi n. 16 % enemmän vuonna 2007 kuin vuonna 2006. Jos haluamme strategiamme mukaisesti lisätä asiantuntevuuttamme ja edunvalvontaa, meidän on panostettava myös tulevaisuudessa
entistä enemmän Latu ja Polku –lehteen sekä muuhun järjestömme viestintään.
Urheilu- ja liikuntajärjestöjen työntekijöiden (TES:n mukaiset) palkat ovat nousseet ja nousevat seuraavasti:
1.6.2006 2 %
1.10.2007 3 %
1.10.2008 2,5%
1.10.2009 2,5 %
Näitä edellä mainittuja kustanuksien nousuja tukee tilasto yleisestä hintatason noususta. Tätä kuvataan kuluttajahintaindeksillä, joka oli vuonna 2007 3,8 % ja vuonna 2008 sen arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa. Seuraavassa on
arvioitu kuluttajahintaindeksin vaikutus jäsenmaksuihin.
Suomen Ladun jäsenmaksut 1.1.2008 ja korotusesitys kunkin luokan alapuolella:
1) Henkilöjäsen 12,50 euroa (jäsenkortti + Latu ja Polku –lehti). Korotusesitys 1.1.09 alkaen 0,50 euroa, yht 13 €.
2) Perhejäsenyys 17,00 euroa (2 jäsenkorttia + Latu ja Polku –lehti). Korotusesitys 1.1.09 alkaen 1,00 euroa, yht 18 €.
3) Nuorisojäsen alle 19 v. 6 euroa (jäsenkortti + Latu ja Polku –lehti) Korotusesitys 1.1.09 alkaen 0,50 euroa, yht 6,50 €.
4)
Rinnakkaisjäsen (I jäsen toisessa latuyhdistyksessä) 6,00 euroa (jäsenkortti + oman yhdistyksen jäsentiedote)
Korotusesitys 1.1.09 alkaen 0,50 euroa, yht 6,50 €
14.
15.
16.
17.

Suomen Latu ry:n teema ja päätavoitteet vuodelle 2009
Suomen Latu ry:n ajankohtaiset asiat
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

LOUNAIS-SUOMI
Pyhän Jaakobin kirkkovaellus, pe 25.7.2008 klo 17.
Paimio. Vaellus alkaa Paimion kirkossa pidettävällä
alkuhartaudella. Vaellusreittinä Paimion Mikaelinkirkko - Räpälän vanha kirkkopaikka - Jaakobin kirkko.
Helmilässä pysähdytään kahville ja makkaralle ennen
vaelluksen päätöstä ja iltavesberiä kirkossa. Vaelluksen
pituus hieman yli 9 km. Tapahtuman järjestää Paimion
seurakunta yhteistyökumppaneinaan Pyhän Jaakobin
kirkkohuoneyhdistys ja Peimarin Latu ja Polku ry. Lisätiedot ja ryhmäilmoittautumiset Jorma Kakkoselle,
puh. 050 342 8090 tai jorma.kakkonen@evl.fi.

SAVO-KARJALA
Hiihtoviikko Ylläkselle vko 15. Lapinlahden Latu ry.
Tied. Ritva 0400 577069
SL ry:n kevätpäivät ja –liittokokous 19.-20.4.08, Espoo,
yhteisbussi.
Uutta potkua sauvakävelyyn (4 h) 26.4., Joensuu
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Metsämörriohjaajan peruskurssi (15 h) 26.-27.4. Kuopio
Metsämörriohjaajan jatkokurssi (7 h) 3.5. Joensuu
Metsänuppuset ja –myttyset teemapäivä (7 h) 4.5. Joensuu
HUOM! Uusi päivämäärä: Metsävaeltajaohjaajakoulutus 23.-24.5. Juankoskella. Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille. Ilm. Suomen Latuun 9.5.2008 mennessä. Järj.
Juankosken Kuntoilijat ry ja Suomen Latu
Suomi - Meloo; Pieksämäki-Lahti 7.-13.6.
V Tahkon soutu-melonta 1.-2.8. , juhlasoutu, KuopioJuankoski-Tahkovuori, Nilsiä. Järj. Itä-Suomen Soutuklubi ja Juankosken Kuntoilijat ry
Kyykkäturnaus Juankoskella 17.8., Juankosken Kuntoilijat ry

LATUALUEIDEN KUULUMISIA
Terveisiä Savo-Karjalasta!
Savo-Karjalan latualueen lentopalloturnaus Suonenjoella käytiin läpi 6 mies- ja 5 naisjoukkueen voimin.
Juankoski järjesti yhteisbussin, jolla 3 joukkuetta
kannustajineen matkasi Suonenjoelle. Koko päivän
kestäneessä turneessa voiton miesten puolella vei
Suonenjoen Latu ry (kotijoukkue), toiseksi sijoittui
”kova tuttu” vastustaja Juankosken Kuntoilijat ry, kolmannen sijan otti Olavin Retkeilijät Savonlinnasta.
Naisten puolella voitti Mikkelin Latu ry, Suonenjoen
Latu ry:n tullessa toiseksi ja kolmannen sijan vei Juankosken Kuntoilijat ry. Mukavan runsas osanottajajoukko yllätti positiivisesti isännöivän puheenjohtaja Pekka
Karhusen sekä yhteyshenkilön. Mukava oli nähdä mukana välivuoden jälkeen Savonlinna, Mikkeli kiva kun
tulitte sekä Siilin Latu ry yllätti saapumalla kahdella
miesjoukkueella samaten kuin Iisalmi naisten puolella.
Ihan hienoa saada lisäjoukkueita turnaukseen mukaan. Olavinlinnan piha katsastettiin myöskin Jäälinna
tapahtuman tiimoilta. Upeita olivat jääveistokset hienossa miljöössä.
SL ry:n toimikunnat ja työryhmät pitivät yhteisen
tiedotuspäivän sekä järjestäytymiskokouksiaan 29.2.1.3. Lauantaina kokoontuivat kouluttautumaan sekä
vuotta 2008 suunnittelemaan alueiden yhteyshenkilöt. Allekirjoittanut osallistui soututyöryhmän kokoukseen sekä tietysti alueiden päivään.
Soututyöryhmässä ovat alueeltamme Sulkavalta
Reino Eerikäinen ja Kuopiosta Pertti Tuomikoski. Pekka
Karhunen, Suonenjoen Latu ry, on valittuna Suomen
Ladun järjestötoimikuntaan. Lasten hiihto-oppeja
muokkaamassa Joensuusta Eija Sollo. Joten ihan kivasti oman alueemme väkeä on siellä edustettuna.

Alueiden palaverissa Nuorten toimikunta piti puheenvuoron kertoillen heidän suunnitelmistaan sekä
kysellen alueiden toiveista ja tarpeista. Savo-Karjalan
puolesta minä lupauduin alueellamme järjestettävän
syyskokouksen yhteyteen nuorille toimintaa, keskusteltiin jopa alueellisesta nuorten toimikunnasta. Nyt
heitänkin haasteellisen pallon alueemme yhdistyksille!
Olemmeko me niin virkeitä ja energisiä, että saamme
mukaamme nuoria aluekokoukseen Iisalmeen. Heille
kehitellään omaa, heitä kiinnostavaa ohjelmaa. Mietintämyssyt päähän, alueemme aktiivit! Syksyyn on
aikaa ja haastetta riittää saammeko jopa perustetuksi
alueemme nuorten toimikunnan.
Savo-Karjala sai metsiinsä vihdoin lunta järjestääkseen laturetkiään. Alueelta palautteena kuultuna Siilin
Latu sai isolla osanottajajoukolla Räsä-Ukon kaksipäiväisen laturetken hienosti toteutumaan. Iisalmessa
Lajeksen 50- juhlalaturetki onnistui myöskin hyvin ja
Juankoskikin sai pakkasesta huolimatta (-21 astetta)
mukavan laturetken aikaiseksi.
Näkymisiin ja halauksiin kevätpäivillä ja liittokokouksessa!
Anu, Savo-Karjalan yhteyshenkilö
PS. Varattuna bussi (iso, porukkaa mahtuu mukaan)
kevätpäiville ja liittokokoukseen Espooseen.Lähtee
perjantaina ja paluu sunnuntaina liittokokouksen jälkeen. Ottakaa yhteyttä!

Ulkoilu- ja retkeilyvälineiden kirppis
la 19.4. klo 11-15 Töölönlahden ulkoilukeskuksessa. Tule tekemään löytöjä!
Voit myös itse tulla myymään käytettyjä ulkoilu- ja retkeilyvälineitä (pöytävuokra 10€).
Pöytävaraukset www.ulos.fi/toolonlahti.
Mukana myös LatuShopin varaston tyhjennysmyynti!
Nyt tuotteet retkeilyyn ja ulkoiluun -30% - 60% alennuksilla!
Tuotteet ja hinnat löydät nettisivuiltamme www.suomenlatu.fi/latushop
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Suomen Ladun valtakunnallisten tapahtumien hakeminen
Jäsenyhdistykset voivat anoa Suomen Ladun hallitukselta valtakunnallisten tapahtumien järjestämisoikeutta.
Anomukset olisi hyvä tehdä hyvissä ajoin mielellään viimeistään kaksi vuotta ennen tapahtumaa. Sopivan
valtakunnallisen tapahtuman hakeminen esim. yhdistyksen juhlavuodeksi on hyvä keino aktivoida jäsenistöä ja saada
myös uusia aktiiveja mukaan toimintaan.
Aikaisin vapaana oleva vuosi

Tapahtuma
-

Valtakunnallinen laturetki (helmi-maaliskuussa)
Erävaelluksen SM-kilpailut
Erämelonnan SM-kilpailut (touko-kesäkuussa)
Suomen Ladun leiripäivät
Avantouinnin SM
Avantouinnin MM
Lumenveiston SM-kilpailut
Jäänveiston SM-kilpailut
Lumikenkäilyn SM-kilpailut

2010
2009
2009
2010
2011
2010
2009
2009
2009

Suomen Ladun toimistosta on saatavana tapahtumien sääntöjä ja järjestelyohjeita.
Anottava tapahtuma:_______________________________________________________________________
Ajankohta:_____________________ Vaihtoehtoisen ajankohta / vuosi:_______________________________
Yhdistys, joka anoo:________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö, osoite, puhelin ja sähköposti:____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tapahtumapaikka/-alue:____________________________________________________________________
Yhteistyötahot:____________________________________________________________________________
Selvitys voimavaroista, joilla tapahtuma toteutetaan (tai liitteenä): ___________________________________

_________________________________________________________________________________________
Alustava talousarvio (tai erillisenä liitteenä)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Muuta (esim. perustelu miksi kyseinen vuosi, tapahtuma, paikka tms.)________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Päiväys, paikka ja yhdistyksen allekirjoitukset: ___________________________________________________

SUOMEN LATU RY • Fabianinkatu 7, 00130 HELSINKI • Puh. (09) 4159 1100 • Fax (09) 663 376 • Y-tunnus 0202192-1
www.suomenlatu.fi • info@suomenlatu.fi • www.tunturiin.fi
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LATUALUEIDEN KUULUMISIA
Heippa Hämäläiset!
Kevät tulee sittenkin pitkän, pimeän ja vetisen talven jälkeen – pari aamua sitten näin laulujoutsenparin
lentävän kohti Vanajavettä…
”Nojatuolivaelluksella Islannissa”oli mukana 32 latulaista. Kiitos vielä kerran Janakkalan Ladulle latumajan
luovuttamisesta latualueen käyttöön ja kahvituksen
järjestämisestä. Kahvipullien leipojalle erityiskiitokset
– olivat suussa sulavia!
Latualueen kevätretki – Torrosuolta Salovedelle
17.-18.5.2008.
Tutustutaan Hämeen luontokeskukseen, patikoidaan
Torronsuolla ja melotaan Salovedellä Lounais-Hämeen
Retken puuhamiesten opastuksella.
Lauantaina 17.05. kokoonnumme klo 10.00 Hämeen Luontokeskukseen, Härkätie 818, 31380 Letku
(Tammela). Kokoontuminen auditorioon, jossa luontokeskuksen henkilökunta esittelee toimintaa. Päätteeksi katsellaan Torronsuo -video. Luontokeskuksella on
mahdollista kahvitella (omalla kustannuksella).
Siirrymme Torronsuon rannalle Kiljamon parkkipaikalle, jonka läheisyydessä on nuotiopaikka. Siellä voimme nauttia eväitä (omat eväät) ja teemme nuotion, jos
olosuhteet sallivat. Lähdemme kävelemään pitkoksia
pitkin ja patikoimme n.3 tuntia. Patikoinnin jälkeen
siirrytään Salovedelle Kärkölään (Nummi-Pusulaan),
jossa on Finlaysonin eräkerhon kalamaja. Salovedellä
on mahdollisuus tutustua inkkarikanoottimelontaan
ja saada vinkkejä melonnan saloihin. Kalamajalla on
mahdollista majoittautua sisätiloissa lattialla - telttapaikat on hieman rajalliset, mutta jokusia kyllä löytyy.

Illalla saunotaan, uidaan ja istuskellaan nuotion ääressä.
Sunnuntaina 18.5. teemme pienimuotoinen melontaretken Salovedelle ja Saarijärvelle. Jokainen heräilee
aamulla omaan tahtiin kuitenkin niin, että kaikki olisivat valmiina klo 9.00 järvelle lähtöä varten. Meloskellaan rauhallisesti 3-4 tuntia. Rantaudumme muutaman
kerran venyttelemään kipeytyneitä lihaksia. Pidämme
yhden hieman pidemmän tauon, jotta päästään mutustelemaan eväitä. Jos olosuhteet sallivat, teemme
nuotion. Paluu lähtöpaikkaan noin klo 13.00.
Mukaan retkivarustus ja oma muonitus. Jos retkeilijöillä on omia inkkareja tai kajakkeja, ottakaa ilman
muuta mukaan. Kalamajan varusteisiin kuuluu sähkö,
kahvinkeitin, mikro, sähköhella ja jääkaappi. Majoittujilta peritään 10 €/ henkilö.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 10.5.2008 mennessä
Petri Ahola puh. 050 331 1000 , petri.ahola@frkv.fi
Kerrothan ilmoittautuessasi tuletko patikoimaan, melomaan vai molempia, onko omaa kanoottia, kelluntaliivejä yms. Patikoinnista voi tiedustella Jouko Mäkinen
0400 485 616 , jouko.t.makinen@evl.fi tai Jouko Palander 050 543 5870. Majoittautumisesta ja melonnasta
Pekka Valmu 050 342 0334, pekka.valmu@luukku.com
Tapaamisiin viimeistään Torronsuolla!
Anna-Maija Rae
Hämeen latualueen yhdyshenkilö

Alueyhdyshenkilöt eivät tieltä eksy,
kaupungissakaan! :)

Kuva: Petri Kulha
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27.–29.6.2008 Kaupin Leiripäivien kilpailuilmoittautumiset
Latuyhdistyksen nimi:
Latuyhdistyksen yhteyshenkilö:
Puhelin:

Nimi

Sähköpostiosoite:

Laji

Sarja

Osallistumismaksu

Yhteensä

Kilpailuilmoittautumiset 31.5.2008 mennessä
tilille ”Suomen Ladun leiripäivät 2008” , TSOP
573008-2365258, viitenumero 8060
mainittava maksussa.
Lähetä lomake (liitteeksi joukkueiden nimilista) ja
kopio maksukuitista osoitteella:
Tampereen Taivaltajat ry
Leiripäivät 2008
Kortelahdenkatu 10–12
33230 TAMPERE
 LATULINKKI 2008

Ilmoittautuminen on ehdottomasti varmistettava
kilpailutoimistossa viimeistään kaksi tuntia ennen
kilpailun alkua, jolloin myös joukkueiden kokoonpano vahvistetaan.
Vaellus- ja suunnistuskilpailuihin otetaan vastaan jälki-ilmoittautumisia 19.6.2008 asti, osanottomaksu + 10 EUR.

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ladun leiripäiväkilpailujen sääntöjä. Kilpailulajit ja sarjat:
BEACH VOLLEY

VAELLUSKILPAILU

sarjat:

sarjat ja matkat:

Miehet
Naiset
Sekajoukkue

A-sarja, kilpasarja, matka noin 7,5 km
B-sarja, harrastajasarja, matka noin 6,5 km
Nuorten sarja, alle 17-vuotiaat, matka noin 6,5 km

Joukkueen on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä turnaukseen tuomari ja kirjuri.

Kolmihenkisessä partiossa on oltava molempaa sukupuolta.

KYYKKÄ

Leiripäivävaelluksella tarvitaan seuraavia varusteita:

sarjat:

–

partiokohtaiset ea-tarvikkeet

Miehet joukkue
Sekajoukkue
Miehet
Naiset
Ikämiehet
Nuoret alle 17 vuotta

–

kolme kompassia

–

yksi karttapussi

–

muistiinpanovälineet; vedenkestävä tussi, pehmeä
lyijykynä

–

kaksi vuolupuukkoa, joista toinen soveltuu kaivertamiseen

LENTOPALLO

–

heittoköysi 20 metriä, paksuus 6–8 mm

–

Trangia-keitin + polttoaine, vesilitran kiehauttamiseen

–

yksi litra juomakelpoista vettä

–

lisäksi muut eväät ja juomavedet mahdollisesti
kuuden tunnin retkeen

–

päiväretkireppu tai -reppuja varusteiden kantamiseen

sarjat:
Kilpasarja miehet, osallistumisoikeus kaikki luokitellut pelaajat (m-, 1-, 2-, 3-, 4-sarjalaiset)
Kilpasarja naiset, osallistumisoikeus kaikki luokitellut pelaajat (m-, 1-, 2-, 3-, 4-sarjalaiset)
Harrastesarja miehet, ei rekisteröityjä pelaajia
Harrastesarja naiset, ei rekisteröityjä pelaajia
Harrastesekasarja, kentällä aina 3 naista + 3 miestä,
ei rekisteröityjä pelaajia
Seniorit yli 50 vuotta miehet, vuonna 2008 täyttävät,
osallistumisoikeus kaikilla
Seniorit yli 50 vuotta naiset, vuonna 2008 täyttävät,
osallistumisoikeus kaikilla
Kaikille joukkueille vähintään 4 ottelua
Joukkueen on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä turnaukseen tuomari ja kirjuri.

Matkapuhelimen käyttö on vaelluksella kielletty.
Vaellus tapahtuu pienellä alueella ja rastihenkilöstöllä on puhelimet, joten onnettomuuden sattuessa avun
saanti on nopeaa.
Leiripäivävaelluksen maasto on kovapohjaista ja kuivaa. Vaelluksella ei ole pikataivalta, eikä määräaikaa.
Vaellusmatkat ovat lyhyitä ja tehtäviä on paljon ja kun
odotettavissa on myös paljon osanottajia, niin ruuhkaa ja odotuksia rasteilla ei voi välttää.

SUUNNISTUS
sarjat:
Miehet yleinen, 10 km
Naiset yleinen, 6 km
Pojat alle 17 vuotta, 4 km
Tytöt alle 17 vuotta, 4 km
Miehet yli 55 vuotta, 4 km
Naiset yli 55 vuotta, 4 km
Perhe, ei rajoitettua henkilömäärää/perhe, 3 km

Kiirusta ei piretä,
otetaan lunkisti ja
nautitaan!

LATULINKKI 2008 

KUULUMISIA KENTÄLTÄ
Kuinka hurahdin geokätköilyyn
GPS-laite oli jo tuttu vempain Tiilikan Arton kanssa
tehdyn Muotkanruotkan-vaelluksen tarpeellisena
suunnistusvälineenä.. Myöhemmin puoliso hankki
myös laitteen itselleen. Jossakin vaiheessa mieheni oli
kuullut jostain juttua aarteenmetsästyksestä eli geokätköilystä.
Otettuaan netistä selvää tästä harrastuksesta hän
laittoi koordinaatit laitteeseen ja lähti maastoon suunnistamaan kätkölle. Ensimmäiset kerrat hän sai mennä
itsekseen juoksemaan purkkien perässä. Itse jäin odottelemaan autoon ja ajattelin että kylläpäs onkin ihan
lapsellista touhua. Suuren maanittelun jälkeen lähdin
iltalenkille mukaan etsimään kodin lähimaastosta ”aarretta”. Jotenkin sitä sitten vaan alkoi etsiskellä kivien
ja kantojen koloista sitä purnukkaa, jotta pääsisi pian
kotiin eivätkä ihmiset tuijottelisi pitkään tonkijoita.
Mökkireissulla sitten ensimmäistä kertaa loggasin
eli kirjoitin pikaisesti keksimäni nimimerkin purnukassa olevaan lokikirjaan ja kotona sitten liityin tähän
kaistapäiden joukkoon ja tutkin enemmänkin netistä
www.geocaching.com:ista tietoja tästä touhusta.
Kätköjä löytyy ympäri maailmaa. Kaikki löytöni, vähän yli 900 kappaletta, ovat vielä kotimaassa tehtyjä.
Kätköt ovat piilotettuina johonkin mielenkiintoiseen
paikkaan, jonka tekijä haluaa näyttää muillekin. Näin

EESTI KALEV JÄRJESTÄÄ
KUNTOILIJOIDEN KESÄPÄIVÄT
13. – 15.6.2008 Jõulumäen Liikuntakeskuksessa Pärnun eteläpuolella
Kesäkuun 13. – 15 päivinä olemme jälleen kutsutut
virolaisille leiripäiville Pärnun lähelle, Jõulumäelle.
Viron leiripäivät on huomattavasti leppoisampi ja pienimuotoisempi kuin omat leiripäivämme paria viikkoa
myöhemmin.
Jõulumägi on parikymmentä kilometriä Pärnusta etelään mäntymetsässä sijaitseva kuntoilukeskus, jota
useat virolaiset liikuntajärjestöt käyttävät mm lastenleirien järjestämiseen. Parikymmentä vuotta takaisin
se oli neuvostoarmeijan harjoitusaluetta, missä varusmiehet ensin kiivaasti kaivoivat maastoon kuoppia
ja sitten pika-pikaa peittivät ne. Alue kävi aikanaan
armeijalle tarpeettomaksi ja tyhjeni.
Erään päivänä Enn Tasalain keksi alueen ja alkoi kehittää sitä. Tänä päivänä Jõulumäe on Enn Tasalainin
näkemysten mukainen perheliikuntaan sopiva, ympä10 LATULINKKI 2008

on lomamatkoilla tullut käydyksi sellaisissa kivoissa paikoissa joihin ei varmaankaan muuten olisi tullut eksyttyä.
Kätkö on yleensä pakasterasia, mutta on kätköjä ollut
10 litran ämpärissäkin ja taas ihan pikkuriikkisessä putkilossa. Joku on piilotettu puunlatvaan, toinen kivenkoloon,
kolmas roikkuu magneetin varassa sillankaiteessa jne. Piilotuspaikkoja ja –tapoja on valtava määrä. Uusia ideoita
tulee jatkuvasti vastaan.
Itse olen tehnyt neljä kätköä ja on mukava seurata
netistä, koska joku on taas käynyt kirjoittamassa nimensä
purnukassa olevaan lokikirjaan ja heidän kommenttejaan.
Joskus viikonloppuisin teemme ”lomamatkoja” johonkin
lähikaupunkiin. Etsimme kätköjä ja yövymme paikallisessa
hotellissa. Näin tulee kaupunki ja sen lähialueet tutuiksi.
Lisäksi tulee oltua paljon ulkona ja välillä saa tehdä pidempiäkin kävelymatkoja kätköltä toiselle.
Nyt, jo pari vuotta harrastuksessa mukana olleena, olen
saanut siskonikin perheen tähän puuhaan mukaan. Joten
mene nettiin ja valitse joko www.geocache.fi tai www.
geocaching.com ja tutustu lähemmin tähän vähän erilaiseen ulkoilumuotoon, jossa sekä jalat että aivot saavat
liikuntaa.
Arja

ri vuoden käytössä oleva liikuntakeskus. Ei ole tietoa
mistä Jõulumägi on nimensä saanut, mutta nimensä
mukaisesti metsästä löytyy talvella tonttujen ja joulupukin majat sekä varsin pitkä liukumäki pienimpien
iloksi.
Suomen Latu ei järjestä Joulumäelle ryhmämatkaa
mutta lähtee itse mukaan sekä tilaa bussin Tallinnasta
– Pärnuun ja takaisin mikäli osallistujia väh. 15 hlöä.
Hinnat
Telttailu ja ruokailu on 370 EEK hengeltä
Leiripassi 100 EEK (maksetaan paikan päällä)
Laivamatkat: jokainen hoitaa itse
Bussikuljetus: Suomen Latu järjestää, mikäli osallistujia
väh. 15 hlöä
Matkanjohtajina ja oppaina toimivat Erkki Kakkonen ja
Johanna Zingelmann
Alustavat ilmoittautumiset, ohjelma ja lisätiedot:
Johanna Zingelmann
johanna.zingelmann@suomenlatu.fi

Kolme yötä
Kiilopäällä
huhtikuun hangilla

12.4.-3.5.2008
Hinta/3 yötä/henkilö
Hotelli Niilanpäässä
Yhden hengen huoneessa
Mökissä, kun mökkiin majoittuu kaksi henkilöä
Mökissä, kun mökkiin majoittuu vähintään 3 henk.

165 e
215 e
180 e
140 e

Suomen Ladun jäsenalennus 15 €/henkilö/ 3vrk. Jäsenkortti esitettävä
vastaanotossa.
Kolmen yön paketti on voimassa 12.4.2008 – 3.5.2008,
paikkoja on rajoitetusti. Tarjous koskee 23.2.2008 jälkeen tehtyjä varauksia.

Hintoihin sisältyy majoitus valitussa majoitustilassa, päivittäin aamiainen
runsaasta noutopöydästä, päivällinen ja iltasauna klo 15.00 - 20.00,
mahdollisuus osallistua oppaan vetämälle hiihtoretkelle (su-pe) sekä
iltaohjelmaa mm. lettujen paistoa ja yhteislaulua.

Tunturikeskus Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 SAARISELKÄ
Puh. (016) 670 0700
kiilopaa@suomenlatu.fi
www.kiilopaa.fi
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TÄRKEÄÄ TIETOA YHDISTYKSILLE
SLU kutsuu hyödyntämään
ESR-kehittämisohjelmaa
SLU koordinoi liikunnassa valtakunnallisesti Euroopan
sosiaalirahaston kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on synnyttää uudenlaisia tuotteita ja malleja hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauteen
2007 - 2013 kuuluu valtakunnallinen kehittämisohjelma, jonka nimi on ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan
kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana”. SLU
on mukana kehittämisohjelmaa koordinoivassa hankkeessa. SLU vastaa hankkeessa liikunnan kolmannesta
sektorista. Nuorisoalan kokoavana voimana on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, ja kulttuuripuolella
toimii Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti, IADE.

Pilottihankkeiden haku 7.-30.4.2008
Kehittämisohjelmassa haetaan kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisoalojen pilottihankkeita, joissa kunta ja järjestö
tarjoavat yhdessä hyvinvointipalveluja eri väestöryhmille tai joiden avulla järjestöt tarjoavat työhyvinvointipalveluja yrityksille. Pilottihankkeiden ensimmäinen
haku oli alkuvuodesta. Toinen haku on 7.-30.4.2008.
Koordinoivalla hankkeella on projektipäälliköt SLU:
ssa, Allianssissa ja IADE:ssa. IADE vastaa hankkeen johtamisesta. Projektipäälliköt auttavat järjestöjä pilottien suunnitteluvaiheessa sekä konsultoivat syntyneitä
pilotteja ja edistävät niiden yhteistyötä.

Uudenlaisia malleja hyvinvointipalveluihin
Hankkeessa edistetään uusien ratkaisujen ja toimintamallien synnyttämistä kolmannen sektorin palvelutoimintaan ja selvitetään siihen liittyviä juridisia ja eettisiä
kysymyksiä, toimintavalmiuksia ja koulutustarpeita.
Tavoitteena on vahvistaa pilottihankkeiden ja niiden taustaorganisaatioiden liiketoiminta-, palvelutuotanto- ja palveluosaamista sekä kolmannen sektorin
uusien palvelukonseptien ja hyvien käytäntöjen levittämistä kunta- ja yritysyhteistyössä.
Hankkeessa yksittäiset pienetkin toimijat saavat tukea kehittymiselleen suoraan hankkeelta tai SLU-alueiden yhteisen hankkeen kautta. ”Hankkeen yhteydessä
on loistava mahdollisuus uudistaa perinteistä urheiluseuratoimintaa aatteellisuutta unohtamatta. Nyt on
mahdollisuus saada lisää resursseja toiminnan kehittämiseen, tukea innovatiivisille palvelumalleille sekä liiketoiminta- ja palveluosaamisen parantamiseen”, SLU:
n ESR-hankkeen projektipäällikkö Nelli Koivisto sanoo.
ESR-kehittämisohjelmaa hallinnoi opetusministeriö.
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Rahoittavana viranomaisena toimii Lapin lääninhallitus, josta saa teknistä neuvontaa hankehausta.

Lisätietoja
Hankehausta teknisesti:
Ylitarkastaja Marika Lindroth, Lapin lääninhallitus, puh.
040 707 3003, etunimi.sukunimi@laaninhallitus.fi
Koordinoiva hanke (Kolmas lähde):
ESR-hankkeen projektipäällikkö Nelli Koivisto, SLU,
puh. 040 822 7130, etunimi.sukunimi@slu.fi
Hankkeen johto, koulutus- ja kehittämispäällikkö Kai
Lehikoinen, IADE, puh. 050 439 0517, etunimi.sukunimi@iade.fi
Kehittämispäällikkö Hannu Kareinen, Allianssi, puh.
040 900 4677, etunimi.sukunimi@alli.fi
SLU-alueiden esiselvityshanke:
Erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, SLU-alueet, puh.
050 585 0461, etunimi.sukunimi@plu.fi
Pilottihankkeiden hakuun liittyviä linkkejä:
Opetusministeriön sivuilta kehittämisohjelmista:
www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/
ohjelmakausi_2007-2013/Kehittamisohjelmat.html
Valintakriteerit:http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/
Valintakriteerit/Kolmas_sektori_hyvinvointipalvelujen_tarjoajana.pdf (Ks. kohta 3.2)
Hankehakemukset: www.eura2007.fi
Tietoa EU:n rakennerahastoista: www.rakennerahastot.fi

Yhdistysten toiminta vuonna 2007
Seuraavilta sivuilta löydätte Suomen Ladun toimintakertomuksen vuodelta 2007. Kuten huomaatte,
paljon on jälleen saatu aikaan, ja liikutettu tuhansia
ihmisiä ympäri Suomen. Latuyhdistysten aktiivisuus
on ilahduttavaa etenkin lasten ja nuorten toiminnan
järjestämisessä.
Kiitos kaikille toimintalomakkeen palauttaneille yhdistyksile, ne ovat meille tärkeitä tiedonlähteitä, kun
viestimme toiminnastamme muille, varsinkin päättäjille.
Toimintalomakkeen palauttaneiden kesken arvoimme Akumajan majoitusviikon. Tällä kertaa onni suosi
Järvenpään Latua. Onnea ja tervemenoa upeaan erämaakohteeseen Kevon tuntumaan!

Kiinteistö Oy Kiilopään

OUTALATU

L

omaviikko Kiilopään keväthangilla, ruskan aikaan patikoimaan tunturiin, tunnelmallinen joulu Lapissa. Kuulostaako houkuttelevalta?

Nauti sinäkin Lapin lumosta Kiilopäällä. Maaliskuussa 2008 Tunturikeskus Kiilopään tuntumaan valmistuneet
uudet lomaosakkeet ovat keskellä Lapin luontoa. Patikkapolulle ja ladulle noin 50 metriä, Urho Kekkosen
kansallispuistoon noin 100 metriä. Viihtyisät mökit on suunnitellut arkkitehti Risto Vuolle-Apiala ja Honkarakenne on toteuttanut ne laadukkaina hirsiparimökkeinä.
Parhaiden ulkoilureittien ja latuverkoston varrella sijaitsevat mökit ovat kerrosalaltaan 53 m² ja 72 m², h.a 44
m² ja 62 m² ja niissä on erittäin hyvä pohjaratkaisu. Mökeissä on tyylikäs sisustus ja hyvä varustetaso. 1/6osuus oikeuttaa 8-9 käyttöviikkoon vuodessa. Enää muutamia osuuksia ja yksi koko mökki jäljellä!

Latuyhdistyksille varattu yksi isompi mökki, vielä pari osuutta jäljellä!
Lisätiedot: puh. (09) 4159 1124, minna.ala-kyyny@suomenlatu.fi
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