tietoa luottamushenkilöille

LATULINKKI
1/2008

LATULINKKI 2008 

LATULINKKI

LATUYHDISTYKSEN MUISTILISTA

SISÄLTÖ 1 / 2008
Latulinkin mediakortti 2008		
Avataan uusia latuja			
Suomen Latu 70 vuotta		
Ajankohtaisia latuja			
Terveisiä jäseniltä			
Latualueiden kuulumisia		
Tärkeää tietoa yhdistyksille		
		
		
		
				

Keppisambaladies pääjuhlassa
Kuva: Antero Aaltonen

JULKAISIJA:
Suomen Latu ry
Fabianinkatu 7
00130 Helsinki
puh. (09) 170 101, (09) 4159 1100
fax (09) 663 376
info@suomenlatu.fi
www.suomenlatu.fi
PÄÄTOIMITTAJA:
Johanna Zingelmann
TOIMITUS JA TAITTO:
Minna Ala-Kyyny
KANSIKUVA:
Veijo Rahikainen
PAINOPAIKKA:
Julkaisumonistamo Eteläranta Oy,
Helsinki

 LATULINKKI 2008

3
4
5
6
8
9
10

1/2 Aineistot seuraavaan Latu & Polku -lehteen
8/2 Esitykset ja ansiomerkkihakemukset seuraavaan
Suomen Ladun hallituksen kokoukseen
22/2 Esitykset seur. järjestötoimikunnan kokoukseen
22/2 Aineistot seuraavaan Latulinkkiin

ULKOILUN JUHLA JATKUU
Suomen Ladun 70-vuotisjuhlat Helsingissä ovat onnellisesti takana. Kolmen päivän mittaista, useasta eri
tapahtumasta muodostunutta kokonaisuutta työstettiin toimistolla koko syksy. Siksi on ilo todeta, että niin
monet latuyhdistykset, latulaiset, ystävät ja tutut, yhteistyökumppanit sekä vanhat kollegatkin saapuivat
paikalle.
Ajankohta oli nykylatulaiselle haastava, moni nautti
vielä joululomasta. Ehkä siitä johtuen saimme lähes
yhtä paljon tervehdyksiä ja lämpimiä ajatuksia juhlimaan estyneiltä. Suomen Ladun toimiston puolesta
lämpimimmät kiitoksemme kaikille hengessä mukana
ja läsnäolleille!
Juhlat jatkuvat!
Suomen Latu on perustettu 28.1.1938. Latuyhdistykset
ympäri Suomen viettävät 70-vuotisjuhlia ulkoilutapahtumien merkeissä 25.–27.1.2008. Viikonlopun aikana
kiinnitetään erityishuomiota terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin, järjestämällä matalan kynnyksen
tapahtumia juuri tälle kohderyhmälle.
Ulkoilulajit ovat saavutettavuutensa ja elämyksellisyytensä vuoksi erityisen hyvin liikunnan “aloituslajeiksi”
sopivia. Juhlatapahtumia on luvassa jo yli 50 paikkakunnalla. Katso oman tai lähimmän paikkakunnan
tapahtumatiedot www.suomenlatu.fi/70vuotta.
Tervemenoa kaikki yhdessä ulos - haastetaan sinne
loputkin suomalaiset !
Johanna Zingelmann
järjestöpäällikkö

OSOITEMUISTIO
Suomen Latu on painanut vuosittain osoitemuistion,
joka on lähetetty yhdistysten toimijoille. Jatkuvasti
muuttuvat yhteystiedot johtavat siihen, että muistio on
jo ilmestymishetkellään vanhentunut. Niinpä keskusjärjestö pohtii ratkaisuksi pelkästään sähköiseen osoitemuistioon siirtymistä.
Ennen lopullista päätöstä haluamme kuulla kentän mielipiteen asiasta. Lähetä siis sähköpostilla kommenttisi
31.1. mennessä osoitteeseen marita.lassila@suomenlatu.
fi. Viestin otsikoksi “osoitemuistio”.
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* = kuntapostitus ( kuntien liikunta-asioista vastaavat )
Julkaisija:
Suomen Latu ry, Fabianinkatu 7, 00130 HKI, (09) 4159 1100, (09) 663 376, www.suomenlatu.fi
Päätoimittaja:
Johanna Zingelmann, johanna.zingelmann@suomenlatu.fi
Toimitus ja taitto:
Minna Ala-Kyyny, minna.ala-kyyny@suomenlatu.fi
Painosmäärä: 550 kpl
Ilmoitushinnat A4 m/v: Takakansi 300 €, sisäsivu 170 €, ½ sivu 100 €, ¼ sivu 50 €
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AVATAAN UUSIA LATUJA
Retkipiilo – Etsi minut!

Saarihiihto 2008

Ihminen on siitä harvinainen eläin, että se leikkii vielä
aikuisenakin, läpi elämän. Ehkä työkiireet vähentävät
leikkimistä, mutta tuleehan sitten ’ukki- ja mummoikä’. Ja leikkimällä oppii. Näin myös Puijon Ladussa
kehitellyssä uudessa leikissä, Retkipiilossa. Piilon tekijä ilmoittaa netissä, sähköpostilla, tekstiviesteillä tai
paikallislehdessä tapaamisajan, paikan koordinaatit ja
suositeltavan varustuksen (oma kuksa / omat eväät /
uimapuku / saunomisvälineet jne). Ilmoituksessa voi
olla myös valokuva paikasta. Kukin leikkiin osallistuja
keksii itselleen keinon piilon löytämiseksi. Joku katsoo
paperikartasta paikan, toinen netin karttapalvelusta,
kolmas tulee piilolle GPS:n avulla.

Tapahtuma on joka toinen talvi toteutettava
massahiihto Virolahden
itäisellä
merialueella.
Seuraava eli järjestyksessään kolmas Saarihiihto
järjestetään
8.3.2008.
Laturetken pyrkimyksenä on Venäjän puolella
sijaitsevan Papinsaaren
kiertäminen (suunniteltu
reitti). Saarien lomassa
kulkevan
hiihtoreitin
pituus on noin 20 kilometriä.

Ilmoitus voi olla esimerkiksi tällainen:
”Tavataan kuvan esittämässä paikassa su 28.10.2007
klo 14. Jotta löytäisit piilon, niin katso kartasta koordinaatit 3529315, 6978505. Voit etsimisessä käyttää
myös GPS:ää. Ota oma kuksa mukaan!”
Retkipiilo muistuttaa Amerikasta peräisin olevaa Geokätköilyä, jossa GPS:n avulla etsitään erilaisiin paikkoihin piilotettuja rasioita. (www.geocaching.fi) Retkipiilo
on kuitenkin itsenäisesti keksitty toimintamuoto, joka
sopii hyvin latulaisille. Piilosilla voi olla jokaisena vuoden aikana. Se ei tarvitse mitään investointeja. Sen
avulla voi perehtyä karttojen koordinaatistoihin sekä
kompassin ja GPS:n käyttöön.
Piilon suunnittelu ja varsinkin etsiminen tarjoavat mielekästä luonnossa liikkumista ja ympäristön tarkkailua
sekä mahdollisuuden muiden latulaisten tapaamiseen.
Retkipiiloon osallistuneiden kommentteja:
” Löysin kohteen karttaa lukien. Tulin Neulalammen
suunnasta polkuja, ojia ja korkeuskäyriä seuraten. Alue
oli minulle uusi. Toivottavasti joskus toistekin saa lähteä tällä tavalla etsimään ’rastia’. Toivon, että piilo olisi
pyörämatkan päässä ja sellaisessa maastossa, jossa on
maastokohtia, jotka on merkitty peruskartalle ja joista
saa kiinni ilman GPS:ää.”
” Nautin suunnattomasti metsässä kulkemisesta leudossa syyssäässä, kerrankin polkujen ulkopuolella. Oli
hauska seurata, kun ihmisiä saapui piilolle kuka mistäkin suunnasta. Ja jokainen lähti taas omalle taholleen.”
Teksti: Ensio Holopainen
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Ensimmäinen kansainvälinen hiihtotapahtuma järjestettiin olympiavoittaja Veli Saarisen juhlavuonna 2002.
Venäjän rajan taakse jääneeseen Saarisen kotisaareen
Martinsaareen suuntautunut hiihto keräsi suuren suosion.
Ensimmäinen Saarihiihto hiihdettiin vuonna 2003,
jolloin päämääränä oli Paation saari Venäjän rajan takana.
Toinen Saarihiihto järjestettiin 5.3.2005 Virolahden itäisellä meri- ja saarialueella olympiavoittaja Veli Saarisen
synnyin- ja nuoruuden maisemiin. Hiihtäjät kiersivät
tällöin Venäjän puolella sijaitsevan Laitsalmen ympäri.
Hiihto oli samalla kunnianosoitus kuuluisille virolahtelaisille tasamaan hiihtäjille Eetu ja Jussi Niskalle sekä
Matti Harjulle.
Retkihiihdon keskuspaikkana toimii Virojoen koulukeskus. Opastus tapahtumapaikalle on järjestetty valtatie
7:ltä Virojoen liittymän kohdalta.
Yhteislähtö tapahtuu klo 12.00 Veli Saarisen puistosta Virojoen rannalta. Hiihtonumerot on noudettava
koulukeskuksen infosta tapahtumapäivänä klo 10.00
- 11.30 välisenä aikana.
Ilmoittautumiset hiihtoon 21.1. - 8.2.2008. Saarihiihdon järjestävät yhteistyössä Kaakon Latu ry, Virolahden
Sampo ry ja Virolahden kunta.
Lisätietoja:
0207 629 285 / Katja Harju tai katja.harju@virolahti.fi

Suomen LAtu 70 vuotta
”Suomen Latu nauttii päätöksentekijöiden arvostuksesta”
Suomen Latu juhli 70-vuotista taivalta loppiaisviikonloppuna 4.-6.1.2008 latulaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa. Valtiovallan tervehdyksen pääjuhlaan
tuonut ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiitti
järjestöämme tärkeän työn tekemisestä.
- Suomen Latu on toiminut 70 vuotta liikunnan, ulkoilun ja retkeilyn edistäjänä ja asiantuntijana. Suomen
Ladulla on ollut suuri merkitys uusien urien avaamisessa ja kansalaisten liikuntamahdollisuuksien luomisessa, Tiilikainen sanoi puheessaan.
Helsingin yliopiston juhlasaliin kokoontunut ulkoiluväki kuunteli tyytyväisinä ministerin vuolaita kiitoksia.
- Suomen Latu on liikuttanut kansalaisia menestyksekkäästi jo 70 vuoden ajan ja kehittynyt tuona aikana
hiihtoyhdistyksestä koko kansan ulkoilu- ja liikuntajärjestöksi.
- Suomen Latu on ollut innokas omaksumaan ja kehittämään myös uusia liikkumisen muotoja ulkoilun
ja retkeilyn edistämiseksi, muun muassa sauvakävely,
retkiluistelu, avantouinti ja lumikenkäily, ministeri luetteli.
- Yhdistävänä tekijänä on aina elämyksellinen ja innostava tapa johdattaa ihmisiä luontoon, ministeri totesi.
Ministeri Tiilikainen löysi puheessaan yhtymäkohtia
oman työnsä ja Suomen Ladun arvojen välillä.
- Vastuullisuutta, kestävää kehitystä, tasavertaisuutta
ja miksei myös taloudellisuutta on helppo kunnioittaa
myös ympäristöministerinä.
Puheensa lopussa ministeri tarjosi Suomen Ladulle
myös jatkossa yhteistyön tukevaa kättä.
- Uskon, että Suomen Ladulla on tulevaisuudessa paljon annettavaa yhteistyökumppanina ympäristö- ja
opetusministeriöiden suuntaan. On tärkeää kehittää
uusia ulkona liikkumisen mahdollisuuksia – kaiken ei
tarvitse olla kallista, elämyksiä saa ilmaiseksi, ministeri
muistutti.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Suomen Ladun puheenjohtaja Pekka Alanen pääjuhlassa. Kuva Antero Aaltonen

Suomen Ladun puheenjohtaja Pekka Alanen kiitteli
omassa puheessaan erityisesti kenttäväkeä.
- Näen tapahtuman erityisesti kiitoksena kaikille niille,
jotka ovat olleet käynnistämässä ja kehittämässä Suomen Ladun toimintaa ja jotka sitä tänä päivänä eri
tehtävissä jatkavat.
Juhlapuheessaan puheenjohtaja Alanen kertasi vuosikymmenten saavutuksia: omaa lehteä, latu- ja polkuretkiä, sauvakävelyn maailmanvalloitusta:
- 70 vuoteen mahtuu todella paljon, Alanen totesi.
Tulevaisuudessa puheenjohtaja Alanen toivoo Suomen Ladun toiminnan liittyvän yhä enemmän kuntien
PARAS-hankkeeseen.
- Yhteistyö hyödyttää ennen kaikkea ihmisiä, jotta
meillä kaikilla olisi tämän hetkistä paremmat mahdollisuudet nauttia liikunnan ja ulkoilun tuomasta tiedosta
ja hyvänolon tunteesta, Alanen päätti puheensa.
Juhlapuheiden lisäksi tarjolla oli myös viihdettä.
Improvisaatioteatteriryhmä Stella Polaris nauratti juhlaväen kippuralle. Musiikista vastasivat Arja Koriseva ja
Espoon musiikkiopiston Kameleonttikuoro. Liikunnan
riemua hehkui KeppisambaLadiesin keppijumppaa ja
lattarirytmejä yhdistänyt tanssiesitys.
Pääjuhlassa kutsuttiin myös neljä uutta Suomen Ladun
kunniajäsentä. Raija Härmä, Ilkka Vuori, Aarno ”Aslak”
Peltonen ja Kalevi Vaara ovat toimineet vuosikymmeniä Suomen Ladun luottamushenkilöinä erilaisissa
tehtävissä.
Juhlan juonsi viihdetaiteilija Kai ”Kuju” Hyttinen, joka
lopuksi johdatti 400-päisen juhlakansan Maammelauluun.
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AJANKOHTAISIA LAtuja
LOUNAIS-SUOMI
Retkiluistelu- ja lumikenkätapahtuma 27.1. Kupittaan
uudella 500 m tekojääradalla. Kokeile retkiluistelua ja
lumikenkäilyä Turun Ladun retkiluistimilla ja lumikengillä. Järjestää Turun Latu ry.
Kuutamohiihto 19.2. Säkylän Pyhäjärven jäälle. Huovinretken laturetki 24.2. Säkylässä. Järjestää Huovinretki ry. Kts. www.huovinretki.fi.
Hiihtovaellus 27.03.-5.4. Enontekiöllä Peltovuoman
Nunnasen pohjoispuolella. Kohtalaisen helppokulkuinen maasto, majoitus autiotuvissa. Hinta 340 euroa
sisältäen matkat, opastuksen sekä saunan vaelluksen
päätyttyä.Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.2. mennessä Turun Latu, Seppo Aarnio, puh. 0400 299 144.
Lounais-Suomen latualueen kevään koulutuspäivä
5.4. “Latulainen turvassa” -turvallisuuspassikoulutus
yhdistysten oppaille ja ulkoilutapahtumien vetäjille.
Kouluttajana Aarno “Aslak” Peltonen. Koulutuspaikka
Lehmirannan lomakeskus, Perniö. Järjestää Salon Samoojat ry.

SAVO-KARJALA
Muumihiihdonohjaajan peruskurssi 19.-20.1. Joensuussa. Tied. ja ilm. Joensuun Latu ry, helene.mentula@joensuu.fi, puh. 0400 809 847.
Lumikenkäilyn lajimoduuli (7 h) 26.1. Kuopio
Lumikenkäohjaajakoulutus (8h) 1.2. Mikkeli
Lisätiedot: Suomen Latu, Virpi Palmén, puh. (09) 4390
0772, virpi.palmen@suomenlatu.fi
Latualueen kevätkoulutuspäivä 9.2. Kunnonpaikka,
Vuorela. Turvallisuuspassi. Kouluttaja Aslak Peltonen.
Tied. Siilin Latu ry Olavi Oinonen, puh. 0400 804 203.
Sit. ilm. viimeistään 15.1.
Lumenveiston SM-kilpailut 8-10.2. Nurmeksessa,
Bomba-talon läheisyydessä. Järj. Ylä-Karjalan Samoilijat ja Tunturikerho Kumpe.
24. Susiniemihiihto 10.2. Latupirtille Mikkelissä.
Pirtti avoin klo 10-16. Hiihtää voi oman aikataulun
mukaisesti. Ei osallistumismaksua. Mehua myynnissä.
Perinteinen tai luistelu. Tied. Mikkelin Latu ry, Juhani
Siiskonen, puh. 0500 237 530.
Suomen Latu 70 vuotta -tapahtumaviikonloppu 26.27.1. Latualueellamme useita tapahtumia.

 LATULINKKI 2008

III Jäälinna tapahtuma 14.-20.2. Veistäjät Savonlinnassa. Veistokset nähtävinä 2.3.08 saakka. Suomen Latu ry
ja Olavin Retkeilijät ry
Lentopalloturnaus 23.2. Suonenjoki. Sitovat ilmoittautumiset 8.2. mennessä: Pekka Karhunen puh. 040
570 5357 tai Pekka Karhunen, Koulukatu 11 as 4, 77600
Suonenjoki. Kisapaikka Kaatron koulu, Koulukatu.
Naisten ja miesten joukkueet (ei sarjapelaajia). Järj.
Suonenjoen Latu ry.
Juankoski-Pelonniemi hiihto 24.2. Noin 30 km. Lähdöt
klo 10. Pelonniemen koulu ja Juankoski, Juanlampi.
Hiihtotyyli perinteinen. Mehuasemia kaksi. Osallistumismaksu. Tied. Tauno Korhonen 040 548 2843 tai
Ilkka Parviainen 050 595 3342.
19. Viikkoset Soihtuhiihto ja –luistelu 27.2. Mikkelissä klo 18-20.30. Soihduin valaistu latu sekä satamassa
kilometrin mittainen luistelurata. Järj. Mikkelin Latu ry
ja Viikkoset-lehti. Tied. Juhani Siiskonen, puh. 0500 237
530
Valtakunnallinen latureti - Mäntyharjun laturetki 2.3.
Tied. Jorma Mäkinen, puh. 040 546 2778.
Melontaohjaajakurssi 16.5.-18.5. Kuopiossa Pilpan
majalla. Tied. Puijon Latu ry, Anne Hyvärinen, puh.
0400 236 598 tai amhyvari@mappi.helsinki.fi.

HÄME
Laugavegur – vaelluksella Islannissa
Lähde 4.3.2008 Anna-Maija Rakeen kanssa nojatuolimatkalle Islannin suosituimmalle vaellusreitille Landmannalaugarista Skogariin. Kuvat ja sanat kertovat
erikoisesta vaelluskokemuksesta halki kuumia höyryjä
hönkäilevän maankolkan. Islanninmatkalle lähdetään
klo 19.00 Janakkalan Ladun Latumajalla, Hausjärventie
1162. Maja sijaitsee noin 11,5 km Turengista etelään
tien no 290 varrella. Majan tienhaarassa opastekyltti.
Osallistujilta kerätään pieni kahvimaksu.
Läheltä liikkumaan –ohjaajakoulutus 2.2.2008 Valkeakosken Liikuntahallilla, Apiankatu 7. Latualueen
kurssilla saat ohjausta ja ideoita lähiliikuntatapahtumien tai -retkien vetämiseen ja järjestämiseen. Kurssi
on osallistujille ilmainen, mutta lounaan osallistuja
maksaa itse. Hämeen latualue maksaa matkat yhdelle
osallistujalle/yhdistys, joten suositaan kimppakyytiä.
Kurssin teoriaosuus alkaa klo 10.00 kestäen noin kaksi
tuntia. Lounaan jälkeen siirrytään maastoharjoitukseen, jonka lajista päätetään sää-, lumi- ja jäätilanteen
mukaan. Osanottajat saavat edeltävällä viikolla tietoa

tarvittavista varusteista. Ilmoittautumiset anna-maija.
rae@pp.inet.fi.

UUSIMAA
Uudenmaan latualueen kehittämistyöryhmä kokoontuu jälleen 26.2. klo 17.00. Paikka varmistuu myöhemmin.
53. Tahkon Hiihto 10.2. Vantaa. Lähtö Kuusijärveltä klo
10 - 12. Paluu klo 16 mennessä. Matka n.15 km. Keravan Latu järjestää samaan aikaan Koukkusuon laturetken, joten latuja on hiihdeltävänä enemmänkin. Ei
osallistumismaksua. Arvontaa ja kunniakirja jokaiselle.
Mitali 5 €/kpl. Bisan majalta juotavaa ja syötävää klo
15 saakka. Tervetuloa! Tiedustelut Peter Laurén, puh.
0400 454 936.
Latualueen lumikenkätapahtuma su 16.3. Lähtö
Hyyppärän Pelto P-paikalta klo 10. Matkalla nuotiotauko, evästä reppuun. Latu-Miilussakin poiketaan.
Hyvinkään Ladun lumikenkien varaukset ja opastus
Kalevi Kalliomäki puh. 0400 138159. Menossa mukana
ainakin Järvenpään Latu. Tervetuloa myös muut yhdistykset!

Ohjaajaksi muumihiihtokouluun
Muumihiihdonohjaajan peruskurssi (15 h)
2.–3.2. Espoo
2.–3.2. Rovaniemi		
Tied. ja ilm. Ounasvaaran Latu ry / Tuula Kukkonen, tuula.
kukkonen@rovaniemi.fi, puh. 0400 206 680.
2.–3.2. Seinäjoki
9.–10.2. Tampere
9.–10.2. Anjalankoski		
Tied. ja ilm. Myllykosken Latu ry / Raija Härmä, raija.harma@
pp.inet.fi, puh. 040 552 4575 tai SL.
Muumihiihdonohjaajan peruskurssi kasvatusalan henkilöstölle (10 h)
2.2. Helsinki
Muumihiihdonohjaajan jatkokurssi (7 tai 15 h)
26.1. Jyväskylä
16.–17.2. Espoo
Lisätiedot ja ilmoittautumiset, ellei toisin mainita, Suomen
Latuun, puh. (09) 4159 1100, info@suomenlatu.fi.

Latusinkut
Juhlauinti ja juhlasavusauna 28.1. klo 17.30 Vantaan
Kuusijärvellä. Espoon Latu tarjoaa juhlakahvit. Kimppakyyti tarvittaessa. Ennakkoilmoittautuminen juhlakahvien vuoksi.
Tutustumiskäynti Turun Aker-Yardsin telakalle ja Forum Marinum merimuseoon 15.2. klo 8.30. Hinta 55 €
sis. bussimatkan + lounaan + pääsymaksut. Lähtö klo
8.30. Ilmoittautumiset mahd.pian.
Ulkoilupäivä Lahden Messilässä 15.3. Lähtö klo 9.00.
Laskettelumahdollisuus. Matkat bussilla tai kimppakyydein. Yhteinen lounas.
Lisätiedot latusinkkujen tapahtumista, Espoon Latu,
puh. 050 564 9365 tai sipsukoponen@hotmail.com.

Huom!
Lumenveiston aluekilpailut Kuusankoskella 26.-27.1. on
peruutettu lumen puutteen vuoksi.
Jäänveiston SM-kilpailut 16.–17.2. Lappeenrannassa
Frostiartin ja Lappeenrannan seudun elinkeino ja matkailu Oy:n kanssa on säätilasta johtuen peruutettu.

Muista avantouintikisat!
20. Avantouinnin SM-kilpailut Laukaassa 25.-27. 1. Järj. kylpylähotelli Peurunka ja paikalliset seurat. Odotetaan noin
1200 uimaria. www.peurunka.fi/avantouinti.
Viidennet MM-kilpailut järjestetään Lontoossa 8.-10.2. Kisojen järjestäjänä toimivat South London Swimming Club, International Winter Swimming Association ja Suomen Latu.
Kilpailuihin odotetaan yli 1000 uimaria. www.slsc.org.uk.

www.jaalinna.fi

JÄÄNVEISTOTAPAHTUMA
OLAVINLINNASSA

14.2. - 2.3.2008
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TERVEISIÄ JÄSENILTÄ
Yhdistysten toimintalomakkeiden palautus on tammikuun loppuun mennessä. Paperiversio löytyy edellisestä Latulinkistä 7/07, sähköinen pohja osoitteesta
www.suomenlatu.org.

Tampereen Hiihtopalvelu Kaupin Urheilupuistossa järjestää talvella aikuisten hiihtokursseja. Perinteisen hiihdon peruskurssi 16.-17.2. ja luisteluhiihdon peruskurssi
23.-24.2. Kurssien hinta 45 € (jäsenet), 50 € (ei-jäsenet).
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ulos.fi/tampere .

Linnanmäellä järjestetään jälleen Talvirieha 16.-24.2. Suomen Latu on viimevuotiseen tapaan mukana opastamassa
talvilajeissa.
Suomen Ladun jäsenet saavat lipun
alennettuun jäsenhintaan ostaessaan
sen Töölönlahden Ulkoilukeskuksesta
(09) 4776 9760,
toolonlahti@suomenlatu.fi.

Latuhistoriaa
Allekirjoittanut haluaisi kertoa, miten olen ollut Ladun
toiminnassa vuosikymmenien aikana. Vuosilukuja en
muista, kun ei tullut laitettua ylös.
Ensimmäinen käyntini Vuokatissa oli kai 1947 maaliskuussa. Kävimme Helsingistä junalla Kolariin, sieltä
kuorma-auton lavalla jonnekin Äkäsjoensuulle. Loppumatkan hiihdimme. Asuimme Humisevassa, tytöt
yläkerrassa, pojat alhaalla. Syömässä käytiin toisessa
rakennuksessa.
Aamulla lähdimme eräiden kanssa hiihtoretkelle ja
iltapäivällä keitimme kahvit siellä, mistä saimme nuotiopuita. Tehtiin pitkä lenkki joka päivä. Veikko Halonen
oli hiihdon opettajana. Rautavaara ja Helismaa asuivat
silloisessa postissa. He olivat joka ilta meidän joukossa
laulamassa ja tarinoimassa. Silloin siellä syntyi laulu
”Rakovalkealla”.
Yhtenä kevättalvena olin Kaunispäällä. Talossa ei ollut
mitään makuuhuoneita, vain yksi seinä looseja täynnä,
väliseinät niissä ja verhot edessä. Siellä filmattiin silloin
”Valkoista peuraa”. Åke Lindman tuli sinne näyttelemään.
Silloin meni rauha talosta, lähdimme kesken viikon pois.
Kesällä kävimme Vuokatissa. Meistä Ladun kävijöistä
koottiin silloin pieni joukko ja laitoimme Äkäslompoloon oman majan. Paula Pikkala piirsi sen. Siellä se on
ollut jo yli 50 vuotta ja toimii edelleen hyvissä voimissa.
Minulla on vain hyviä ja hauskoja muistoja noilta vuosikymmeniltä. Kiitokseni Suomen Ladulle, olette tehneet monesta ”Lapin hullun”.
Hyvää jatkoa toivottaa,
Helena Rantala, 87 v, Espoo
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LATUALUEIDEN KUULUMISIA
Hohoi, onko jossain lunta?
Oulun latualueen yhdistyksiä vaivaava lumi- ja jääpula
saa monen pyörittelemään päätään. Yksinoikeudella ei
voi varata pään pyörittelyä vaan luulen, että siihen yhtyy moni muukin latualue, Lappia lukuun ottamatta?’
Hiihtokauden lyhyys heijastuu myös niiden latuyhdistysten talouteen, jotka saavat tuloja hiihtomajatoiminnasta. Kun ei ole lunta, ei ole hiihtäjiä, ja kun ei ole
hiihtäjiä, ei ole pullakaffeen ostajia ja tili pienenee.
Hieman kulmikkaasti ajatellen ”säästyypä majatoimikunta talkoolaisten hommaamiselta”.. Tässäkin
saattaa olla haastetta tulevaisuudessa vaikka penkat
olisivat lunta pullollaan. Riittääkö uusissa jäsenissä intoa talkootyöhön? Toivottavasti ringin ”luonnollinen”
pieneneminen ei ole nopeampi kuin ”luonnostaan”
tapahtuva kausien lyheneminen. Vai tarvitaanko jotain
muita luovia ratkaisuja majatoiminnan pyörittämiseen? Joka tapauksessa ulkoilumajoille on tilausta liikkujien tapaamis- ja virkistäytymiskohteena. Talkootyö
kunniaan ja kiitosta kehiin.
Monet hyvät suunnitelmat, uudet ja perinteiset, saattavat keskuudessamme mennä ns. puihin kelien takia,
oli kyse retkiluistelusta, hiihto- tai potkukelkkaretkestä.
Pitäisikö meidän latulaisten olla mukana ja jopa avaamassa keskustelua, kun puhutaan talviharrasteiden
tulevaisuudesta. Mihin ohjautuvat ne ihmiset jotka
ennen hiihtivät, luistelivat, potkukelkkailivat tai peuhasivat muuten pulkkamäessä? Ei kai sisätiloihin, tarvitaanko siis valohoitoputkia sauvakävelijöitä varten?
Luovuutta tarvitaan. Puhutaan kuitenkin aika isoista
harrastajamääristä. Tästä olisi hyvä laajentaa keskus

telua. Kuka ehtii ensimmäisenä järjestämään seminaarin
ajankohtaiseksi nousevasta asiasta?
Kuntien yhdistämistä harrastetaan myös Oulun latualueella. Nyt kannustaisin paikallisyhdistyksiä ottamaan
rohkeasti yhteyttä uusiin tulokkaisiin. Sen voi tehdä visiteeraamalla, lähettämällä jäsentiedotetta, toimintasuunnitelmaa tai ehkä parhaiten kutsumaan johonkin läheltä
liikkumaan. Kyllä sieltä joku tarttuu koukkuun ja muistaa
meidät jatkossakin.
Kaapataan niitä uusia jäseniä myös Oulun alueelta. Jäsenhankintaan soveltuvaa matskua voi tilata Suomen Ladun
toimistolta. Juhlavuoden paikalliset talvitapahtumat taitavat olla parhaimpia hetkiä tehdä latu houkuttelevaksi.
Lemmenjoen legendat
”Petronella” vietti viime vuoden lopulla 84-vuotissynttäreitään. Lemmenjoen kartoissa pysyvästi ja paikan päällä yli
60 vuotta sitten piipahtanut hollantilaisneitonen viettää
eläkepäiviään Yhdysvalloissa Ohion New Havenissa. Tieto
poimittu paikallislehti Inarilaisesta.
			
			

Petri Kulha
Oulun latualueen yhdyshenkilö

Niin on vanha vuosi vaihtunut

Onnea vuodelle
uuteen2008!
ja aloitamme sen

runsaiden tapahtumien myötä.
Niin on vanha vuosi
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Vanhan vuodenmukavan
loppupuolella
alueemme
yhdistykset
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sekä
Uusi
Vuosi
yhdistykset
vaihtui
ovat2008. Kaiovat tehneet toimihenkilövalinnat vuodelle
kille uusille sekä aikaisemmin toimineille jaksamista
ja virkeyttä hoitaa toimintaa latulaisuuden ylläpitämiseksi sekä sen viemiseksi eteenpäin ja yhä useamman
ulottuville.

Suomen Latu ry:n 70-vuotis juhlat vietettiin Helsingissä. Päiväjuhla oli arvokas ja letkeän tunnelman juhlaan
loi juontajana toiminut ”Kuju” Kai Hyttinen. Arja Kori-

seva omassa elementissään, lapset huikeassa
esityksessään, Stella Polaris hauskuuttamassa sekä
arvokas hetki kunniajäsenten vastaaottaessa SL ry:
n kunniajäsenyyttä standaareineen. Onnea heille!
Arvovaltainen vierasjoukko ja koko toimiston väki
yhdessä juhlimassa jäsenistön kanssa. Yliopiston
juhlasali antoi arvokkaat puitteet juhlalle.
Illalla pyörähdeltiin tanssin pyörteissä vanhalla
ylioppilastalolla.Tuttuja mukavasti tapailtiin sekä
kovasti myös halailtiin. Näinhän se on: Latu ja Halaus !!
Anu Korhonen
Savo-Karjalan latualueen yhdyshenkilö
Ps. Yhteiskyytiä liittokokoukseen suunnitellaan,
ottakaa yhteyttä mukaan lähtijät.
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TÄRKEÄÄ TIETOA YHDISTYKSILLE
Yhdistykselle oma asiamies
Puijon Ladun ensimmäisenä palkattuna työntekijänä
on 14.5.2007 aloittanut asiamies Timo Sylvänne. Työsopimus on tehty 12 kuukauden ajaksi, työaika on 20
tuntia viikossa. Korvaus työstä maksetaan kokonaisuudessaan valtion tukityöllistämisvaroista, eikä Puijon
Ladulle koidu kustannuksia.
Asiamiehen tehtäviksi on sovittu: Puijon Ladun Internet-sivujen kehittäminen, ylläpito ja ongelmanselvitys,
osallistuminen Puijon Ladun järjestämiin tilaisuuksiin,
niistä kirjoittaminen Internet sivuille ja Latulaiseen,
sekä tarvittaessa avustaminen tilaisuuksissa, avustaminen luottamushenkilöitten tehtävissä, kuten Pilpan
vuokraustoiminta, osallistuminen Puijon Ladun toiminnan kehittämiseen sekä osallistuminen sellaisiin tilaisuuksiin tai koulutukseen, joka edistää Puijon Ladun
toimintaa.
Timo Sylvänne liittyi Puijon Ladun jäseneksi viime vuosituhannella ja on osallistunut aktiivisesti melontatoimintaan. Nykyisinä vastuina ovat jokakesäinen Suomi
Meloo viesti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä melontaohjaajan tehtävät seuran retkillä. Lisäksi jokunen
vuosi sitten tapahtunut Puijon Ladun vienti Internettiin ja sivujen ylläpito ja kehittäminen edelleenkin.
Luovuutta, oma-aloitteisuutta, sitkeyttä ja itsepäisyyttä työvoimatoimiston suuntaan piti olla kovasti, ennen
kuin asiat selvisivät työsopimuksen allekirjoittamiseen
saakka.
Mikäli yhdistyksellänne on tarvetta asiamiehen palkkaamiseen, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen
työvoimatoimistoon. Työnantajan näkökulmaa osaa
valottaa Puijon Ladun tiedottaja Martti Rissanen, puh.
050 5959 021, joka on asioinut työnantajan edustajana
työvoimatoimistossa.

Suomen Ladun hallituksen
kokoukset vuonna 2008
28.1. Helsinki , neuvottelukunnan
ja hallituksen juhlakokous
1.2. Espoo
2.2. Espoo, hallituksen työseminaari
12.3. Helsinki
18.4. Kevätliittokokous, Espoo
27.6. Leiripäivät, Tampere
23.9. Helsinki
24.10. Syysliittokokous, Mikkeli
12.12. Kiilopää, Inari
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Senioriväestön ulkoiluttamishanke
Koska, viimeksi olit ulkona läheisen ikäihmisen kanssa? Kuinka arvokas sinulle on läheisen ikäihmisen
iloinen mieli ja hänen toimintakykynsä arkiaskareissa?
Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeitä kaikenikäisille ja
ne vaikuttavat senioriin samoin kuin nuoreenkin.
Liikunta ehkäisee monia ikääntymisen haittoja ja
sairauksia. Liikunnan kautta saavutettavat hyödyt
ovatkin kiistämättömät. Säännöllinen ja monipuolinen ulkoilu ja liikunta pitävät ikäihmisen kiinni arjessa ja toimintakykyisenä. Ne ylläpitävät elimistön
normaalia aineenvaihduntaa, tuottavat hyvää mieltä
ja vähentävät masentuneisuutta sekä parantavat
unen laatua.
Suomen Latu käynnistää vuonna 2008 valtakunnallisen Senioriväestön liikuttamishankeen. Hanke käynnistetään 70 v. juhlavuoden pipo-projektin tuoton
turvin, joka ohjataan lyhentämättömänä hankkeen
hyväksi. Hanke toteutetaan yhdessä Ikäinstituutin
Voimaa vanhuuteen –ohjelman ja Pro Senior kummit
–ohjelman kanssa.
Hyvä latuyhdistys! Hankkeen käynnistyessä toivoisimme teiltä edustajaa hankkeen ohjausryhmään.
Työryhmän jäseniksi kutsutaan myös kumppaneiden,
kuten Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen –ohjelman
ja Pro Senior kummit –ohjelman, edustajia. Onko
sinun latuyhdistyksesi edustettuna Senioriväestön
liikuttamishankkeen työryhmässä? Toivottavasi on.
Ole ystävällinen ja ilmoita halukkuutesi osallistua
työryhmätyöskentelyyn lähettämällä viesti 22.01.08
mennessä osoitteeseen paivi.kalavainen-piispanen@
suomenlatu.fi tai puhelimitse (09) 4159 1100.

MEDIAN SEURANTAA

Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset näkyvät aika
ajoin tiedotusvälineissä. Seuraamme uutisointia toimiston voimin, mutta otamme mielellämme apua
vastaan maakunnista. Meitä kiinnostavat erityisesti
maakuntien päälehdet, miksei paikallislehdetkin, ja eri
radiokanavat.
Mikäli huomaat Suomen Latuun tai paikallisyhdistyksiin liittyviä juttuja, kerro se meille. Lehtijutuista
toivomme leikettä tai kopiota, radiouutisista tiedot kanavasta, aiheesta ja ajankohdasta. Tiedot voi toimittaa
osoitteella Suomen Latu, Mediaseuranta, Fabianinkatu
7, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
minna.ala-kyyny@suomenlatu.fi.

Talviretkelle Mäntyharjuun!
Valtakunnallinen laturetki hiihdetään
12, 20 ja 40 km
Mäntyharjussa 2.3.2008. Matkat
sekä perinteisellä että
Laturetki alkaa latukirkolla Mäntyharjun kirkossa klo 9.00.
Retkelle voi lähteä omaan tahtiin Urheilukeskus Kisalasta tai
kirkon viereltä Siirlahden jäältä. Mehuasemat Suopellossa,
Uutelan laavulla, Yittilässä ja Kirkonkylän koululla ovat avoinna
klo 15.30 saakka.

luistelutyylillä.

Perheiden laturetkitapahtuma on Kirkonkylän
koululla klo 10–13. Muumipeikko vauhdittaa tapahtumaa. Ohjelmassa mm. Muumipeikon alkujumppa, temppuradat suksilla, lumikenkäilyä, luistelua.
Suksikirjastosta voi lainata hiihtovälineitä. 5 km
perinteistä perhelatua pitkin voi sivakoida vaikka
makkaranpaistoon Nuotioniemen laavulle.
Laturetkitapahtumiin ei osanottomaksua.
Tiedustelut: Mäntyharjun Reissupolku, puh. 050 5462778, jorma.m@luukku.com ja
Mäntyharjun liikuntatoimi puh. 040 522 9043, kari.pylkkanen@mantyharju.fi

Ohjelmaa hiihtoloman piristykseksi:
SOI suksilla klassisen musiikin talvifestivaali 19.–29.2.2008

Ota varaslähtö laturetkeen ja tee ulkotulilla
viitoitettu talvimatka kirkon ja Iso-Pappilan
välillä omaan tyyliin suksilla tai kävellen!

Talvimatka 23.2.
Jorma Hynnisen konsertti ja Winterreisetaidenäyttely yhteishintaan 25 €/hlö
sisältäen Taikatassin
kahvin ja laskiaispullan! Konsertin jälkeen
taiteilijatapaaminen
Iso-Pappilassa.

How Many Sisters

Tiistaina 19.2. Helmikuun helmiä Mikkelin musiikkiopiston nuoret solistit,
Seurakuntakeskus klo 18, ohjelma 5 €
Lauantaina 23.2. Baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Kiril Kozlovsky, Franz
Schubertin laulusarja Winterreise Mäntyharjun kirkossa klo 15, liput 20 €

Tiedustelut:
Kulttuuriluukku ry,
festivaalijohtaja Teemu
Laasanen 044 281 4381
tai kulttuuripalvelut
(015) 7701 442.

Lauantai–sunnuntai 23.–24.2. Nijole Kasperaviciuten Winterreise-maalauksia,
Taidenäyttely Iso-Pappilassa klo 11–18, liput 5 €
Perjantaina 29.2. How Many Sisters ja pianisti Kirmo Lintinen ”Laulan koska
laulattaa” -konsertti Mäntyharjun kirkossa klo 19, liput 15/12 €
Jorma Hynninen
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Savonlinnan Oopperajuhlien
oopperakonsertti
Liput Suomen Ladun jäsenille 30 euroa
Varaa nyt omasi! Puhelin (09) 4159 1100 tai info@suomenlatu.fi

Finlandia-talo, Helsinki
sunnuntaina 27.1.2008 klo 17.00
:
Daria Masiero, sopraano
Felipe Rojas Velozo, tenori
Jukka Rasilainen, baritoni
Mika Kares, basso
Savonlinnan Oopperajuhlakuoro
Kuopion kaupunginorkesteri
Jari Hämäläinen, kapellimestari
Konsertissa kuullaan suosittuja kohtauksia
oopperoista Lentävä hollantilainen, Nabucco,
Aida, Cavalleria rusticana, Rigoletto ja Mefistofele.
Juontajina Aarno Cronvall ja Jan Hultin.

www.operafestival.fi
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