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PARAS-hanke
(kunta- ja palvelurakenneuudistus)
Arvoisat kuntien liikuntatoimien edustajat – oletteko
kuulleet PARAS-hankkeesta? Entä oletteko siinä mukana? Toivomme, että teette yhteistyötä myös paikallisten
latuyhdistysten kanssa tämän asian tiimoilta.
Vuoden alusta astui voimaan uusi laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, joka velvoittaa kuntia tekemään toimeenpanosuunnitelman 31.8.2007 mennessä. Siinä on esitettävä
miten yhteistoiminta-alue muodostuu ja miten laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut turvataan.

Julkaisija:
Suomen Latu ry
Fabianinkatu 7
00130 HELSINKI
puh. (09) 170 101, 4159 1100
fax (09) 663 376
info@suomenlatu.fi
www.suomenlatu.fi

Käytännössä tämä edellyttää suunnitelmaa ainakin kunnan
päätoimialojen, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
opetus-, kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen palveluiden järjestämisestä.
Kunnan toimeenpanosuunnitelmassa liikunnan osalta lähtökohtana on liikuntalaki. Kunta luo edellytyksiä ja seurat
vastaavat pääosin toiminnan järjestämisestä. Suunnitelman
teossa tarvitaan siis myös seurojen panosta.

Toimitus ja taitto:
Marianne Holmberg
Johanna Zingelmann

Suomen Ladulla on latuyhdistyksiä Hangosta Ivaloon ja Kokkolasta Ilomantsiin. Niin keskusjärjestön kuin sen jäsenyhdistystenkin tavoitteena on edistää – jäsenyyteen katsomatta
– kaikkien Suomessa asuvien terveyttä, kuntoa ja hyvää oloa
lisäävää liikuntaa. Tämä tapahtuu tarjoamalla tietoa, opastusta, virikkeitä, seuraa, tukikohtia ja erityisesti liikuntatilaisuuksia. Latuyhdistykset hankkivat käyttäjiä kuntien luomille
ja ylläpitämille liikuntapaikoille.  

Painopaikka:
Julkaisumonistamo Eteläranta Oy,
Helsinki

Suomen Latu onkin kuntien luontaisin yhteistyökumppani
kuntalaisten liikunnan edistämisessä.   Mikäli et tunne paikkakuntasi latuyhdistystä - ota yhteyttä keskustoimistoon.
Autamme mielellämme mahdollisen kontaktin luomisessa.

Päätoimittaja:
Tuomo Jantunen

Johanna Zingelmann			
Järjestöpäällikkö
		
puh. (09) 4159 1126
johanna.zingelmann@
suomenlatu.fi
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Hanna Okkonen
Liikuntasihteeri
puh. (09) 4159 1118
hanna.okkonen@
suomenlatu.fi

MAAKUNTARETKET HOUKUTTELEVAT LUONTOON
Vietä virkistävä päivä Suomen kauniissa luonnossa
maakuntaretkillä syyskuussa 2007. Tutustu mukavassa
porukassa opastetusti maakuntasi retkeilyreitteihin ja
retkeilyn perustaitoihin.
Tänä vuonna monessa maakunnassa järjestetään lyhyitä
retkiä patikoiden, meloen tai valtakunnallisen pyöräilyvuoden
kunniaksi pyöräillen. Osa retkistä toteutetaan jo toukokuussa
ja kesällä!
Maakuntaretkillä kuljet turvallisesti oppaan kanssa. Retket on
suunniteltu vähän tai ei lainkaan retkeilyä harrastaneille,
mutta toki retkeilyn kokeneet konkaritkin ovat tervetulleita
mukaan.
Maakuntaretkien alueellisesta toteutuksesta vastaavat SLUaluejärjestöt yhteistyössä paikallisten latuyhdistyksien
kanssa.
Maakuntaretkien aikataulu: www.ulos.fi/maakuntaretket
Lisätietoja
KKI-ohjelma
Kaisa Holopainen
tapahtumakoordinaattori (vs.)
puh. (014) 260 1527
kaisa.holopainen@likes.fi

Suomen Latu
Sari Väkeväinen
liikuntasihteeri
puh. (09) 4159 1129
sari.vakevainen@suomenlatu.fi
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AJANKOHTAISIA LAtuja

LIITTOKOKOUKSEN KUULUMISIA
Suomen Ladun liittokokousviikonloppua vietettiin ensimmäistä kertaa Kotkassa. Paikallisten yhdistysten Kotkan ja
Karhulan Ladun avustuksella kaupungista saatiin irti paljon muutakin kuin pelkkää kokoustamista.
Perjantai-illan kävelyretki Sapokan kivipuiston kautta
rantoja ja puistoja pitkin rentoutti mukavasti ennen tiivistä viikonloppua. Lauantaipäivä käynnistyi kaupunginjohtajan tervehdyksellä, jonka jälkeen puheenjohtajien
koulutusohjelma jatkui. Kokousväki jakaantui jälleen työpajoihin. Ideoita syntyi mm. latuyhdistyksen toiminnan
perehdytysvihkon sisällöistä, Läheltä liikkumaan –teeman
käytännön toimista, latuyhdistysten yhteistyöverkostoista,
paikallistason edunvalvonnasta sekä viestintää tukevan
koulutusohjelman sisällöistä.
Lounaan jälkeen todettiin, että verokarhu on ystävämme.
Hallituksen jäsen Jukka Levola kertoi latuyhdistysten verotuksesta. “Verottaja on ystäväsi” -aineiston löydät SLWeb:
sta (www.suomenlatu.org) kohdasta Ajankohtaista > Asiaa yhdistyksille. Iltapäivällä tutustuttiin Kotkaan mereltä
käsin ja kuin tilauksesta risteilystä saatiin nauttia ilman sateen tippaa. Loppupäivä viettyi saunoen, aluepalaverien,
päivällisen ja tanssien merkeissä.
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Kokousväki pääsi tutustumaan Kotkaan myös mereltä käsin.
Kuva: Erkki Niemi

Liittokokousten yksi tärkeimmistä anneista on toisiin tutustuminen, verkostoituminen sekä ajatusten ja kuulumisten
vaihtaminen. Siksi olisi mukavaa, että entistä useammat
yhdistykset laittaisivat liittokokouksiin osallistumisen toimintasuunnitelmaansa.
Palkitsemiset
Vuoden Vetäjänä 2006 palkittiin raisiolainen Jukka Rantala
Avantouintijaostosta.  Perusteluina Rantalan valinnalle on
aktiivinen, pitkäjänteinen ja valtakunnallisesti merkittävä
työ avantouinnin kehittämisessä. Rantalan osuus avantouintiin liittyvän koulutuksen ja tapahtumien (mm. Avantouinnin SM-kisat) kehittämisessä ja toteuttamisessa on
ollut ratkaisevan tärkeä.
Opetusministeriön tunnustukset Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä jaettiin seuraavasti:
Ansiomitali kullatuin ristein
o Hartikainen Toivo, Kouvola
o Virtanen Oili, Helsinki
Ansiomitali
o Korpela Merja, Helsinki

Vuoden Maastohiihdättäjä 2006 -tunnustuksen sai Keuruun Latu ry. Yhdistys on tehnyt menestyksekästä ja pitkäjänteistä työtä laturetkien (esim. Keuruu-Multia -laturetki)
ja hiihtotapahtumien järjestämisessä.

kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla.
Vuoden 2008 päätavoitteiksi liittohallitus esittää uuden
strategian jalkauttamisen latuyhdistyksiin ja suunnitelluista tavoitteista etenemisen toiminnan tasolle.

”Pro Nuori Suomi” -palkinto myönnetään vuosittain latuyhdistykselle, joka on pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti
tehnyt työtä lasten ja nuorten liikunnan ja retkeilyn edistämiseksi. Tänä vuonna palkinnon sai Espoon Latu ry.
Yhdistys on innostavasti ja monipuolisesti järjestänyt sekä
kehittänyt Muumi-hiihtokouluja, Metsämörri- ja Metsävaeltajatoimintaa.

Ajankohtaiset asiat
Uuden toiminnanjohtajan hakuprosessi on loppusuoralla.
Hallitus tekee valintansa 9.5. pidettävässä ylimääräisessä
kokouksessa.  

Kevätliittokokous
Varsinaiseen liittokokoukseen saapui 48 yhdistystä, joilla
oli käytettävissään 232 ääntä. Viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisinaan mutta
pöytäkirjaan kirjattiin ponsi, joka velvoittaa hallituksen
selvittämään ulkoilukeskusten tilanteen ja toimimaan
niin, että vuosikausia jatkunut tappiollinen tulos kääntyy
ylijäämäiseksi. Liittohallituksen on annettava selvitys toimenpiteistään syysliittokokouksessa 2007.
Suomen Latu ry:n teema ja päätavoitteet vuodelle 2008
Toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen kertoi, että liittohallituksen esityksestä Läheltä Liikkumaan -teema jatkuu
vuonna 2008. Lisäksi vietetään Suomen Ladun 70-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden ja teeman kautta tuotetaan
sisältöä ulkoilun edistämiseen toiminnan, olosuhteiden

Valtakunnalliset tapahtumat ovat jäsenten tärkeitä kohtaamispaikkoja ja yhdistyksiä kannustetaan anomaan niitä. Lähiaikojen tapahtumia ovat Erämelonnan SM-kilpailut
27.-28.5. Mikkelissä, Suomi Meloo 9.-15.6. Kuhmo-Oulu,
50. Juhlaleiripäivät 28.6.-1.7. Kiilopäällä, Kesäyön Marssi
29.-30.6. Tuusulassa sekä Erävaelluksen SM-kilpailut Suomussalmella 30.8.-2.9.
Suomen Ladun 70-vuotisjuhlavuotta vietetään tammikuussa. Keskusjärjestö juhlii yhdessä latuyhdistysten kanssa  4.-6.1.2008 Helsingissä. Latuyhdistysten toiminnallisia
tapahtumia järjestetään 25.-27.1.2008.
Syksyllä Turun suuntaan
Järjestön syysliittokokous pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen lokakuun viimeisenä viikonloppuna
27.-28.10. Lounais-Suomen latualueella. Strategiatyöskentely on silloin valmis.

Aarteenetsintää Kukourissa.
Kuva: Johanna Zingelmann
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Torstai 28.6.
12.00
12.00
12–17.00
12.00–14.30
13.00
15.00
16.00
16.00
16.30–18.00
18.30–20.00
15–20.00
17.00–19.30
21.00 alk.
23.00

Leiriportti avataan; ilmoittautuminen ja
majoittuminen
Luontopolku 3 km, perhepolku 1 km ja
frisbeegolfrata käytössä
Lasten touhutupa avoinna
Lounas
Maisemaretki Luulammelle
Lentopallo- ja kyykkäkilpailujen
harjoituspaikat käytössä
Tunturi-Tiinan lastentuokio
Latusinkkujen kokoontuminen
Saunat päärakennuksen alakerrassa
18-18.30 siivoustauko saunoissa
Saunat päärakennuksen alakerrassa
Savusauna 5 €/henkilö
Päivällinen
Tanssit Kiilopää-salisssa
Latusinkkujen illanvietto

Perjantai 29.6.
7.30-9.30
9.00
9.00–17.00
9.00 alk.
9.00–17.00
9.00
10.00
12.00
12.30–15.00
12.30
13.30
14.00
15.00
15.00
16.30–18.00
18.30–20.00
15–20.00
17.00
17.30
17.00-19.30
18.00
19.00
20.00–21.30
22.00 alk.
22.00
23.30

Aamiainen
Harjoituspelejä kyykässä ja lentopallossa
Lasten touhutupa avoinna
Luontopolku 3 km, perhepolku 1 km
Frisbeegolfrata käytössä
Opastettu perheretki Latvakurun
vuorikristalliesiintymälle (4 km, n. 3 h)
Tunturipurouinnin Suomen Ladun
viestimestaruuskilpailut
Leiripäivien avajaiset
Lounas
Nuorten vaellus
Kullanhuuhdonnan Suomen Ladun
mestaruuskilpailut, alkueriä
Suopunginheiton Suomen Ladun
mestaruuskilpailut
Opastettu retki Latvakurun
vuorikristalliesiintymälle (4 km, n. 3 h)
Tunturi-Tiinan lastentuokio
Saunat päärakennuksen alakerrassa
18-18.30 siivoustauko saunoissa
Saunat päärakennuksen alakerrassa
Savusauna 5 €/henkilö
Suunnistuskilpailut
Revontulitapahtuma ulkokammi Maahisessa
Päivällinen
Iltanuotio koko perheelle
Päivän yhteenveto ja lauantain ohjelman
kuuluttaminen
Nuorten illanvietto nuotiopaikalla
Tanssit Kiilopää-salissa; Channel Four ja
Eero Magga orkestereineen
Iltanuotio ja Kai ”Kuju” Hyttisen
yhteislaulutuokio
KeskiYön retki Kiilopään huipulle
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Lauantai 30.6.
7.30–9.30
9.00

9.00 alk.
9.00–17.00
9.00–17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00–14.00
12.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.30–18.00
18.30–20.00
15–20.00
17.30
17–19.30
20.00
21.00
21.00 alk.
22.00
23.00

Aamiainen
Lentopallo-, kyykkä- ja vaelluskilpailut
alkavat
Luontopolku 3 km, perhepolku 1 km
Lasten touhutupa avoinna
Frisbeegolfrata käytössä
Opastettu retki Siulaojalle (10 km, n. 4 h)
Lähivaellus Latvakuruun (latuneuvojat)
Kultaretki Tankavaaraan 20 €/henkilö, jotta
retki toteutuu ilm. vähintään 20 henk.
Tunturi-Tiinan lastentuokio
Kullanhuuhdonnan Suomen Ladun
mestaruuskilpailujen finaalit
Lounas
IVV-kävely Luulammelle (15 km, n. 5 h)
”Poromiehen muisteluksia”
GEO-kätköt, Gps-seikkailu
Leiripäivämuisteluksia 50-vuoden ajalta
Perhevaellus Latvakuruun
Saunat päärakennuksen alakerrassa
18-18.30 siivoustauko saunoissa
Saunat päärakennuksen alakerrassa
Savusauna 5 €/henkilö
Revontulitapahtuma ulkokammi Maahisessa
Päivällinen
Iltamat
”Ulvontaa susien kanssa”- Aslakin laumassa
jolkotellaan
Tanssit ravintola Kammissa; Eero Magga
orkestereineen
Iltanuotio, yhteislaulua Hannu Huumosen
vetämänä
KeskiYön retki Kiilopään huipulle

Sunnuntai 1.7.
7.30-9.30
8.30

9.00
9.00–12.00
10.00
11–13.30
12.00

Aamiainen
Vaelluskilpailun yhteenveto ja
palautepalaveri
Luontopolku 3 km ja perhepolku 1 km klo
10.00 asti
Lentopallo- ja kyykkäkisojen finaalit
Lasten touhutupa avoinna
Leirikirkko Kirkkokurussa
Lounas
Leiripäivien päättäjäiset

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään
4.5.07/pk

ILMOITTAUTUMISLOMAKE LEIRIPÄIVILLE 2007
28.6.–1.7.07

Latuyhdistyksen nimi:
Latuyhdistyksen yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Osallistujat:
Nimi

Laji

Sarja

Osallistumismaksu

Maksut yhteensä:
Ilmoittautumismaksut
Suomen Ladun Leiripäivät,
Nordea 157230-396291
Ilmoittautumiset 31.5.2007 mennessä, jälki-ilmoittautumiset + 10 €
Hinnat ja sarjat:
Lentopallo
Vaellus
Vaellus
Kyykkä
Kyykkä
Tunturipurouinti, viesti
Suunnistus

30 € / joukkue
30 € / joukkue
10 € / joukkue (nuoret alle 17 v)
15 € / joukkue
10 € / henkilö
30 € / joukkue (3 hlö)
10 € / henkilö, nuoret alle 17 v 0 €

Lentopallojoukkueen on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä tuomari ja kirjuri alkusarjan pelejä varten!
Ilmoittautuminen on ehdottomasti varmistettava kilpailutoimistossa viimeistään kaksi tuntia ennen kilpailun
alkua aikataulullisista syistä.
.
Muista merkitä lomakkeeseen joukkueen kaikkien jäsenten nimet sekä maksettava osallistumismaksu.
Lisäksi yhdistyksen nimi, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa.
Maksaessasi muista merkitä lisätietoihin latuyhdistyksen nimi (riippumatta kuka maksaa). Tarkista, että
ilmoittautumislomakkeessa ja maksukuitissa on sama summa.
Lähetä lomake ja kopio maksukuitista osoitteella:
Tunturikeskus Kiilopää
Leiripäiväkilpailut
99830 Saariselkä
Kilpailuvastaava:
Raimo Mäenpää
puh. 0400 598 163, raimo.maenpaa@vaeltaja.com

www.suomenlatu.fi/leiripaivat
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ALuepalsta
LOUNAIS-SUOMI
Turun Latu
Maanantai-illan kuntosauvakävelyt klo 18. Reipasta
vauhtia liikkuville. Lenkin kesto on noin 1,5 tuntia verryttelyineen. Omat sauvat ja juotavaa mukaan. Lähtöpaikat:
14.5. Lauste, ulkoilumajan p-alue, 21.5. Raision Veho, palue, 28.5. Vasaramäki, lemmikkieläinten hautausmaan
p-alue,   4.6. Halistenkosken kalaportaiden edusta, 11.6.
Littoisten hiekkarannan p-alue, 18.6. Ruissalon opastuskeskus Tammenterho (ks. Kesäillan sauvailuretki). 13.8.
Ruissalo, Honkapirtin p-alue, 20.8. Littoisten hiekkarannan
p-alue, 27.8. Raision Veho, p-alue, 3.9. Lauste, ulkoilumajan p-alue, 10.9. Katariina-Ispoinen, bussi 13 kääntöpaikka,
17.9. Halistenkoski, kalaportaiden edusta, 24.9. Länsikeskus, Kodin Ykkösen p-alue, 1.10. Impivaaran uimahalli.
Tiedustelut 0400 672 742.
Aamupäivän sauvakävelyt tiistaisin klo 10. Lähtö Impivaaran jäähallilta. Tahti on sujuvaa keskusteluvauhtia, kesto
noin 60 min (huom. ti 5.6. Varhaiskesän sauvakävelyretki).
Ohjausta aloittelijoille 15 min ennen lähtöä. Omat sauvat
ja juotavaa mukaan. Jatkuvat 29.5. asti. Kesällä huilitaan ja
aloitetaan uudestaan 14.8. Tiedustelut 040 841 3252.
Torstai-illan sauvakävelyt klo 18. Lähtö Impivaaran jäähallilta. Kesto noin 60 min, ohjausta aloittelijoille 15 min
ennen lähtöä. Omat sauvat ja juotavaa mukaan. Jatkuvat
14.6. asti. Kesätauon jälkeen aloitetaan uudestaan 16.8.
Tiedustelut 040 841 3252.
Varhaiskesän sauvailuretki Haunisten altaalle tiistaina
5.6. klo 10. Lähtö Impivaaran jäähallilta. Kesto noin 4 tuntia. Mukaan omat sauvat, juotavaa, eväät ja istuinalusta.
Säänmukainen vaatetus. Tiedustelut 040 841 3252.
Kesäillan sauvailuretki Ruissalossa maanantaina 18.6.
klo 18. Kokoonnumme Opastuskeskus Tammenterhon
edustalle, josta lähdemme noin 3 tunnin retkelle. Omat
sauvat, juotavaa ja nuotiomakkara-retkieväät mukaan.
Tiedustelut 0400 672 742.
10-vuotisjuhlakävely Turun synnyinsijoille Turun Päivänä 16.9. klo 18-21. Tervetuloa mukaan Turun Ladun
vetämälle sauvakävelyn 10-vuotisjuhlakierrokselle. Kokoonnumme Turun Tuomiokirkon edustalle, josta starttaamme klo 18 kohti Koroisten   niemeä ja kävelemme
Halisen kulttuurimaisemien kautta takaisin Tuomiokirkolle. Juhlakävely päättyy Turun Päivän ilotulituksen ihailuun
klo 21. Tiedustelut: Ritva Lehto 040 841 3252 ja Jaakko Tilli
0400 672 742.
Tiistaipyöräilyt
15.5. Vääntelänkoski 30 km, 22.5. Naantali 35 km, 29.5.
Hirvensalo 25 km, 5.6. Raision lenkki 25 km, 12.6. Alppi LATULINKKI 2007

ruusutarha Piikkiö 40 km, 31.7. Kuusiston linnanrauniot 35
km, 7.8. Littoistenjärven kierto 35 km, 14.8. Rusko – Masku
kierros 30 km, 21.8. Härkätie Vanhalinna 30 km, 28.8. Turku pohjoinen 30 km, 4.9. Piikkiö Linnavuori 35 km, 11.9.
Latumaja Rusko 30 km. Lähdöt aina Turun Tuomiokirkon
edestä klo 18. Mukaan juomista, sadeasu ja renkaan paikkaussarja. Muista myös pyöräilykypärä! Tiedustelut 050
534 0860.
Turun Ladun Sadan kilometrin ajo sunnuntaina 17.6.
Lähtö Turun Tuomiokirkon edestä klo 9.00. Reitti: Turku
– Aura – Tarvasjoki – Marttila – Paimio - Turku. Osanottomaksu on 5 euroa, johon sisältyy mehu- ja hedelmätarjoilua reitin varrella sekä kunniakirja 100 kilometrin ajosta
yhden päivän aikana. Retkellä on mukana kaksi pyöräilevää
ohjaajaa sekä huoltoauto. Retki on vaativa ja suunnattu
hyväkuntoisille pyöräilijöille. Ajovauhti pyritään pitämään
n. 17 km/tunti. Kokonaiskesto on 8 – 10 tuntia keli huomioiden. Ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa, mutta
mukaan voi ilmoittautua myös lähtöpaikalla, n. 15min
ennen starttia. Varaa mukaan evästä ja juomista, pyörän
huoltotyökalut, paikkaussarja tai vararenkaat ja säähän
soveltuva vaatetus. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 050
534 0860.
Torstaimelonnat alkavat 7.6. ja jatkuvat elokuun loppuun
asti. Lähtö: Kanootit vesillä klo 18 Turun Soutu- ja Melontakeskuksella (Ispoinen, Pitkäsalmen ranta). Melonnat
toteutetaan ohjattuina ryhminä. Suunnattu melonnan
perustaitoisille. Varaa mukaan riittävästi juomista ja pientä
purtavaa. Säänmukainen varustus. Tiedustelut 040 738
4680.
Huovinretki
36. pyöräretki 10.6. Pyhäjärven ympäriajo 75 km. Kirjauspaikat: Säkylän koulukeskus ja Yläneellä Hinnejoen th.
Köyliönjärven ympäriajo 30 km. Kirjauspaikat Säkylän
koulukeskus ja Köyliön Kankaanpää Vampulan lenkki 40
km. Kirjauspaikat: Vampulan Matkusjoen th. ja Köyliön
Kankaanpää Pöytyän lenkki 60 km. Kirjauspaikka Yläneellä
Hinnerjoen th. Lähtöaika klo. 8.00-12.00. Tiedottaja 0400
532 946. Kaikkien osanottajien kesken arvotaan polkupyörä ja kymmenen kypärää.

SAVO-KARJALA
18.- 20.5. Melontaohjaajakurssi, Kuopio 040 864 3051.
26.-27.5. Erämelonnan SM, Mikkeli 040 594 1156.
9.-10.6. Kirkkoveneiden SM-kisat Leppävirralla. 9.6. sekajoukkueet ja 10.6. mies- ja naisjoukkueet. Virranviemät
040 526 0971, (017) 570 9326, riitta.minkkinen@
leppavirta.fi.

16.6. Luikonlahtisoutu kirkkoveneille. Kilpa-, yritys/harraste- ja huvisarja. Sari Laituri 040 537 0102, sari.laituri@
pp.inet.fi, Mika Uotila 040 588 7788, mika.uotila@
dnainternet.net, www.kaavi.fi>tapahtumat.
28.6.-1.7. SL ry:n 50. juhlaleiripäivät Kiilopäällä
SUONENJOEN BUSSI (täysi): Aikataulu: 18.00 lähtö Suonenjoelta ke-iltana 27.6., 18.45   lähtö Kuopiosta, Puijon
tori, 19.30 lähtö Siilinjärveltä, linja-autoasema.  Paluu sunnuntaina päätöstilaisuuden jälkeen. IISALMEN LATU
RY:N BUSSI:  Aikataulu: 16.00 lähtö Iisalmesta keskiviikkona 27.6. Matka kestää 10 tuntia. Bussissa tilaa, tiedustelut
Esko Kääriäinen 0400 672 002.
9.-15.6. Suomi Meloo Kuhmosta Ouluun.
www.suomimeloo.fi.
3.-4.8. IV Tahkon soutu -melontatapahtuma KuopioJuankoski-Nilsiä. Valtakunnallinen soututapahtuma www.
tahkonsoutu-melonta.fi.
1.9. Naistensoutu Rantasalmella, www.naistensoutu.com.
Kyykkäturnaus Suonenjoella: Päivämäärä auki.
1.-2.9. Retkeilyn peruskurssi, Juankoski  045 114 8853.
Alustava suunnitelma: Peruskurssi päivällä lauantaina,
illanvietto, aamupäiväretki sunnuntaina.
6.-7.10. Latualueen aluekokous, Siilin Latu ry,  Kunnonpaikka Vuorela. Sitovat ilmoittautumiset 5.9. mennessä
Olavi Oinonen 0400 804 203.

Vellikellontie 4, Malminkartano. Omat sauvat mukaan. Järjestää Pikomalan Retkeilijät ry. Lisätietoja Christa Järvinen,
puh. 040 828 4648.
Sauvakävelyä Espoossa
Puolarmaarin maanantaiset sauvakävelyt juhannusviikkoon asti. Lähtö Akilleksen majalta, sata metriä
parkkipaikalta metsään päin. Tiedustelut Esko Laaksonen,
050 309 7271 tai esko.laaksonen@elisanet.fi.
Tapiolan tiistaiset sauvakävelyt juhannusviikkoon
asti. Lähtö klo 18.30 uimahallin edestä. Lisätietoja Pekka
Kinnuselta, 040 550 4010 tai espoonlatu@espoonlatu.fi.  
Leppävaaran keskiviikkoiset sauvakävelyt juhannusviikkoon asti. Lähtö uimahallin parkkipaikalta klo
18.30. Tiedustelut Osmo Koli, 050 500 2830.  
Sauvakävelyä Vantaalla
Hakunila: Tervetuloa keskiviikkoisin klo 18.00-19.30
mukaan sauvakävelemään iloiseen porukkaan. Kävelyt
päättyvät 20.6.  Tule hakemaan viimeisimmät kävelyvinkit
Vantaan Ladun ohjaajilta. Tekniikkaopastus sitä haluavilla
klo 18.00-18.15, minkä jälkeen startataan yhteiselle 4-7
km:n mittaiselle kävelylenkille. Mukaan tarvitset kävelyyn
soveltuvat jalkineet, säänmukaisen asun sekä omat sauvat. Kävelyillat ovat maksuttomia. Lähtöpaikka Hakunilan
uimahalli (sisäänkäynnin edestä). Lisätiedot: Mirja Olin
puh. 0440 199 166.

Myyrmäki: Länsi-Vantaan Latu aloittaa sauvakävelyn
25.4. (keskiviikkokävely) ja toiminta jatkuu keskiviikkoisin
syksyyn, jos osanottajia riittää. Lähtö on klo 18.00 Uoma1.-8.12. Kaamoksen hiihtoviikko, Puijon Latu ry (täysi).     tien päässä, matonpesupaikalta Myyrmäessä Vantaalla.
Varasijoille voi ilmoittautua Pekka Tikkaselle 040 501 0345. Tilaisuus on maksuton. Yhteyshenkilöt ovat Asta Piiroinen
puh. 050 530 2812 ja Marjatta Kärnä puh. 0400 654 489.

UUSIMAA

Sauvakävelyä Helsingissä
Paloheinä: Paloheinässä ohjattuja kävelyjä vetävät Suomen Ladun ja Tunturikerho Kavtsin osaavat ohjaajat.
Lähdöt 17.4. alkaen sunnuntaisin ja tiistaisin Paloheinästä
Suomen Ladun majan edestä klo 18.30. Lisätietoja Suomen Ladusta, puh. (09) 4159 1111.
Töölönlahden Ulkoilukeskus: Maanantaisin klo 18.0019.30. Opastettujen sauvakävelyiltojen aikana tutustutaan
sauvakävelyyn lajina, välineisiin ja oikeaan sauvomistekniikkaan. Kävellään Töölönlahden ympäri (2,5 km). Hinta
7 €, Suomen Ladun jäsenhinta 5 €. Hinta sisältää sauvojen
vuokran, ohjauksen ja lämpimän juoman. Töölönlahdelta
uusien sauvojen ostajille opastus kaupan päälle.
Malminkartano: Sauvakävelyä keskiviikkoisin klo 18.30
ajalla 11.4.-26.9.2007. Heinäkuussa tauko. Lähtöpaikka

Sauvakävelyä Keravalla
Keravan Latu järjestää kesän aikana kerran viikossa sauvakävelyjä. Tarkemmat päivät ja ajat nettisivuilla www.
keravanlatu.net.
Sauvakävelyä Lohjalla
Sauvakävely maanantaisin klo 18.00 Lohjan Liikuntakeskus Neidonkeitaan edestä.
Keppijumppaa Helsingissä
Malminkartano: Keppijumppaa tiistaisin klo 19.30 Puustellinpolku 14. Ulkona 8.5. alkaen syksyyn saakka. Kesälomatauko 2.7.-29.7. Hinta 2 €. Keppejä paikan päällä.
Järjestää Pikomalan Retkeilijät ry. Lisätietoja Heli Jussila,
puh. 040 8398372 tai Christa Järvinen, puh. 040 828 4648.
... jatkuu seuraavalla sivulla
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ALuepalsta
Paloheinä: Toukokuussa perjantaisin (4.5., 11.5. ja
25.5.) ja 5.6.-7.8. tiistaisin klo 18.00-19.00. Oma keppi
mukaan, voit myös ostaa paikan päältä. Hinta 3 €/kerta.
Lisätietoja Suomen Ladusta, puh. (09) 4159 1111.
Asahia keppijumpan jälkeen. Toukokuussa perjantaisin (4.5., 11.5., 25.5.) klo 19-20 ja 5.6.-7.8. tiistaisin klo
19-20. Hinta 3 €/kerta.
Keppijumppaa Askolassa
Kaikille avoin keppijumpparyhmä kokoontuu Monninkylässä ammattioppilaitoksen salissa maanantaisin klo
19-20.30. Ryhmää vetää aktiivinen liikunnan harrastaja
Vesa Erkkilä, vesa.erkkila@evl.fi. Lisätietoja myös Askolan kunnan liikuntasihteeri Matti Tynkkyseltä, matti.
tynkkynen@askola.fi. Askolan Hiisi.

KKI-toimintaa Jyväskylässä
Jyväskylän Ladun yli 40-vuotiaille suunnattu KKI- ryhmä jatkaa toimintaansa viidentenä vuotena. Ryhmässä
tutustutaan eri lajeihin ja toivotaan osanottajien jäävän
lajiin ”koukkuun”. KKI:n alle on perustettu myös kävelyklubi ”HyväSeura 40+”, joka on suunnattu yli 40-vuotiaille
vähän liikkuneille latulaisille. Tavoitteena on jäsenistön
hyvinvoinnin lisääminen kävellen ympäristöön, yrityksiin
ja erilaisiin kohteisiin tutustuen; kulttuuria karaokesta
oopperaan, savusaunasta viihdekylpylään, sienestystä,
rantakalaongintaa yms.
Oheisesta linkistä voi tutustua toimintaan:
http://jyvaskylanlatu.sporttisaitti.com/toiminta/
kki-ryhma/kki-toiminta/

Hyvinkään Latu
13.5. Äitienpäivän kesänavauspatikka Usmissa
nuotiokahveineen, evästä ja muki mukaan. Lähtö LatuMiilun majalta klo 10.  Retken kesto n. 3 tuntia. Tiedustelut/opastus Kalevi Kalliomäki 0400 138 159.

Pyöräilyvuoden
tapahtumakalenteri

Valtakunnallinen PYÖRÄILYVIIKKO 12.-20.5. Pyöräretkiä joka päivä. Katso lisää Latumiilusta.

Latuyhdistykset voivat ilmoittaa omat pyöräilytapahtumat ja -retket pyöräilyvuoden tapahtumakalenteriin.
Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta www.poljin.fi/
ajankohtaista/tapahtumakalenteri. Ilmoitukset lähetetään
osoitteeseen info@poljin.fi tai postitse Pyöräilykuntien
verkosto ry, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Sauvakävely 10 vuotta

30. Pirkan Juhlapyöräily

Ensimmäinen kävelysauva valmistui vuonna 1997. Saman vuoden syksyllä alkoivat pyöriä kaikille avoimet
sauvakävelyryhmät. Tänä vuonna juhlimmekin sauvakävelyn 10-vuotista taivalta. Lisää historiasta löydät Ladun
nettisivuilta.

Pirkan Pyöräily viettää tänä vuonna juhlavuotta 30-vuotisen taipaleensa kunniaksi 10.6.2007. Tervetuloa kokemaan
Suomen suurimman koko perheen pyöräilytapahtuman
aito ja iloinen tunnelma Tampereella!

Juhlan kunniaksi toivomme jokaisen latuyhdistyksen
järjestävän omalla paikkakunnallaan sauvakävelytapahtuman. Tapahtumista tiedotamme keskitetysti täältä
toimistolta käsin ja yhdistykset saavat käyttöönsä valmiita tiedotepohjia. Teillä on myös mahdollisuus ostaa
historiikkitauluja (4 kpl) sekä uusia vinkkitauluja (6 kpl)
neljän euron kappalehintaan.
Ilmoita latuyhdistyksenne sauvakävelytapahtumasta
31.5. mennessä: Hanna Okkonen, puh. (09) 4159 1118
tai hanna.okkonen@suomenlatu.fi  tai faksaa ilmoitus
numeroon (09) 663 376.

Lisätietoja: www.pirkankierros.fi  

Avantouintijaosto hakee
uusia toimihenkilöitä
Avantouintijaosto toimii lajin valtakunnallisena koordinaattorina, kehittäjänä, tiedottajana, koulutusjärjestönä
sekä materiaalin tuottajana ja välittäjänä. Myös avantouintikilpailut ja lajin kehittäminen kansainvälisesti kuuluvat
jaoston toimenkuvaan.
Onko latuyhdistyksessäsi avantouinnin ammattilaisia?
Avantouintijaostoon kaivataan uusia lajin asiantuntijoita.
Lähetä yhdistyksesi ehdokkaasta hakemus jaoston sihteerille hanna.okkonen@suomenlatu.fi 10.8. mennessä.
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Kurikan Paulapieksujen
EU-hankkeet
Kurikan Paulapieksut ry perustettiin vuonna 1998. Koska
yhdistyksellä ei ollut omaa kokoontumispaikkaa, päätimme hankkia sellaisen. Pian aktiivinen etsintä tuotti tuloksia
ja yhdistykselle hankittiin myyntiin tulleesta 2-kerroksisesta pohjalaistalosta puolikas.
Talo sijaitsi Kurikan naapurikunnassa Ilmajoella, jossa se
purettiin, hirret numeroitiin ja puutavara suojattiin odottamaan pystytystä. Tässä vaiheessa ei ollut vielä hankittu
tonttia, eikä rahoituksestakaan ollut siinä vaiheessa tietoa.
Aikaa kului, mutta vihdoin odotus palkittiin ja saimme Kurikan kaupungilta käyttöömme 1,3 ha:n tontin upean Pitkämönluoman varrelta, joka virtaa kirkasvetisenä purona
kauniissa harjuisessa kangasmaastossa.
Haimme rakennusluvan, jonka saimme nopeasti, kiitos
kaupungin myötämielinen suhtautuminen hankkeeseemme.
Myös hankkeen loppukäsittely sujui kaupungin taholta
mallikkaasti ja niinpä hankehakemus oli pian käsiteltävänä Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa. Ja kun
kaikki sujuu mallikkaasti, oli meillä pian käytössämme
hankepäätös, joka mahdollisti varsinaisen rakentamisen.
Meillä oli alusta asti innokas noin 10 hengen talkooporukka, joka koostui eri alojen ammattilaisista, kuten kirvesmiehestä, sähköurakoitsijasta, rakennusmestarista,
muurarista, apumiehistä ja tietenkin kirjanpitäjästä.  Konekannasta voidaan mainita mm. traktorit, nosturi, kuormaauto ja kaivinkone.

Neljän vuoden (2001 – 2005) hankkeeseen sisältyi:
1. Autionmaan maja ja hirsisauna  kust.arvio 43 224,00 €
– majoitus 14 hengelle
2. Luontopolku (6, 12 ja 16 km, ajetaan talvella laduiksi)       
korsusauna, 2 laavua ja varaustupa
”        42 150,00 €
3.  Autionmaan majan, saunan ja alueen sähköistys
      
”        15 055,00 €
4.  Saunatuvan kalustus
”        3 000,00 €
==================
Hankkeet yhteensä:
                    
         103 000,00 €
Rahoitus:
TE –keskus (EU ja valtio)                       
          30 %
Kurikan kaupunki
          30 %
*Oma rahoitus
          40 %
=================
Rahoitus yhteensä:
                                        100 %
* Omaan rahoitukseen laskettiin mm. talkootunnit, joille
oli määritelty hinta, samoin kuin konetöille. Lahjoituksena
saadut materiaalit ja palvelut hinnoiteltiin samoin. Niitä
olivat mm. puutavarat, tiilet, sora sekä kaivinkone- ja sähköurakointityö ym.
Sekä Kurikan kaupungilta että TE-keskukselta saimme
aina tarvitessamme neuvoa ja ohjeistusta, joten heidän
puoleensa oli tarvittaessa helppo kääntyä.
Neljän eri hankkeen muodostama ulkoliikuntakeskus
palvelee ulkoilun harrastajia, kuntalaisia ja latulaisia myös
naapurikunnista. Lisätietoja allekirjoittaneelta.
Kurikan Paulapieksut ry/Kirsti Mähönen
sihteeri/rahastonhoitaja
050 535 6425, kirsi.mahonen@netikka.fi
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suomen LAtu kouluttaa
SAUVAKÄVELY
Ammattilaisten täydennyskoulutus (8 h)
15.9. Vantaan Ulkoilukeskus, Kuusijärvi
Sauvakävelyohjaajan yhden päivän peruskurssi on tarkoitettu liikunta-alan ammattilaisille. Kurssilta saa uusimmat
tutkimus- ja välinetiedot sekä vinkkejä ohjaamiseen ja lajin tuotteistamiseen. Kurssihinta 70 €, majoitus ja ruokailut
erikseen.
Luontosauvailukurssi (2 h)
29.6. Tunturikeskus Kiilopää
3.10. klo 18-20 Punkaharjun Ulkoilukeskus
Sauvat antavat tukea epätasaisessa maastossa ja luonto
uusia virikkeitä ja mielenvirkistystä. Tule kokemaan metsän rentouttava hiljaisuus. Samalla jalkapohjat saavat uusia aistimuksia ja jumppaa maastosta.
Uutta potkua sauvakävelyyn (4 h)
8.9. Joensuu
Kurssi sisältää uusia vinkkejä sauvakävelyyn, kuten tehosauvailua, luontosauvailua, sauvaleikkejä ja tekniikkavinkkejä.

KÄVELY
Kävelyklubin vetäjäkoulutus (7 h)
16.6. Hotelli Ivalo, Ivalo
23.8. Villa Elba, Kokkola
29.9. Vantaan Ulkoilukeskus, Kuusijärvi
Kurssilla perehdytään kävelyn merkitykseen terveysliikuntana, sen terveysvaikutuksiin ja erilaisiin tavoitepainotuksiin eri kohderyhmillä. Kävelyklubin perustamiseen
annetaan ohjeita. Kurssihinta (45 €) sisältää ohjauksen,
kävelyklubin vetäjän oppaan sekä kahvit.

AVANTOUINTI
Avantouinnin kouluttajakoulutus
13.10. Oulu
Koulutus antaa valmiuden ohjata avantouinti-iltoja esim.
yhdistyksissä. Ohjelmassa on mm. avantouinnin koulutusmateriaalin esittely, hypotermiapotilaan tunnistaminen
ja hoito, elvytyksen kertaus ja koulutusmateriaaliin tutustuminen käytännössä. Koulutuksen hinta 35 € sisältää
koulutusmateriaalin ja ruokailun. Lisätiedot: Avantouintivastaava, liikuntasihteeri Hanna Okkonen puh. (09) 4159
1118 tai hanna.okkonen@suomenlatu.fi.
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LUONTOUINTI
Järvihölkän intro (2 h)
7.8. Oittaan Ulkoilukeskus, Espoo
9.8. Oittaan Ulkoilukeskus, Espoo
Kurssilla perehdytään mm. vesijuoksun tekniikkaan, sopivan vesivyön valintaan, intervalliharjoitteluun vesivyöllä,
vesijuoksuun luonnonvesissä, syvän veden vesivoimisteluun ja järvihölkkääjän turvallisuuteen. Kurssihinta 25 €
(Suomen Ladun jäsenet 20 €) sisältäen uinti- ja saunamaksun, opetuksen ja kurssimateriaalin.

METSÄMÖRRI
Metsämörriohjaajan peruskurssi (15 h)
25.–26.8. Kiilopää
8.–9.9. Kajaani
8.–9.9. Espoo. Tied. ja ilm. Espoon Latu ry/Marjatta Sykkö
puh. 050 376 5942
15.–16.9. Vantaa
15.–16.9. Joensuu
Kurssilla saa perustiedot Metsämörritoiminnasta. Tutuiksi
tulevat Metsämörrilaulut, -leikit ja -sadut. Kurssilla perehdytään lasten luontokasvatukseen ja varustetietouteen
sekä saadaan perustaidot ohjaajana toimimiseen. Kurssilla
osallistutaan Metsämörriretkelle ja saadaan valmiudet toimintasuunnitelman laatimiseen.

PERHELIIKUNTA
PERHIS-ohjaajakurssi (7 h)
1.9. Heinola
8.9. Kokkola
15.9. Rovaniemi
Perhis-ohjaajakurssilla tutustutaan perheliikunnan perusteisiin ja ei-ikäisten ohjaamisen nikseihin. Kurssi sisältää
runsaasti käytännön toteutusmalleja. Koulutuksen hinta
on 55 € (SL jäsenille 50 €). Koulutus sisältää opetuksen,
materiaalin ja ruuan.
Perheliikunnan ohjaajakurssi (15 h)
22.-23.9. Lohja
Kurssilla tutustutaan perheliikunnan lähtökohtiin, tavoitteisiin, eri muotoihin sekä eri-ikäisten yhteisen liikunnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssin hinta on 130 €
sisältäen opetuksen, materiaalin ja ruuat.
Jollei kurssin kohdalla ole muuta mainittu, ilmoittaudu
mielellään netin kautta www.suomenlatu.fi/koulutus.
Lisätiedot: koulutus@suomenlatu.fi, puh. (09) 4159 1111.

ULKOILUREITTIEN LUOKITTELU
Ulkoilureittien luokittelu palvelee sekä reittien käyttäjiä
että niiden ylläpitäjiä.   Muun muassa Metsähallitus ja
monet kunnat ovat ottamassa luokittelua käyttöön omille
lähireiteilleen ja retkeilyreiteilleen. Luokittelussa reitit jaetaan niiden fyysisen vaativuuden mukaan kolmeen luokkaan: helppoon, keskivaativaan ja vaativaan. Luokituksen
perusteella ulkoilijat tietävät heti reitille lähtiessään millaisesta reitistä on kyse. Tämä lisää ulkoilijoiden turvallisuutta.   Toisaalta luokittelukriteerit auttavat reitinpitäjää
kunnossapidossa ja helpottavat reitistä tiedottamista ja
sen markkinointia.
Suomen Latu järjestää ulkoilureittien luokittelijakoulutuksen Hyvinkäällä 7.6.2007. Koulutus on osallistujille maksuton.
Toinen koulutuspäivä pidetään Sallassa 14.6.2007. Kouluttajana on Jouni Laaksonen.

ULKOILUREITTIEN LUOKITTELU
Luokittelijakoulutus 7.6.2007 Hyvinkää
OHJELMA
8.30
Tulokahvit
9.00
Hyvinkään kaupunki: Reijo Laiho
Koulutustilaisuuden avaus ja käytännön järjestelyt: Hyvinkään kaupungin reitistö, kävijät ja
kehittämistavoitteet
10.30 Ulkoilureittien luokitusperusteet
Suomen Latu: Matti Hirvonen
Reittiluokittelun tausta, tavoitteet, reittien
vaativuus, palvelutaso

11.30
12.15
Maasto

Luokittelijakoulutuksen läpikäyneet voivat toimia reittien
virallisina luokittelijoina.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Suomen Latu ry, puh.  (09) 4159 1100
anne.rautiainen@suomenlatu.fi

15.15
16.00

Esteettömien ulkoilureittien luokitusperusteet
Olosuhdepäällikkö: Marko Ruti
Lounas
Ulkoilureittien luokitteluperusteet (jatketaan
tarvittaessa)
Luokituksen soveltaminen käytäntöön, reitinosien luokitus
Millainen reitti? Pituus?
Paluu auditorioon
Kokemukset ja palaute, kurssilaiset ja kouluttajat
Koulutus päättyy

Ajankohtaista NuoRet-toiminnassa		
•

Ladun leiripäivät lähestyvät. Tiedossa ohjelmaa myös nuorille, mm.
nuorten oma vaellus. Katso lisää www.suomenlatu.fi/leiripaivat.

•

Nuorten toimikuntamme jäsenet opastavat latuyhdistyksiä nuorten
toiminnan käynnistämisessä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.
suomenlatu.org > aineistopankki > NuoRet. Sivuilta löytyvät myös
ohjeet toiminnan käynnistämiselle.

•

Koulutusta ja tukea
- 250 euron Starttiraha latuyhdistysten nuorten toiminnan käynnistämiselle. Huom. hakuaikaa jatkettu 21.6.2007 saakka. Lisätietoa
www.suomenlatu.org/Nuoret tai allekirjoittaneelta
- Nuorten retkeilyn ohjaajakurssi (15 h) 25.-26.8. Rovaniemi
- Nuoren Suomen Harrastemanageri-verkosto, www.nuorisuomi.fi >
urheiluseurat > nuorten harrasteurheilu
- Nuoren Suomen hankerahoitukset syksyllä 2007 paikallistuen
muodossa
Nuorekkain terveisin,
Nina Räike, Suomen Ladun nuorisosihteeri,
nina.raike@suomenlatu.fi,
puh. (09) 4159 1120
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Suomen Ladun Latuyhdistyspalvelu
SLWeb - www.suomenlatu.org
Tiesitkö että…
… Sivunluontipalvelu yhdistää ajatukset kokonaisuuksiksi
- Saat tehtyä yhdistyksenne kotisivut suoraan nettiselaimella.
- Voit tehdä rajattoman määrän alasivuja yhdistyksenne
kotisivuille.
- Omia valokuvia voit lisätä muokkaamatta niitä ensin nettikäyttöön.
- SLWebin sivunluontipalvelu muuttaa kuvat oikean kokoisiksi automaattisesti.
- Käytettävissäsi on myös kuvien hallintasivu, jolla voit yhdellä silmäyksellä katsoa läpi kaikki kuvat, joita yhdistyksenne käyttäjät ovat palveluun lähettäneet.
- Jo tehdyn sivun järjestystä voit muuttaa helposti hissinapeilla, tai korjata tai poistaa jo syötettyjä tekstejä.
- Yhteystiedot, jäseneksi liittyminen ja tapahtumakalenterin tapahtumat liitetään automaattisesti sivustoonne, ja
tiedot päivittyvät tietopalveluista reaaliajassa.
… Kalenteripalvelua laajennetaan
- Jos sama henkilö useimmiten hoitaa yhdistyksenne
tapahtumailmoittautumiset, voit valita yhdistyksenne
yhteystiedoista tälle henkilölle rooliksi ” Ilmoittajan tiedot
tapahtumakalenteriin”. Tällöin nämä tiedot ovat oletuksena kaikissa uusissa tapahtumailmoituksissa, joita teette.

- Tapahtumakalenterin hakua suomenlatu.fi:ssä on parannettu käyttäjäystävällisemmäksi. Kalenterin käyttäjä
näkee, paljonko tuloksia on tulossa milläkin hakuvaihtoehdolla.
- Tapahtumiin ilmoittautuminen suoraan tapahtumakalenterin kautta on jo mahdollista. Käy tekemässä tapahtumailmoittautuminen huolella SLWebissä, ja valitse
ilmoittautuminen kohtaan ”kaikki ilmoittautumiset SLWebin kautta”, tämän jälkeen ilmoittautuminen onnistuu
netin kautta.
… Aineistopankissa latuyhdistyksen toimihenkilöille
on tarjolla paljon tietoa, mm.
- järjestötoiminnan käsikirja
- vakuutusehdot
- Latulinkit
- Suomen Ladun ja latuyhdistyksen mallisäännöt
- ansiomerkkiasiat - ehdot ja hakulomakkeet
- liittokokousten materiaalia
- matkalaskupohjat
- NuoRet -toiminnan materiaalia
- Läheltä liikkumaan -ideoita ja -pohjia
Tapahtumakalenterin ja sivupalveluiden osalta palvelut
ovat maksullisia (15–45 €/3 vuotta).
Lajilinkitysten ja yhdistystietojen osalta palvelut ovat
ilmaisia. Jos haluatte ottaa käyttöön maksullisia lisäpalveluita, voitte tilata niitä myös alla olevasta sähköpostiosoitteesta. Jos yhdistyksellänne ei ole vielä tunnuksia, voitte
tilata ne ilmaiseksi osoitteesta slweb@suomenlatu.fi.

SUOMI VESILLE -KAMPANJA
Suomi Vesille -tapahtuman tavoitteena on luoda mahdollisuus päästä tutustumaan ja kokeilemaan vesiliikuntaa
sen kaikissa muodoissa.
Suomi Vesille –tapahtumia järjestetään taas tulevan kesän
aikana. Ihmisten tietämystä hauskasta ja turvallisesta vesillä liikkumisesta pyritään lisäämään. Tavoitteena on kerätä
uusia harrastajia sekä ystäviä eri lajien pariin.
Suomi Vesille –kampanja toteutetaan kaikilla niillä
paikkakunnilla, joissa löytyy kiinnostusta tapahtuman
järjestämiseen. Kampanjan statusta voivat hakea kaikki
vesiliikunta- tai  turvallisuustapahtumia järjestävät tahot.
Lisätietoja: www.suomivesille.sporttisaitti.com
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Suomen Latu ry/matkapalvelu
(arkisin 8.30–16.00)
liikuntaviikot, majoitukset, ryhmät,
vaellukset ja Kaukoretket
puh. (09) 4159 1114 / (09) 4159 1115
matkapalvelu@suomenlatu.fi
www.tunturiin.fi

Esteetön luontoliikunta -koulutus
Esteettä luontoon liikkumaan (ELL) – hankkeen järjestämä
koulutus keskittyy esteettömiin luontoliikkumisympäristöjen suunnittelu- ja rakentamisratkaisuihin. Koulutuksessa käsitellään kokonaisvaltaisesti esteetöntä luonnossa
liikkumista niin rakennetun ympäristön kuin siellä tapahtuvan toiminnan kautta.
Koulutus antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on toimintaa
tukevan ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito
ja kehittäminen.   Koulutuksessa keskitytään rakennetun
luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen.
Alueelliset koulutukset: Itä-Suomi 29.5. Mikkeli,
LänsiSuomi 8.6. Kankaanpää, Pohjois-Suomi 27.-28.7. Pajala,
Ruotsi, Pohjois-Suomi lokakuu Liminka, Etelä-Suomi lokakuu Helsinki.

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT – HUOMIO!
Menovinkit juhlavuoden
Ulkoilukalenteriin
Suomen Latu ry täyttää 70 vuotta vuonna 2008. Perinteinen Ulkoilukalenteri on juhlavuoden kunniaksi
erityisen upea!
Kalenterin kuvat on tilattu piirrostaiteilija Seppo Leinoselta. Eläimiin, luontoon ja ympäristöön erikoistunut humoristinen piirtäjä suunnittelee ainutkertaiset
kuvansa juuri tähän kalenteriin.
Nyt kannattaa varata tapahtumille oma ilmoitustila
kalenterista. Koko vuoden ulkoilu-, liikunta- ja kuntoiluvinkit löytyvät helposti.  Saat lisää innokkaita osallistujia ympäri Suomen. Ilmoituksella tavoitat jopa 170 000
aktiivista luonnon ja kuntoilun ystävää.

Koulutukset on tarkoitettu päättäjille, rakentajille, ylläpitäjille, suunnittelijoille, luontoliikunnan järjestäjille ja henkilöille, joilla on liikkumis- ja toimintaesteitä sekä heidän
kanssaan toimiville.

Juhlavuoden kunniaksi ilmoitushintoja ei ole nostettu.
Ensimmäinen ilmoitusrivi maksaa 30 euroa ja seuraavat rivit 20 euroa. Riville mahtuu 30–35 merkkiä. Toimi
nopeasti ja varmista näkyvyytesi. Tilaisuus on verraton,
kun Ulkoilukalenterissa siitä mainos on!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: projektikoordinaattori
Heli Laitinen, heli.laitinen@suomi24.fi, puh. 045 120 1352

Lisätietoja:
info@suomenlatu.fi, puh. (09) 4159 1100   

X Kesäyön Marssi Tuusulassa
29.–30.6.2007
Kymmenennen kerran järjestettävään Kesäyön Marssiin on
tulossa ennätysmäärä osallistujia. Juhlavuoden kunniaksi
tapahtumassa on uutta oheisohjelmaa, kuten aikuisten
yleisurheilukoulu ja saunarekka. Tapahtuman suojelijana
on olympiavoittaja Lasse Virén.
Kerää latuyhdistyksestäsi oma joukkue marssiin. Yhdistyksesi voi kannustaa jäseniään osallistumaan maksamalla
esimerkiksi osan osallistumismaksusta. Marssiin on jo ilmoittautunut useita latuyhdistyksiä. Tulkaa tekin!
Katso lisää www.kesayonmarssi.fi.
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23. Suomi Meloo -kanoottiviesti
Kuhmo–Oulu 9.–15.6.2007

www.suomimeloo.ﬁ
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