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Vuoden 2017 jäsentiedotteen julkaisimme tässä lehdessä kotiin lähetettävän tiedotteen sijasta. Nyt päätimme jatkaa tätä käytäntöä.
Näin haluamme kertoa toiminnastamme myös ei-jäsenille ja samalla
toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan tapahtumiimme ja
vaikka uusiksi jäseniksi. Tämän tiedotteen voit vaikka leikata talteen
itsellesi.
Päättynyt toimintavuosi oli yhdistyksellämme edellisen kaltainen
toimintojen osalta; uusista toimintamuodoista polkujuoksu vakiintui
suosituimmaksi; kokoontumisia oli viikoittain läpi kesän. Tapahtumista
talvella järjestetty ”maailman suurin hiihtokoulu”-tapahtuma keräsi
yli 100 osallistujaa. Jäsenmäärämme kasvoi hiukan ollen nyt n. 270.
Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoiseen talkootyöhön ja
tässä yhteydessä lausunkin kaikille tapahtumiemme toteuttamiseen
osallistuneille talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille lämpimät
kiitokset – ilman teitä tapahtumia ei olisi ollut. Talkootoimintamme
hyödyttää laajasti myös muita kuin jäseniämme. Tästä näkyvin
esimerkki on toiminta omistamillamme Kotakallion laavuilla. Ladun
talkooväki on aikoinaan laavut rakentanut ja on siitä saakka vastannut
niitten ylläpidosta. Viime syksynä mm. uusimme tulisijan.
Laavulla tarvittavat polttopuut on tehty vuosittain talkooväen
toimesta. Joka talvi pidämme laavukahvilaa avoinna n.
kymmenenä sunnuntaina ja näkisinkin, että siitä on muodostunut
Haapavedelle perinteinen ja toivottu palvelumuoto.
Tämä kaikki toiminta hyödyttää jäsenistömme lisäksi kaikkia ulkoilijoita
ja rekeilijöitä, sillä Kotalaavut ovat vapaasti kaikkien asiallisten,
kunnostettuja liikuntapaikkoja kunnioittavien kävijöitten käytössä.
Valitettavasti myös ilkivaltaa toimintaamme kohtaan on esiintynyt!
Toivomme myös, että organisoitujen retkien osalta meihin oltaisiin
etukääten yhteydessä. Näin voisimme esim. yhdessä turvata polttopuuhuollon tulevaisuudessakin. Uutta talkooväkeä tarvitaan meidän
kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Alkaneen vuoden toiminta noudattelee päälinjoiltaan aiempien vuosien
toimintaa. Merkittävimmät aktiviteetit ovat Kotakallion nuotiokahvitus
talvisunnuntaisin reittiladun varressa ja 18.3. järjestettävä
laturetki Korkatin kierros. Jäsenkyselyssämme meiltä toivottiin mm.
erilaisten retkien järjestämistä. Olemmekin kartoittamassa mahdollisuutta järjestää ulkoiluretki Kiilopäälle elokuussa. Retkellä olisi
mm. ohjattua polkujuoksua, maastopyöräilyä ja vaellusta. Jos olet
kiinnostunut matkasta, niin ole yhteydessä. Tarkemmin tapahtumistamme ja palveluistamme näet tästä tiedotteesta ja kotisivuiltamme. Mielellämme otamme myös toiveita uusiksi tapahtumiksi
ja toimintamuodoiksi. Haluamme toimia myös yhteistyössä ja
asiantuntijana ulkoiluun ja ulkoliikuntaan liittyvissä asioissa;
päämääränämme luontoliikunnan kautta tapahtuva hyvinvoinnin ja
virkistäytymisen lisääminen. Meitä saa myös kysyä kumppaniksi
erilaisiin tapahtumiin.Kaikki tapahtumamme ovat kaikille avoimia;
niihin voi osallistua kuka tahansa jäsenyydestä tai paikkakunnasta
riippumatta. Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi.
Kotisivujemme osoite on: www.haapavedenlatu.suomenlatu.org
Haapaveden Latu ry:n puolesta: Puh. joht. Hannu Karstunen

Tapahtumakalenteri 2018
Helmikuu

Kesäkuu

Maaliskuu

Heinäkuu

Pe 2.2. Kynttilähiihto Kotalaavulle
Laavukahvila sunnuntaisin klo 11-14
Kotalaavulla
Ulkona kuin lumiukko-tapahtuma

Tarkennamme tulevia tapahtumia Haapavesi-lehden yhdistyspalstalla,
ilmoituksilla ja kotisivuillamme www.haapavedenlatu.suomenlatu.org

Iltapyöräilyt jatkuvat viikoittain
Frisbeegolftoimintaa
Kuntorastit

Laavukahvila sunnuntaisin jatkuu
Pe 2.3. Kuutamohiihto Kotalaavulle
Su 18.3. Laturetki Korkatinkierros

Frisbeegolftoimintaa
Iltapyöräilyt jatkuvat

Hankihiihto Suokko-kodalle
Jäsenten kuntosalivuorot
Ladun Kevätkokous
Sauvakävelytapahtuma
SL:n kevätliittokokous Kiilopäällä

Mahdoll. retki Kiilopäälle
Iltapyöräilyt jatkuvat
Vaellus/retki

Huhtikuu

Elokuu

Lokakuu

Jäsenten kuntosalivuorot
SL:n liittokokous

Marraskuu

Jäsenten Kuntosalivuorot
Ladun Syyskokous

Joulukuu
Tontturetki

Syyskuu

Toukokuu

Sauvakävelytapahtumia
La 8.9. Nuku yö ulkona
Latualueen tapahtuma
Jäsenten kuntosalivuorot

To 10.5. Unelmien liikuntapäivä
Iltapyöräily alkaa
Maastopyöräily tutuksi-tapahtuma

Jäsenedut

Vuokraamme varusteita:

• Latu ja Polku-lehti 5 numeroa vuodessa
• Alennuksia mm: Matkailu- ja retkeilykohteissa
(lisää SL- sivuilla)
• Yhdistyksen vene käytettävissä
• Edullinen kuntosalivuoro syksyisin
• Ilmaisia ohjaajakoulutuksia

Jäsenmaksut 2018
• Henkilöjäsen 19€
• Perhejäsenyys 29€ (Samassa os. asuvat)
• Rinnakkaisjäsen 9€ (Henkilöj.toisessa yhd.)
• Nuoriso (alle 20v.) 9€
• Opiskelijajäsen (alle 29v.) 9€
• Yhteisöhenkilöjäsen 26€
• Kannatusjäsenmaksu 300€
Liittyminen Jäseneksi ja Lahjajäsenyys ym. Viestitä
jäsensihteerille tai puheenjohtajalle tai suoraan kotisivuilta: www.haapavedenlatu.suomenlatu.org

✁

• Kotateltta ns. Lapinkota

Teltan halkaisija 7 m. Varustuksena kotakeittiö-tulisija.
Avustamme pystytyksessä ja kuljetuksessa sovittaessa.
Jäsenhinta: 30€/vrk. / 40€ /vkl. Ei jäsen: 60€/vrk. / 100€ /vkl

• Lumikengät

Kaikissa
7 paria aikuisten TSL kenkiä
4 paria lasten TUBBS kenkiä		vuokrausasioissa
tiedustelut
Jäsenhinta: 5€/vrk. / 20€/vko
puheenEi jäsen: 7€/vrk. / 25€/vko
johtajalta

• Soutuvene

Lainattavana jäsenille Kirkkojärven
Huikarinniemen venepaikalla.
Ulkopuolisille erillissopimus.

• Kompassit / Emit-kortit
HAAPAVEDEN LATU RY
Johtokunta v. 2018
Puheenjohtaja: Hannu Karstunen
Varap.johtaja: Leevi Ritala
Sihteeri: Mauno Mäkelä
Jäsenet: Irma Eskola, Tapio Laurila,
Taisto Ollila ja Seija Kahelin

Varajäsenet: Eeva Kukkola,
Anneli Seppä (jäsensihteeri)
Johtokunnan jäsenten
yhteystiedot ja
vastuualueet
läytyvät kotisivuilta.

