
JÄSENTIEDOTE 2021

Runsaan vuoden olemme viettäneet hyvin poikkeuksellista aikaa. Korona on vaikuttanut 
monella tavalla rajoittavasti elämäämme. Näin myös meidän toimintaamme. Olemme mm. 
joutuneet jo kahtena vuotena perumaan Korkatin Kierros-laturetken (hiihdettiin nyt 
omatoimihiihtona). Myös monia muita tapahtumia on jäänyt pitämättä ja tulevien 
tapahtumien suunnittelu ja toteutus on hyvin epävarmaa. Tästä epävarmuudesta johtuvaa 
tiedotetta luet juuri nytkin. Perinteisen alkuvuodesta julkaistavan jäsenille postitettavan 
jäsentiedotteen sijasta olemme päättäneet julkaista nyt tällaisen ”minitiedotteen” ja 
tämänkin nyt vasta toukokuussa, koska tulevista tapahtumista kertominen on niin 
epävarmaa. Postituksesta olemme luopuneet nyt ja tamä jaetaan s-postitse, kotisivullamme 
ja osittain suoraan jäsenten postilaatikoihin sekä erilaisissa tapahtumissa. 

Kuten tiedämme korona on saanut ihmiset liikkumaan omatoimisesti luonnossa. Tämä on 
näkynyt meilläkin mm. lumikenkien vuokrauksen vilkastumisena. Myös laavukahvilassa 
kävi talvella hyvin asiakkaita ja hiihtäjien määrän lisääntyminen näkyi laduilla selkeästi. 
Tätä luontoliikuntaan suuntautumista pitäisikin tukea ja kannustaa kehittelemällä ja 
luomalla kaikille sopivia ja helposti saavutettavia ympärivuotisia luontoliikuntareittejä 
Haapavedelle; varsinkin nyt kun tähän on saatavissa myös rahallista tukea valtiolta.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhdistyksemme vakiintuneet perustoiminnot eri 
lajien viikkokokoontumisissa voitiin toteuttaa viime vuonna ja samaan pyrimme nyt 
tulevanakin kesänä. Polkujuoksu-/kävelytoiminta torstaisin ja pyöräily tiistaisin pyörii jo. 
Myöhemmin on tarkoitus käynnistää frisbee-golf, erilaista vaellustoimintaa ja 
perheliikuntatapahtumia.  Suunnitelmissa on mm. melontakurssi kesällä ja sienestyskurssi 
syksyllä. Järjestämme 28.8. oman NukuYöUlkona- tapahtuman. Oulun latualue järjestää 
oman retkiviikon Kiilopäälle 31.7.-7.8. Tälle retkelle voivat kaikki halukkaat jäsenemme 
ilmoittautua (lisätietoja puheenjohtajalta).

Hallinnossamme on tapahtunut pieni muutos. Vuoden alussa varapuheenjohtajana on 
aloittanut Raisa Lyytinen ja uutena hallituksen jäsenenä Päivi Lehtola. Muutoin hallinto on 
entisellään.

Kun näinä epävarmoina aikoina mitään varmaan tulevista tapahtumista ei voi luvata, niin 
asioita kannattaa seurata tiedotteistamme. Omien kotisivujemme tapahtumakalenterissa, FB-
sivuillamme ja Haapavesi-lehden yhdistystoimintapalstalla ovat aina viimeisimmät tiedot 
toiminnastamme. Seuratkaa niitä...ja aina saa myös laittaa viestiä tai soittaa hallituksen 
jäsenille. Kotisivumme: haapavedenlatu.suomenlatu.org

Toiveikkain kesäterveisin: Oma yhdistyksesi Haapaveden Latu ry
       Hannu Karstunen, pj.
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Puheenjohtaja  Hannu Karstunen  0440450210   hannu.karstunen@gmail.com

Varapuh.joht:   Raisa Lyytinen       0405779894   lyytinen_raisa@hotmail.com                  
              

Sihteeri:  Tarja Repo             0400586826  tarja.repo@outlook.com
Jäsenet:
Anneli Seppä 0503043810 piirpauer@luukku.com
Eeva Kukkola      0417043623 eeva.kukkola5@gmail.com
Tapio Laurila       0408458853 tapio.laurila@netti.fi
Taisto Ollila        0456434840 taisto.ollila@kotinet.com
Irma Eskola 0503635349 irma.eskola@luukku.com
Päivi Lehtola 0409645651 seppo.lehtola1@hotmail.com
Kaija Partanen 0407341331 kaija.partanen@kotinet.com
Heikki Salo  0409374005 heikkiksalo@gmail.com

Haapaveden Ladun jäsenedut:
     

• Rytkyn Kone ja Sähkö: Alennusta liikuntatarvikkeista -20%.
• Liikuntakeskus Buusti: Alennus 3kk:n ja 6kk:n korteista -20%.
• Naputiina: Haapaveden Ladun jäsentunnukset jäsenhintaan.
• Vene ja fb-kiekot jäsenten käytössä maksutta kesäkaudella.
• Edulliset jäsenhinnat vuokrattavasta kalustostamme.
• Oma, edullinen kuntosalivuoro syyskaudella.
• Mahdollisuus ilmaisiin ohjaajakoulutuksiin.

Haapaveden Ladun jäsenenä olet samalla Suomen Ladun jäsen ja saat kaikki SL:n jäsenedut 
käyttöösi; mm. Latu ja Polku- lehti jokaiseen jäsentalouteen, Kiilopään jäsenhinnat, jne. 
Edut tarkemmin Suomen Ladun sivuilla.

Jäsenmaksut 2021: Henkilöjäsen 21€, perhejäsen 32€, nuoriso-/opiskelijajäsen 11€.

Vuokraamme/lainaamme (jäsenhinnat):

– Kotateltta+ tulisija: 30€/vrk, 40€/vkl. Kuljetus+pystytys 50€.
– Lumikengät (7 paria): 3€/vrk, 15€/vko
– Kajakit Ainalissa (4kpl): 10€/vrk
– Soutuvene Huikarinniemessä. -
– Frisbee-kiekot. -
– Kompassit/Emit-kortit. -

Kaikkien varaukset keskitetysti puheenjohtajalta.
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