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VINKKEJÄ VUODELLE 2022

SEIKKAILEVAT PERHEET

- On uusi perheliikunnan toimintamalli, jossa perheet 
   ulkoilevat ja liikkuvat yhdessä osana Suomen ladun 
   jäsenyhdistyksen toimintaa.
- Kohderyhmänä alle 10-vuotiaat lapset ja heidän 
   lähipiirinsä.
- Perheet muodostavat “Seikkailevat perheet” -heimon, 
   jossa lapset ja aikuiset liikkuvat aktiivisesti yhdessä eri 
   vuodenaikoina.
- Esittelemme toimintamallia ensi kesänä. Olisiko 
  sinun perheesi halukas seikkailevaksi perheeksi?

MAASTOPYÖRÄILY

- Aloitamme maastopyöräilytoiminnan uutena lajina 
  yhdistyksessämme.
- Maastossa pyöräileminen on hauska ja rento tapa 
  liikkua ja retkeillä yhdessä.
- Viikoittaiset yhteislenkit alkavat keväällä uusien 
  innokkaiden ohjaajien johdolla.
- Harrastus sopii myös vasta-alkajille. 
  Tervetuloa rohkeasti mukaan!

MELONTA

- Järjestämme “Melonta tutuksi” -kurssin alkukesästä.
- Melontaharrastuksen alkuun pääsee edullisesti 
  vuokraamalla kaiken tarvittavan. 
- Haapaveden Ladulla on vuokrattavana 4 kajakkia 
  perustaidot omaaville.
- Melonta on rauhoittavaa ja rentouttavaa luonto- ja 
  terveysliikuntaa.

RETKEILY

- Virkistäydy luonnon keskellä ja irrottaudu arjen kiireistä.
- Järjestämme erilaisia retkiä eri vuodenaikoina.
- Aloitamme keväällä “Haapaveden Kodat ja laavut tutuksi” -retket, jatkuen syksyyn asti.
- Syksyllä tulossa myös “Koko perheen sieniretki” sekä “Nuku yö ulkona” -tapahtuma.
- Haapavedellä on loistavat mahdollisuudet myös omatoimiretkeilyyn.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

Uusi toimintavuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin ja tekemistä on riittänyt, ainakin 
näin uuden puheenjohtajan näkökulmasta! Tuttuun tapaan haluamme tarjota 
monipuolista toimintaa jäsenillemme ja kaikille toiminnastamme kiinnostuneille. 
Haluamme, että jokainen löytäisi oman tapansa ulkoilla ja liikkua luonnossa; jokaise-
na vuodenaikana. Haapavesi ulkoilureitteineen tarjoaa tähän loistavat mahdollisuudet, 
joita haluamme olla osaltamme kehittämässä ja ylläpitämässä. 

Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja mielellään otamme uusia käsipare-
ja mukaan tapahtumien järjestelyihin sekä toimintojen vetäjiksi; jokainen oman 
kykynsä mukaan. Pienikin apu auttaa ja yhdessä tekeminen on palkitsevaa. Myös 
yhteistyö muiden toimijoiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa on tärkeää. Voimamme 
yhdistämällä saamme paljon hyvää aikaiseksi, kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. 

Järjestämme edelleen matalankynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. 
Myös yhteisöllisyys on tärkeää ja toivonkin, että Haapaveden Latu tarjoaa monelle 
tavan löytää uusia tuttavuuksia ja pääsyn mukaan mukavaan ulkoilujärjestöön sekä 
harrastuksen pariin. Mielellään otamme vastaan palautetta ja toiveita, miten kehittää 
toimintaamme, sillä juuri jäsenien takia tätä teemme.

Hallituksen kokoonpano on viime vuodesta muuttunut. Hallituksen kokoa on pienen-
netty ja osa jäsenistä on vaihtunut. Haluankin kiittää edellistä puheenjohtajaa Hannua 
sekä hallituksesta poisjääneitä henkilöitä hienosta työstä Haapaveden Ladussa. Tästä 
on hyvä jatkaa uudella hallituskokoonpanolla.

Toivotan teille kaikille ulkoilun iloa ja nähdään tapahtumissa!

Haapaveden Latu ry:n puolesta
Raisa Lyytinen, pj.

Haapaveden Latu ry
Hallitus v. 2022:
Puheenjohtaja/jäsensihteeri: Raisa Lyytinen   040 5779894    lyytinen_raisa@hotmail.com
Varapuheenjohtaja/jäsen:   Tarja Repo          040 0586826    tarja.repo@outlook.com
Sihteeri/jäsen:               Marika Hatula    040 9632024    marika.hatula77@gmail.com
Rahastonhoitaja/ jäsen:         Seija Mäkinen    050 5486847    seija.makinen@tilihelmi.fi
Jäsenet:    
Anneli Seppä     050 3043810     piirpauer@luukku.com
Irja Pirnes     044 256118       irja@jussilanet.com
Päivi Lehtola     040 9645651     seppo.lehtola1@hotmail.com
Kaija Partanen    040 7341331     kaija.partanen@kotinet.com
Heikki Salo     040 9374005     heikkiksalo@gmail.com
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TOIMINTAKALENTERI 2022

Tammikuu

• Kansallinen hiihtopäivä 29.1
• Laavukahvila avautuu Kotakallion laavulla. 
         Pidetään avoinna sunnuntaisin klo 11–14 
         maaliskuun loppuun säävarauksella.

Helmikuu

• Kynttilähiihto yhdessä Haapaveden seurakunnan kanssa 4.2.
• Rakastu hiihtoon- kampanja 29.1–28.2. 
• Ulkona Kuin Lumiukko-kampanja 14.2–13.3.

Maaliskuu

• Ulkona Kuin Lumiukko-tapahtuma 8.3.
• Korkatin Kierros-laturetki 13.3.
• Oulun latualueen aluetapaaminen Nivalassa 19.3.
• Hiihtoretki Rapinmajalle yhdessä Haapavesi-seuran kanssa.
• Hiihtoretki Hirvinevalle.

Huhtikuu

• Jokamiehen oikeudet -koulutus 9.4.
• Suomen Ladun kevätkokous 22.–24.4. Ruissalo, Turku 
• Yhdistyksemme Kevätkokous.

Toukokuu
• Kävelykipinä-kampanja 1.-31.5
• Kävelykipinä-tapahtuma toukokuussa.
• Pyöräilyn ja maastopyöräilyn yhteislenkit alkavat.
• Polkujuoksu- ja kävelytoiminta käynnistyy jatkuen koko kesän.
• Retkeilytoiminta alkaa.

Kesäkuu
• Melonta tutuksi -kurssi.
• Suomi meloo ja soutaa -päivä 11.6.
• Seikkailevat perheet tutuksi.
• Uuteen lajiin tutustuminen esim. geokätköily
.
Heinäkuu
• Omatoimista ulkoilua ja retkeilyä.
• Frisbeegolf-iltoja



Elokuu
• Nuku Yö Ulkona -tapahtuma 27.8.
• Retkeilytoimintaa.

Syyskuu
• Koko perheen sieniretki.
• Vaikuta viestinnällä, koulutus parempaan yhdistystoimintaan 13.9.
• Oulun latualueen syystapaaminen Kokkolassa 17.9.
• Kutsu päättäjä ulos-tapahtuma.

Lokakuu
• Suomen Ladun syyskokous 28.-30.10 Helsinki.
• Koko perheen Hämärähommia-pimeä seikkailu.

Marraskuu
• Yhdistyksemme Syyskokous ja jäsenilta.

Joulukuu
• Tonttupolku

Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja osallistujat ovat aina vakuutettuja.

Toimintavastaavat:

Laavukahvila: Päivi Lehtola
Laturetki:  Raisa Lyytinen
Polkujuoksu: Raisa Lyytinen, Raimo Jussila, Anna Aho
Kävely:  Raisa Lyytinen
Pyöräily:  Taisto Ollila
Maastopyöräily: Mika Lehtola, Toni Mäkinen
Frisbeegolf: Anneli Seppä
Melonta:  Matti Tuomisto, Toni Mäkinen
Perheliikunta: Tarja Repo, Raisa Lyytinen, Marika Hatula
Retkeily:  Heikki Salo, Anneli Seppä, Marika Hatula

Suomen Ladun Järjestötyöryhmä: Tarja Repo
Oulun Latualueen alueyhdyshenkilö: Tarja Repo
Oulun Latualueen aluetyöryhmä:  Raisa Lyytinen
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Jäsenasiaa

Haapaveden Ladun jäsenedut:

• Rytkyn Kone ja sähkö: Alennusta liikuntatarvikkeista (ovh:sta)   
         -20 %, ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
• Liikuntakeskus Buusti: Alennus 3kk:n ja 6kk:n kuntosalikortista   
         -20 %.
• Naputiina: Haapaveden Ladun jäsentunnukset jäsenhintaan.
• Vene jäsenten käytössä maksutta kesäkaudella.
• Edulliset jäsenhinnat vuokrattavasta kalustostamme.
• Mahdollisuus Suomen Ladun ilmaisiin ohjaajakoulutuksiin
Haapaveden Ladun jäsenenä olet samalla Suomen Ladun jäsen ja saat 
kaikki Suomen Ladun jäsenedut käyttöösi. Mm. Latu & Polku -lehti 4 
kertaa vuodessa, Kiilopään jäsenhinnat ym. Kaikki jäsenedut tarkemmin 
osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

Jäsenmaksut 2022
Henkilöjäsen   21 €
Perhejäsenyys   32 €
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 11 €
Rinnakkaisjäsen   11 €
Kannattajajäsen   300 €

Liittyminen jäseneksi ja lahjajäsenyys:
Ota yhteyttä jäsensihteeriin tai liity suoraan kotisivuiltamme: 
https://haapavedenlatu.suomenlatu.org/
Voit ostaa lahjakortin jäsenyyteen Suomen ladun verkkokaupasta: 
https://liity.suomenlatu.fi/lahjakortti

Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ilmoitamme Haapavesi-lehden 
Yhdistykset toimivat -palstalla, omilla kotisivuillamme 
https://haapavedenlatu.suomenlatu.org/ sekä Facebook-sivuillamme.
Viestitämme myös ajankohtaisista asioista sähköpostitse 3-4 kertaa 
vuodessa.
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Heikki Salo p. 0409374005

Raisa Lyytinen p. 0405779894

Irma Eskola p. 0503635349

Raisa Lyytinen p. 0405779894

Raisa Lyytinen p. 0405779894

Toni Mäkinen p. 0407609914

Jäsentiedotteen vastaavat:
Tarja, Raisa, Kaija.
Paino ja design: HL Design
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JÄSENTUNNUKSEMME
- Liivi 48,- €
- Pipo 15,- €
NAPUTIINASTA
Vanha�e 72 p. 0408428057

Lisä�edot: h�p://haapavedenlatu.suomenlatu.org/

Vanhatie 48
86600 Haapavesi

ma-la su

9-227-22

haapavesi


