SAARIJÄRVEN
LATU

Merenkurkun retkeltä

JÄSENTIEDOTE 2019

50-VUOTIAAN LIIKE JATKUU
Monien juhlien vuosi on takana. Suomen Latu täytti 80 vuotta
ja Saarijärven Latu 50 vuotta. Kesäkuun alussa vietettiin omat
juhlat Matorannan mökillä. Paikalla oli noin 70 juhlijaa, omia
jäseniä ja vieraita. Toiminnanjohtaja Eki Karlsson toi Suomen
Ladun tervehdyksen ja lahjana yhdistykselle Polkujuoksu tutuksi -kurssin, joka
järjestetään myöhemmin keväällä tai alkukesästä.
Juhlien lisäksi viime vuodesta on jäänyt mieleen lähes ennätysluminen talvi ja
kaikkien aikojen lämpimin ja kuivin kesä. Kesän lämpö vaikutti edullisesti kanoottien
vuokraukseen. Vuokrauskerrat lisääntyivät 40% edellisestä kesästä ja varsinkin SUPlautojen kysyntä ylitti tarjonnan.
Talviuinnin suosio jatkaa kasvuaan. Viime vuoden aikana kävijöitä talviuintikaudella
(tammi- maaliskuu ja loka- joulukuu) oli 1419, mikä tarkoittaa, että keskimäärin joka
tiistai ja perjantai ilta uimareita oli 27.
Talviuinti onkin Saarijärven Ladun suosituin laji osallistujamäärällä mitaten.
Kuitenkin myös kuutamohiihtoihin, Pettuhiihtoon ja otsalamppuretkelle PyhäHäkkiin riitti osallistujia. Kansallispuistoretkelle Merenkurkun maailmanperintökohteeseen osallistui täysi bussillinen retkeläisiä. Kirkkoveneeseenkin riitti soutajia,
mutta lisää mahtuu.
Syyskokouksessa marraskuussa johtokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia.
Kokouksessa käsiteltiin ensimmäisen kerran sääntöjen uusimista. Tärkein muutos on
siirtyminen yhteen vuosikokoukseen ja puheenjohtajan toimikauden rajaamineen
korkeintaan kuuteen vuoteen. Vanhojen sääntöjen mukaan asia käsitellään vielä
toisen kerran seuraavassa kevätkokouksessa. Allekirjoittaneella alkaa nyt 24. ja
samalla viimeinen vuosi puheenjohtajana.
Vuoden liikuttajiksi valittiin Liisa ja Reijo Penttinen, joille luovutettiin
vuosikokouksessa arvonimen merkiksi perinteinen kuntopuntari. Molemmat ovat
olleet aktiivisia toimijoita monissa liikunta- ja urheilutapahtumissa niin Ladussa kuin
Pullistuksessakin. Jo 50-vuotisjuhlassa luovutettiin erikoiskuntopuntari eläkkeelle
jääneelle vapaa-aikasihteerille Esko Pekkaselle, jonka kanssa Saarijärven Ladulla on
ollut monipuolista ja hedelmällistä yhteistyötä vuosikymmenet.
Viimeisen vuoden aikana on julkaistu useampiakin tutkimuksia, joissa on saatu lisää
todisteita liikunnan ja saunan terveellisyydestä. Jo ennestään on tiedetty, että ulkoilu
lisää onnellisuutta ja hyvinvointia. Joten lähdetään liikkeelle ja otetaan ystävätkin
mukaan!
Matti Honkimäki
puheenjohtaja

JÄSENASIOITA
Yhdistyksessämme oli loppuvuodesta 2018 noin 470 jäsentä. Jäsenmäärämme on
ollut hiukan kasvussa. Jäsenkuntamme kaipaa lisää nuorta sukupolvea ideoimaan,
vahvistamaan ja turvaamaan toimintaamme. Tehdään jäsenhankintaa yhdessä!
Etua jäsenkortista:
 Latu ja Polku -lehti
 ks. lisää valtakunnallisista eduista www.suomenlatu.fi
Paikalliset jäsenedut:
 Kiilopään lomaosakkeen vuokrausoikeus
 kanoottien käyttöoikeus jäsenhintaan
 talviuintikausi jäsenhintaan
 välinevuokrausta jäsenhintaan
Jäsenmaksut vuonna 2019:
yksilöjäsenmaksu 19,50 €
perhejäsenmaksu 27,50 €
nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 9,50 €
rinnakkaisjäsenmaksu 9,50 € (jäsenenä myös muussa latuyhdistyksessä)
Jäseneksi liittyminen tapahtuu ensisijaisesti Suomen Ladun sivujen kautta,
www.suomenlatu.fi/liity
Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä myös jäsensihteeri Pirita Soiniin. Muistathan
ilmoittaa myös osoitemuutoksista, jotta mm. Latu ja Polku -lehti löytää perille.
Osoitemuutos Postiin päivittyy myös Ladun jäsenrekisteriin.

KIILOPÄÄN LOMAOSAKE
Saarijärven Latu omistaa jäsentensä vuokrattavaksi neljän muun latuyhdistyksen
kanssa lomaosakkeen Kiilopäällä. Tarkempi kuvaus osakkeesta kotisivuillamme:
www.saarijarvenlatu.fi.
Vuonna 2019 ovat vielä vapaina viikot
19 (130 €), 31 (130 €),43 (130 €), 49 (250 €)
Vuonna 2020 ovat vuokrattavissa viikot
3 (130 €), 9 (335 €), 15 (335 €), 21 (130 €),
27 (130 €), 33 (130 €), 39 (130 €),
45 (130€), 51(250 €)
Lomaviikon varauksen yhteydessä peritään 130 €:n varausmaksu, jota ei palauteta.
Tiedustelut: Pirjo Kohonen. Puh. 040 7611344, kohonenpirjo(at)gmail.com

KOULUTUSTA, KURSSEJA
 KAJAKKIMELONNAN TURVALLISUUSHARJOITUKSIA
uimahallissa maalis-huhtikuussa
 RETKIMELONTAAN opastusta tarvittaessa kesäkuussa
 MUUMIEN HIIHTOKOULU
 POLKUJUOKSU TUTUKSI -tapahtuma alkukesästä
 SAUVAKÄVELYHARJOITUKSIA tarvittaessa
 METSÄMÖRRIOHJAAJAKOULUTUSTA tarvittaessa
yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa
Suomen Latu tarjoaa jäsenyhdistyksille vuonna 2019 kaksi ilmaista kurssipaikkaa
mm. lasten toiminnan ja aikuisliikunnan ohjaajakursseille. Saarijärven Latu maksaa
matkakulut. Kurssille osallistuja sitoutuu osallistumaan yhdistyksen toimintaan.
Lisätietoja saa puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

RETKEILYÄ, ULKOILUA










ULKONA KUIN LUMIUKKO -tapahtuma alkutalvesta
KUUTAMOHIIHTO ti 19.2. (säävaraus)
PETTUHIIHTO su 3.3.
UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ pe 10.5.
KEVÄTRETKI SEITSEMISEN KANSALLISPUISTOON su 19.5.
PYÖRÄILYTAPAHTUMA/-RETKI alkukesästä
ULKOILUTAPAHTUMA PERHEILLE Luonnon päivänä la 24.8.
NUKU YÖ ULKONA -tapahtuma la 31.8. - su 1.9. Salamajärvellä
OTSALAMPPU-/KUUTAMOPATIKKA lokakuussa

KIRKKOVENEELLÄ VESILLE
Lähde rohkeasti kokeilemaan, taidoista tai kunnosta ei tarvitse
olla huolissaan. Kirkkovene Matoniemessä odottaa vesille
pääsyä ja innokkaita soutajia. Kirkkovenesoutu on sosiaalinen ja
monipuolisesti mieltä ja kehoa palkitseva liikuntamuoto
kesäisessä järviluonnossa. Hartiat, selkä ja vatsalihakset
nauttivat. Kirkkovenesoutu sopii hyvin myös työpaikoille kunnon kohottajaksi ja
porukkahengen luojaksi sekä ohjelmanumeroksi vieraille, matkailijoille ym.
Soutuillat käynnistyvät vesien auettua ja ovat tiistaisin alkaen klo 19. Tiistaisoudut
ovat maksuttomia. Erikseen varatuilta ryhmiltä maksu on 150 €/ryhmä/kerta.
Lisätietoja: Liisa Penttinen, puh. 040 8356191 ja Eija Valkeinen, puh. 040 7096896,
e.valkeinen(at)gmail.com

TALVIUINNISTA TERVEYTTÄ JA HYVÄÄ OLOA!
Haasta itsesi! Pulahda avantoon lähes kolmenkymmenen
muun uimarin kanssa! Syyskaudella avannolle ilmestyi
jälleen uusia ja mikä mukavinta nuoriakin, kasvoja.
Kevätkaudeksi ehdit vielä hyvin mukaan. Kokeneemmat
kyllä auttavat alkuun. Talviuinti on sosiaalinen ja
luonnonläheinen harrastus, jonka on todettu vaikuttavan
positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin.
Lauteilla juttu luistaa ja tuttavuuksia syntyy!
Talviuintipaikkamme saunoineen Sofianrannassa on avoinna lokakuun alusta
maaliskuun loppuun tiistaisin ja perjantaisin klo 17-21. Kausimaksu syksystä
kevääseen on 40 € Ladun jäseniltä ja 60 € ei-jäseniltä. Vajaalta kaudelta (esim. kevät
2019) maksu on 20/30 €. Kertamaksu on 3 €. Talviuintia ilman saunaa voi harrastaa
myös muina päivinä. Kausimaksun maksaneet Saarijärven Ladun jäsenet voivat
lunastaa käyttöönsä pukuhuoneen avaimen 30 €:n panttia vastaan.
Saunaa voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin. Maksu 5 €/hlö, kuitenkin väh. 40 €.
Syksyllä uintikausi alkaa lokakuun ensimmäisenä tiistaina.
Lisätietoja saunalta ja Erja Hiiroselta, 0500 641877, erja.hiironen(at)luukku.com

KEVÄTRETKI SEITSEMISEN KANSALLISPUISTOON su 19.5.
Perinteisen kevätretkemme teemme tulevana keväänä
Seitsemisen kansallispuistoon Pohjois-Pirkanmaalle. Puisto on
perustettu vuonna 1982 ja on pinta-alaltaan 46 km2.
Seitsemisen kansallispuistolle ovat ominaisia aarnimetsät ja
suoluonto sekä jääkauden muovaama Seitsemisharju ja sen
korkeimmat kohdat, Rappumännynmäki (220 m mpy) ja Kulomäki. Kansallispuiston
länsiosassa sijaitsee perinnetilana toimiva Koveron kruununmetsätorppa niittyineen
ja hakamaineen. Kansallispuiston sydän on vuonna 1910 suojeltu Multiharjun
aarnimetsä.
Kansallispuiston tunnuslaji on näätä. Josko vaikka vilahtaisi!
Retken aikataulusta, kuljetuksesta ym. tiedotetaan tarkemmin myöhemmin
Sampossa sekä kotisivuillamme ja Facebookissa.

VÄLINEVUOKRAUSTA
 LUMIKENGÄT 5 paria
 RETKILUISTIMET 2 paria, kiinnitys SNS Profil- ja Pilot- hiihtomonoihin
 RINKAT (2 kpl), naisten ja miesten rinkat
Edellisten vuokrat 2 €/vrk ja 10 €/viikko
 AHKIOT (Savotta Paljakka, 4 kpl)
Vuokrat: jäsen 4 €/vrk ja 20 €/viikko, ei-jäsen 8 €/vrk ja 40 €/viikko.
Varaukset: Heikki Kolari 0400 542033
FRISBEEGOLF -VÄLINEET, 3 koria ja 30 kiekkoa, maksutta käyttöön
Varaukset: Matti Honkimäki 050 5762476

MELONTAKALUSTOA LUMPERON RANNASSA
Kanootteja voit varata kesän retkille numerosta 045 630 8529.
Voit kokeilla myös pystymelontaa SUP-laudoilla.
Melontakaluston vuokrat ovat:
vrk

viikko

Kajakkikaksikot (2kpl)
Kajakkiyksiköt (8kpl)

20€
15€

80€
60€

SUP-laudat (2kpl)

15 € 60€

Inkkarit (5kpl)

20€

80€

Lisäksi koskikajakkeja.
Kanootteja voit vuokrata myös ns. KÄYTTÖOIKEUSMAKSULLA, joka oikeuttaa Saarijärven Ladun jäsenen käyttämään kanootteja koko kesän tietyin rajoituksin.
Maksu on kesältä 50 €.

TIEDOTTAMINEN
Tapahtumista ja toiminnasta kerrotaan Saarijärven Ladun kotisivuilla ja Facebookissa
sekä Sampossa ilmoituksin ja Latu -palstalla.
TULE MUKAAN VAIKUTTAJAKSI JA TEKIJÄKSI!
Vinkit uusista tapahtumista ja toiminnan kehittämisestä ovat
tervetulleita, samoin aktiiviset toimijat erilaisiin tapahtumiin
talkooavuksi.
Ota reilusti yhteyttä johtokunnan jäseniin JA TULE MUKAAN!

JOHTOKUNTA 2019
Matti Honkimäki, pj
050 5762476, matti.honkimaki(at)omanetti.fi
edustusasiat, kävely-/hiihtotapahtumat, retket
Pasi Nikara, varapj
pyöräily, melonta

044 4598777, pasi.nikara(at)saarijarvi.fi

Pirjo Kohonen, sihteeri
040 7611344, kohonenpirjo(at)gmail.com
kävely-/hiihtotapahtumat, retket
Heikki Kolari
taloudenhoitaja

0400 542033, heikki.kolari(at)luukku.com

Pirita Soini
jäsensihteeri

040 5282959, pirita.soini(at)gmail.com

Erja Hiironen
talviuinti

0500 641877, erja.hiironen(at)luukku.com

Liisa Penttinen
kirkkovenesoutu

040 8356191, liisa_penttinen(at)luukku.com

Pirkko Riekko,

040 7563359, 63pirriek(at)gmail.com

Eija Valkeinen
talviuinti, kirkkovenesoutu

040 7096896, e.valkeinen(at)gmail.com

HYVINVOINTIA LUONNOSTA!
MENNÄÄN METSÄÄN!

