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Mennyttä ja vähän tulevaa!

Kangasalan Ladun perustamisesta tulee tämän vuoden 
syksyllä kuluneeksi 30-vuotta. Tässä yhdistyksemme 
ensimmäinen puheenjohtaja Elias Leinonen muistelee 
miten toimintamme alkuun saatettiin syksyllä vuonna 
1986. 

Ensimmäinen yhteydenotto oli liikuntatoimenjohtaja Kauko Törhösen puhelinsoitto 
minulle syksyllä 1986. Törhönen esitti, että Kangasalle tulisi perustaa Suomen Ladun 
latuyhdistys. Suomen Latu oli voimakkaasti laajentamassa toimintansa ja oli alkanut 
vuosittain nimetä jonkin laturetken vuoden valtakunnalliseksi laturetkeksi. Näissä 
merkeissä Latu lienee ottanut yhteyttä Kangasalan kuntaan.

Törhönen kertoi kutsuvansa liikunnan harrastajia koolle. Kunnassa oli kyllä toiminut 
vireitä eri lajien liikunta- ja urheiluseuroja, muttei puhtaasti kuntoliikuntaan keskittynyttä 
seuraa. Suomen Latu on kuntoliikunnan keskusjärjestö.

Perustava kokous pidettiin kunnanvirastossa. Paikalle oli saapunut melko paljon 
osanottajia ja kokous päättikin, että Kangasalle perustetaan Suomen Ladun 
latuyhdistys, Kangasalan Latu. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin tämän jutun 
kirjoittaja.

Seuraavan talven Kangasala-Hiihto oli Suomen Ladun valtakunnallinen laturetki. 
Hiihtoon osallistui paikallisten kuntoilijoiden lisäksi ”virallisia” latulaisia Hämeen 
latualueelta, Suomen Ladun puheenjohtaja Jaakko Paavela ja joitain Ladun 
neuvottelukunnan jäseniä. Seuraavan kesän Suomi Meloo -tapahtuma päättyi 
Kisarantaan ja tuon kuntotapahtuman järjestelyissä latuväki oli vahvasti mukana.

Kangasalan Ladun toiminta lähti sujuvasti käyntiin, kun heti alusta alkaen hyviä miehiä 
ja naisia tuli toimintaan mukaan. Alkuvuosien innokkaimpia aktiiveja olivat mm. Martti 
Siiki, Pentti Luostarinen, Ritva ja Matti Laine, Hannu Arvonen, Teuvo Ollikka 
sekä Eila ja Olavi Smolander. Perinteisten kävely- ja hiihtoretkien lisäksi tehtiin 
vuosittainen hiihtoreissu Aakenukselle Totovaaraan. Kesäajan isoiksi tapahtumiksi 
tulivat kansallispuistoretket sekä pyöräretket Viroon ja Ahvenanmaalle.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ELIAS LEINONENKangasalan Latu 
perustettiin käskystä!

Vuosi 2015 oli toiminnallisesti varsin perinteinen. Talvihan oli jälleen kerran 
vähäluminen, hiihtoretkiä päästiin tekemää muutama, samoin lumikenkäiltiin muutama 
kerta. Muumi -hiihtokoulu veti taas lähes 50 lasta hiihtoa opettelemaan, vetäjille 
suurkiitokset. Kangasalan laturetki jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen vuoksi 
toisena talvena peräkkäin. Kyötikkälän latukahvio oli avoinna reilun 1,5 kk. Lentopallo- ja 
kuntosalivuorot pyörivät sekä kevät että syyskaudella. Tursolan koulun 1-luokkalaisten 
Metsävaeltajat -iltapäiväkerho jatkui kevätkauden, kunnan säästötoimista johtuen 
kerhotoimintaa ei jatkettu enää syksyllä. Keväästä myöhään syksyyn oli erilaisia 
kävelyretkiä. jotka huipentuivat syksyn Kansallispuistoretkeen ja Harjukävelyyn. Ennen 
juhannusta tehtiin muutama pyöräretki ja heti juhannuksen jälkeen pieni porukka 
pyöräili viikon Virossa. Keväällä oli myös pilottikokeilu Muumien retkeilykoulusta. 
Kesän aikana laavuilla pidettiin talkoita, mm. Katajajärvelle tehtiin uusi ekokäymälä. 
Muumi-hiihtokoululaiset tekivät laavuretken Katajajärvelle ja koululaisten syyslomalla 
patikoitiin isolla joukolla Norojärven laavulle. Syksyn lopulla oli perinteinen sieniretki ja 
uudenvuoden vastaanotto Naapin kotalaavulla. Uutena toimintamuotona mukaan tuli 
frisbeegolf, kiekkoja heiteltiin Rantakoiviston radalla.

Järjestöpuolelta sen verran, että johtokunta kokoontui vuoden aikana 9-kertaa, 
Suomen Ladun liittopäivillä oltiin mukana keväällä ja syksyllä ja Hämeen latualueen 
kokouksessa syksyllä. Yhdistykselle avattiin keväällä omat facebook -sivut, sieltä löytyy 
yhdistyksemme niin menneitä kuin tulevia tapahtumia, käyppä kurkkaamassa.

Mitään suuria muutoksia ei toimintaan ole suunnitteilla, nykyisillä resursseilla pyritään 
säilyttämään perinteiset toimintamuodot. Mikäli toimintaan saadaan mukaan uusia 
vetäjiä, voidaan vasta tämän jälkeen suunnitella nykytoiminnan laajentamista tai uusien 
toimintamuotojen mukaan ottamista. Mikäli jäsenistä löytyy innokkuutta vetämään 
esim. maastopyöräilyä, geokätköilyä tai jotain muuta toimintamme piiriin soveltuvaa 
harrastustoimintaa, ota yhteys allekirjoittaneeseen.

Hyvää uutta vuotta 2016 kaikille, lähdetään liikkumaan yhdessä, se on mukavaa!

Terveisin
Osmo Vuorinen



Kotalaavun sijainti: N=6125,747 E=02358,895. Polku kotalaavulle lähtee Varsamäentien 
ja Satiaisentien risteyksestä n. 60 m Kangasalle päin ja siitä oikealle. Polku on merkitty 
sinisellä kuitunauhalla. Matkaa Satiaisentieltä kotalaavulle on n. 1,5 km. Tarvittaessa 
voidaan auto pysäköidä ison kiven luokse risteysalueelle, ottaen huomioon tiellä 
tapahtuvan liikenteen (mm. puutavarakuljetukset). Kartassa näkyy maanomistajien 
hyväksymä kulkureitti (polku) jalankulkua varten. Talvella kotalaavulle pääsee 
kunnan ylläpitämää hiihtolatua myöten. Oleskelu ja kulkeminen lumettomana aikana 
peltoalueella ei ole sallittu. Vuokratontin (400 m2) sijainti näkyy kartasta. Pellon 
puoleinen tontin raja on läheisessä pellon niskaojassa. Kotalaavun käyttö ja siinä 
yöpyminen on toistaiseksi sallittu niille jotka osaavat käyttäytyä hyvin ja rehdisti.

Naapin kotalaavu

Huomioi seuraavat seikat:
•  tulenteko palovaroituksen aikana on kielletty
•  käytä puita säästeliäästi
•  muista viedä roskat mukanasi
•  muista kirjata vieraskirjaan käyntisi
•  älä turmele luontoa

TEKSTI JA KUVAT TEUVO OLLIKKA

Hyviä nuotiohetkiä!
Kangasalan Latu ry



Ladun innokkaat pyöräilijät päätyivät lopulta suunnata pyöränkumien kulutuksen 
eteläiseen Viroon ajalle 25.–30.6.2015. Matkan järjestäjänä toimi Rene Meimer Active 
Tours firmastaan. Ladun puolesta yhteyshenkilönä oli meidän Mikko. Kiitos siitä Mikolle! 
Reitti pääpiirteissään: Tallinna - Otepää – Arula (autolla) ja jatkuen pyöräillen Arula - 
Puka – Sangaste – Nupli – Otepää- Sihva- Arula – Mäha – Puhajärvi – Otepää – Kanepi 
– Vöru – Rouge – Haanja – Vöru – Räpina – Mammaste ja lopuksi Mammastesta 
Tallinnaan autolla.

Aamuvarhaisella 25.6. viileähkönä kesäaamuna suljimme kotioven ”pyörä kainalossa” 
ja reppu täynnä jännitystä ja odotusta suuntana Katajanokan satama. Osa siirtyi autolla 
ja osa junalla Helsinkiä kohti. Useimpien pyöriin kertyi jo ennen laivaan siirtymistä 
ajokilometrejä 10–20. Kokemus oli ajaa Helsingin keskustassa ja samoin laivaan 
ajo pitkin autobaanaa. Oli tosi kevyttä mennä autokannen kautta laivaan, taidan 
kuljettaa jatkossa pyörää mukanani Tallinnan matkoilla! Laivalla lounasbuffee varmisti 
tuhdin tankkauksen ennen koitoksia. Tallinnan satamassa matkanjärjestäjä odotti 
peräkärryineen innokkaita pyöräilijöitä siirtäen meidät Viron eteläosan pyöräteille 
(240 km). Ensimmäisenä päivänä saavuttuamme pyöräilyreitin alkupisteeseen 
kömmimme saunan ja tuhdin päivällisen jälkeen maatilamajoituksen vinttihuoneisiin 
makoisille yöunille. Mitä nyt ketut, kurjet ja metsäkauriit yöllä seurailivat touhujamme. 

Levänneinä ja emännän tattaripuuron jälkeen koitti ensimmäinen varsinainen 
pyöräilypäivä, joka avasi kauniit kukkakedot linnunlauluineen pitkän ylämäen ponnistelun 
palkkioksi (ainakin minulla). Ensimmäinen historiallinen nähtävyys oli Sangaste Loss 
(Sangasten linna). Se on yksi Viron eleganteimpia kartanoita ja muistuttaa Windsorin 
linnaa! Linna on rakennettu 1,5 miljoonasta tiiliskivestä. Kreivi F. Von Berg jalosti 
kuuluisan talvirukiin Sangasten. Rukiista valmistettua olutta oli kartanossa myytävänä 
ja hyvältähän se maistui! Samaisesta ruislaadusta on suvun aleneva polvi kehittänyt 
Kanadassa Canadian Gold –viskin. Upea 54 ha käsittävä puisto ympäröi linnaa ja 
siellä on jäljellä noin 300 eri puulajia. Matka jatkui Otepään kautta kohti edellisyön 
majapaikkaa. 

Seuraavana päivänä tutustuimme tarkemmin itse Otepään urheilukeskukseen. 
Harjoitusladuilla (kesällä asfaltti) rullasuksilla viiletettiin ja todella hyväkuntoisia olivat 
harjoitusradat. Hyppyrimäestä (90 m) 218 m korkeudesta saatoimme ihastella koko 
eteläistä Viroa. Tankkasimme retkievästä myös Otepään vanhassa keskustassa (myös 
käsityökauppoja). Jatkoimme vaihteeksi tasamaata pitkin laajojen viljavainioiden keskellä 
Vöruun. Vörussa yövyimme kaksi yötä pubin yläkerrassa ja pyörät saivat olla alakerran 
pubissa yöajan. Harmiksemme kiinnostavat putiikit olivat jo kiinni (klo 15–16), kun oli 

lauantai, mutta sunnuntaina lähes kaikki putiikit olivat auki klo 10–14. Päiväpyöräily 
suuntautui Rougeen. Suurjärvi Rougessa on 38 m syvä, mutta vaikutti pienen lammikon 
näköiseltä! Rougessa sijaitsi myös kunnostettu vanha ”konepaja” (sepän työmaa), 
jossa sorvit toimivat vesivoimalla. Iäkäs mies esitteli museon ja pisti koneet pyörimään 
vesiturbiinin voimalla – todella vaikuttava kokemus! 

Seuraavaksi suuntasimme pyörämme kohti Haanjaa ja Suur- Munamäkeä, joka on 
Baltian korkein paikka (317 m). Näkötornista saatoimme taas havainnoida eteläisen 
Viron maastoa 50 km päähän. Jäipä sieltä matkamuistoksi iäkkään miehen tekemät 
räikät Suomeen päristettäväksi ja eläinten hätistelemiseen! Paluumatka (16 km) Vöruun 
olikin laskettelua lähes vapaalla! 

Aamulla suuntasimme kohti Räpinaa. Tutustuimme luovan tuotannon keskukseen 
(keramiikkaa, tekstiilejä), Puutarhamuseoon, luterilaiseen kirkkoon, ortodoksikirkko oli 
suljettuna. Räpinassa otimme ryhmäkuvan sen kunniaksi, kun Räpina on Kangasalan 
kummikaupunki. Päivän loppumatka suuntautui kohti Pölvaa ja siellä Mammastea, joka 
on terveys- ja liikuntakeskus (hiljaiseloa viettävä?). Markalla ostimme suoraan tuottajalta 
välipalaksi mansikoita! Päivän pyöräily oli reissun ennätys noin 90 km (ainakin minulle).  
Saunan jälkeen keskuksen isäntäväki tarjosi kanapastan jälkiruokineen (joka on 
yleensä iso siivu juustokakkua tai vastaavaa). Istuimme yhdessä viimeistä retki-iltaa 
ulkona leppoisessa säässä. Kukaan joukossamme ei valittanut vaivojaan ja tästä 
voinee päätellä, että olimme selvinneet tosi hyvin ilman haavereita koko pyöräreissun. 
Edellyttäen, että aamulla ei vaan satu haavereita, kun pyöräilemme viimeisen noin 
viiden kilometrin matkan aamupalalle ravintolaan. Vatsat täynnä sitten nousemmekin 
matkanjärjestäjän autoon ja suuntana on Tallinnan satama!

Alkumatkasta Tallinnan satamaan saimme nähdä tienpenkoilla punasävyistä 
hiekkaa, maaperä on tyypillistä Pölvan ympäristössä. Samoin on tyypillistä pohjois-
eteläsuuntaiset mäet ja pitkät kapeat järvet jääkauden muistoina. Matkalla tutustuimme 
Äksin kylässä toisen maailmansodan aikaiseen museoon, joka kertoi ja dokumentein 
osoitti virolaismiesten taisteluhistoriasta Suomessa ja Virossa Neuvostoliittoa vastaan 
(3000 sotilasta). ”Suomen voitoksi ja Viron kunniaksi”. Loppumatkalla nautimme vielä 
tuhdin virolaisen lounaan kakkuineen. Satamassa pyörinemme siirryimme laivaan ja 
rennoin mielin kohti kotia. Pyörät saavat hetken hengähtää noin 300 km:n ajon jälkeen 
Etelä-Viron luonnonmaisemissa.

Pyöräilyjoukko palasi monta kokemusta rikkaampana jatkamaan Suomen kesän 
viettoa. Kiitokset kaikille mukana olleille, jokainen toi oman säväyksensä intensiiviseen 
joukkoomme!

Etelä-Viron pyöräretki kesällä 2015

KIRJASI YKSI MUKANA OLLUT LATULAINEN SIRKKA-LIISA KARTTUNEN



Alkoi vuosi uusi
kaksi - nolla - yksi - kuusi.
Vapaat tytöt vauhtiin saa

kelpo poikia jahtaamaan.
Helmikuun lopussa
valittunsa edessä
polvistuen neito sievä
kosintaan käy tosimiellä.
Heti ei tarvitse pojan päättää tuosta
treffeillä saa loppuvuoden juosta.
Tutkailla jos lempi välillensä syttyy,
kihlain ostoon poika silloin ryhtyy.
Ennen pitkää häät on eessä
ja toisten tyttöin on silmät veessä
kun uros suostuu vaimon ottoon
ja avioelon hän alkaa viettoon.
Vaan jos poika vastaa kieltäen
kautta kangaskaupan kiertäen
hamekankaan sievän ostamalla
koitoksesta väistyy kunnialla.
Niin vapautuksen kosinnasta saa
ja nätti mekko kosijaa somistaa.

Antti Nikkinen 2016

Frisbeegolf tuli kesällä 2015 uutena lajina mukaan Kangasalan Ladun 
lajivalikoimiin. Ranta-Koiviston frisbeegolf-radalla heiteltiin lentäviä 
lautasia ensimmäisen kerran elokuun alussa. Viimeisin kierros 
saatiin järjestettyä marraskuun puolivälin tienoilla. Sen jälkeen 
lentävät lautaset siirtyivät hetkeksi talviteloille odottelemaan uutta 
kautta. Mikäänhän ei toki estäisi heittelyä talvellakaan - auringon 
valon rajallisuus ja mahdollinen lumihanki tekisivät hommasta vain 
vähän erilaista. 

Frisbeegolf on osoittanut ansainneen paikkansa 
Kangasalan Ladun lajivalikoimassa. Jokaisella 
heittelykerralla on saatu riittävästi porukkaa kasaan 
kierroksen järjestämiseksi. Usein on jakauduttu 
kahteen porukkaan heittelyn sujuvoittamiseksi. Silti 
sekaan mahtuu hyvin lisääkin väkeä. Eikä tarvitse 
välittää, vaikka laji ei olisi ennestään tuttu. Säännöt 
oppii helposti, ja heittotekniikka kehittyy nopeasti. 
Omia kiekkojakaan ei välttämättä heti tarvitse, vaan 
paikalla on usein ollut lainavälineitä. Varsin pätevät 
kiekot saa tosin jo noin 25 €:lla, joten ei omiinkaan 
investointi välttämättä ole yhtään huonompi idea, 
etenkin jos laji kiinnostaa edes vähän. Tätäkin 
halvempia paketteja myydään, mutta niissä 
laatu saattaa olla jo selkeästi 
heikompi, ja huonoilla 
kiekoilla heittely tappaa 
helposti alkaneen innon 
alkuunsa.

Frisbeegolf

TEKSTI KALLE SISTOLA
KUVAT SARI SALONEN, REIJO KIVIMÄKI



Mitä frisbeegolf sitten oikein on? 
Ja miten se eroaa golfista? 
Molemmissa on periaatteessa sama perusidea: pelivälineen saaminen haluttuun 
paikkaan radan toisessa päässä. Golfissa tämä tarkoittaa pienen pallon lyöntiä kaukana 
olevaan pieneen reikään, frisbeegolfissa taas frisbeen heittämistä koriin. Golfissa 
lyönnin pituutta säädellään erilaisilla mailoilla, frisbeegolfissa taas on erilaiset kiekot 
eri matkoille. Vaikka kierroksilla näkee joskus samaa rataa kiertäviä frisbeegolfin 
aktiiviharrastajia, joilla on erilaisia kiekkoja mukanaan vino pino, tätä ei kannata 
säikähtää. 

Hyvissä aloituspakkauksissa on kolme erilaista kiekkoa: driver eli draiveri pitkille 
etäisyyksille, mid ranger eli midari keskipitkille ja putter eli putteri lyhyille. Mitä 
lyhyemmän matkan kiekosta on kyse, sitä vähemmän herkkä se on myös heittäjän 
virheille. Toisin sanoen aloittelija todennäköisesti saa midarin lentämään tarkemmin 
ja pidemmälle kuin draiverin. Tästä huolimatta melkein kaikki kierroksilla olleet ovat 
pelanneet rohkeasti alusta asti draiveria käyttäen... Ja tärkeintähän on hauskanpito, eikä 
niinkään tulos. Ja mikäs sen hauskempaa, kuin syvälle metsään vahingossa lentänyt 
kiekko - etenkin, jos sen heitti sinne kaveri, jonka kanssa kävit juuri kovaa kilpailua 
kierroksen kärkipaikasta... 

Jos taas haluaa hankkia alkuun vain yhden kiekon, mid ranger voi olla paras valinta. 
Kiekoissa on myös muitakin erilaisia ominaisuuksia liittyen erimerkiksi heiton 
kaartumiseen. Näihin ei kuitenkaan alussa tarvitse kiinnittää huomiota suuremmin. 
Aloituspakkauksessa on yleensä varsin sopivat aloittelijan kiekot.
 
Yhtä kaikki, laji on oikeasti leppoisaa hauskanpitoa kivassa ryhmässä. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita, ja säännöt ja muut menettelytavat oppii hetkessä. Käytännössä 
pitää vain muistaa, että jokainen heittäjä on vastuussa heittämästään kiekosta. Pitää 
siis varmistaa, että rata on vapaa, eikä läheisillä poluilla liiku ketään mahdollisesti 
hankalassa paikassa. Lisäksi on kohteliasta päästää takana mahdollisesti tuleva 
nopeampi ryhmä edelle (kuten käytännössä joka kerta meneteltiin). Frisbeegolfista 
puuttuu myös golfille ominainen elitismi, eikä lajissa ole tiukkoja pukukoodeja tai mitään 
käytäntöjä mahdollisen “kori-yhdellä-heitolla” -onnenkantamoisen varalle. Golfissa kun 
on tapana, että hole-in-onen lyönyt pelaaja pääsee tarjoamaan shampanjat kaikille 
samaan aikaan viheriöllä olleille golf-kerhon ravintolassa. Tässä yksi pelastus on toki 
sekin, että Ranta-Koiviston frisbeegolf-radalla ei ole ravintolaa...

Seuraamalla kotisivujamme tai Facebookia saat tiedon siitä, kun kevään ensimmäinen 
kierros järjestetään. Tärkein unohtui: Ranta-Koiviston frisbeegolf-rata on avoin kaikille 
ja sen käyttö on maksutonta! Kiinnostuitko? Lisätietoa lajista löytää esimerkiksi Suomen 
Frisbeegolf-liiton sivuilta osoitteesta http://frisbeegolfliitto.fi/aloittelijat/ 



Kangasalan Latu ry
1.11.2015

Kangasalan Ladun tarkoitus, 
toiminta-alue ja kohderyhmät
Kangasalan Ladun toiminnan tarkoituksena on saada mahdollisimman moni ihminen 
liikkumaan säännöllisesti, oman kunnon edellyttämillä ehdoilla. Tutkimusten mukaan 
säännöllinen liikunta edistää kuntoa ja ylläpitää terveyttä edistävää toimintaa. 
Pääasiallinen toimintamme keskittyy retkeilyyn sen eri muodoissa, kuten kävelyyn, 
pyöräilyyn, hiihtoon ja lasten osalta muumi retkeilykouluun, koululaisten syysretkeen ja 
perheliikuntaan eri muodoissaan. Toiminnassamme voi olla mukana vauvasta vaariin 
oman kunnon ja halujen mukaan. Toimimme koko kunnan alueella ja harjoitamme 
yhteistoimintaa lähikuntien latuyhdistysten kanssa.

AIKUISLIIKUNTA:
Kuntolentopallo 2.1.-14.5.2016 Suoraman koululla torstaisin kello 20:30- 22:00, jatkuu 
mahdollisesti syksyllä.
Kuntosali 2.1.-13.5.2016 Pitkäjärven koulun kuntosali keskiviikkoisin kello 19:00- 20:00, 
jatkuu mahdollisesti syksyllä. 
Hiihtoretkiä tammikuu- maaliskuu
Yhdessä hiihtäen tapahtuma 6.2.2016
Kangasalan laturetki 28.2.2016 lähtöpaikkana Kyötikkälä
Retkiluistelu helmi- tai maaliskuussa jäätilanteen mukaan
Lumikenkäretkiä helmi- maaliskuussa lumitilanteen mukaan 
Hiihtoretki Kiilopäälle 22.4.-1.5.2016, yhteisesti Uintiseuran kanssa, Uintiseura on 
järjestäjänä
Kevään patikkaretki 5.5.2016 Siikanevalle.  
Yhdessä pyöräilypäivä toukokuussa 14.5.2016 (Lapset ja aikuiset yhdessä)
Pyöräretki heinäkuussa, Näsijärven ympäri 5-6 päivää
Kävely- ja sauvakävelyretkiä huhtikuu- toukokuu ja elokuu - marraskuu 
Frisbeegolf toukokuu - lokakuu 2 kertaa/kk
Uusien jäsenten tutustumistilaisuus Ladun toimintaan (kahvitilaisuus) marraskuu
Marja- ja sieniretkiä syyskuu - lokakuu (yhdessä lasten kanssa)
Kansallispuistoretki 25.9.2016
Harjukävely Pälkäne-Kangasala syys – tai lokakuussa
Latualueen syystapaaminen lokakuussa, järjestäjä Lammin Latu
Kaamoshiihto Kiilopäällä, yhdessä Uintiseuran kanssa, Uintiseura järjestäjänä
SL koulutukset tarpeen ja tarjonnan mukaan

LAPSET, PERHEET, NUORET:
Hiihto-/ulkoilupäivä lapsille hiihtolomaviikolla 
Pyöräillään yhdessä tapahtuma 14.5.2016 (lapset, nuoret ja aikuiset), 
yhteistyökumppanit
Retkeilykummitoiminta aloitus keväällä  
Muumien retkeilykoulu huhtikuu ja toukokuu 4 kertaa 
Koululaisten syyslomaretki lokakuu 2016 (vko 42)
Puurojuhla, Kynttiläretki-vaellus laavulle viikko 47 tai 48 
Uudenvuoden vastaanotto 31.12.2016

YHDISTYSTOIMINTA:
Nykytilan kartoitus, missä mennään
Toiminnan kehityshankkeet työryhmien perustaminen tarvittaessa (nuoria 
kiinnostavien tapahtumien haku)
Toimihenkilöiden koulutus ja aktivointi
Uusien vetäjien koulutus ja sitouttaminen
Yhdistyksen kevätkokous maalis- tai huhtikuu 2016
Yhdistyksen syyskokous loka- tai marraskuu 2016
Suomen Ladun vuosikokoukset, kevätkokous huhtikuussa Lohjalla ja syyskokous 
lokakuussa Nilsiässä

YHTEISTYÖ:
Kunnan liikunta- ja koulutoimen, ja kaavoituksen, sekä naapurikuntien 
liikuntatoimen kanssa
Naapuriyhdistysten kanssa
Maanomistajien kanssa, joiden mailla on hiihtolatuja ja retkeilyreittejä
Suomen Ladun ja liike-elämän kanssa

VIESTINTÄ JA JÄSENHANKINTA:
Kotisivut: www.suomenlatu.org/kangasalanlatu
Facebook: www.facebook.com/kangasalanlatu 
Muut: sähköposti, paikallissanomat(KS/Shl) ja ilmoitustaulut, esim. lukio, 
päivittäistavarakaupat, messutapahtumat
Jäsenhankinta: erilaiset tapahtumat

TALOUS:
Jäsentulot 
Tulot järjestetyistä tapahtumista
Latukahvion myyntitoiminta noin 15 viikkoa/vuosi, tammikuusta hiihtokauden loppuun
Yhteiskunnan tuki
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016



JÄSENMAKSU VUONNA 2016 

Henkilöjäsen: 22,50
Rinnakkaisjäsen (Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä): 12,00
Perhejäsenyys (Samassa osoitteessa asuvat): 32,00
Nuorisojäsen alle 20 v ja Opiskelijajäsenyys alle 29 v: 12,00 

Jäseneksi voit liittyä suoraan Kangasalan Ladun kotisivulta 
http://www.suomenlatu.org/kangasalanlatu tai ota yhteyttä Suomen Ladun 
jäsenpalveluun jasenpalvelu@suomenlatu.fi 

Jäsentietojen muutokset:
Verkossa: www.suomenlatu.fi/palvelukortti
Sähköpostitse: jasenpalvelu@suomenlatu.fi
Puhelimitse: 044 722 6301

Puheenjohtaja 
Vuorinen Osmo 0400 883 714 
Metsäkulmantie 18, 36100 Kangasala
vuorinenosmo@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Myllyniemi Tarmo 050 340 7310 
Mämmisuontie 1, 36220 Kangasala
tarmo.myllyniemi@gmail.com

Sihteeri 
Soini Minna 044 308 0123 
Puusepäntie 42 A 2 36200 Kangasala
minna.k.soini@gmail.com

Kivimäki Reijo 040 529 5515 
Vääränkalliontie 9 C 35, 36220 Kangasala  
metsareijokivimaki@gmail.com

Kangasalan Latu ry:n johtokunta, 
yhteystiedot 

Nikkinen Antti 040 562 7572 
Sappeentie 890, 36450 Salmentaka  
antti.nikkinen@kangasala.fi

Salminen Tiina 044 774 4711 
Kiertotie 25, 36200 Kangasala
Salmtiina@gmail.com

Rovio Kari 044 271 8293 
Kuussalontie 3 B 9, 36220 Kangasala  

Sistola Kalle
kalle.sistola@gmail.com

Salonen Sari 
Vääränkalliontie 9 C 35, 36220 Kangasala
s.salonen64@gmail.com

Rahastonhoitaja
Vuorinen Sirkka 050 574 5937
sirkka.vuorinen0@saunalahti.fi

Hämeen latualueen yhdyshenkilö
Rae Anna-Maija 040 583 2733
anna-maija.rae@pp.inet.fi 

Seuraa ilmoittelua tapahtumista ladun kotisivuilta
www.suomenlatu.org/kangasalanlatu tai 

Kangasalan Sanomien ”Seurat toimivat” -palstalta  

Jäsentiedotteen on koostanut Sari Salonen, Tiina Salminen ja Reijo Kivimäki



Hiihtoviikko Kiilopäällä
(jäsenviikko)

Lähtö Kiilopäälle 22.4.2016 
Paluu Kangasalle 1.5.2016

Matkat tehdään linja-autolla.
Lähemmin Kauko Reiman p.050 322 6236

Kyötikkälän latukahvio
Avoinna

lauantaisin ja sunnuntaisin

Klo 11–16
Hiihtolomaviikolla joka päivä.

Tervetuloa!


