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Mennyttä ja tulevaa!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Jo 2015 päätettiin, että vuonna 2016 pyritään säilyttämään yhdistyksen perinteiset 
toimintamuodot ennallaan, koska henkilöresurssit eivät nykyisellään toiminnan 
laajentamista mahdollista. Tavoitetta ei kuluvallekaan vuodelle ole tarpeen muuttaa.
Talvi 2016 oli jälleen vähäluminen, onneksi kevättalvesta hiihtolenkkejä pääsi kuitenkin 
kohtuullisesti tekemään. Kyötikkälän latukahviota pidettiin avoinna tammikuun 
loppupuolelta maaliskuun puoliväliin.

Talviajan pääliikuntamuodoiksi alkavat vakiintua kuntolentopallo ja kuntosali. Niissä 
liikuntasuorituksia oli talven aikana lentopallossa noin 370 ja kuntosalilla noin 300.  
Lisäksi talvella hiihdettiin yhdessä, lumikenkäiltiin ja retkiluisteltiin. Kesällä suosituimpia 
ovat kävely ja retkeily, niissä eri tapahtumiin osallistui noin 180 henkilöä. Kesällä 
myös pyöräiltiin, heiteltiin frisbeegolfia, soudettiin kirkkoveneellä ja muutama kokeili 
polkujuoksuakin.

Jäljempää lehdestä löytyy muutama juttu menneistä tapahtumista ja myös tämän 
vuoden toimintasuunnitelma, josta voit jo nyt merkitä almanakkaasi mielenkiintoisimmat 
tapahtumat, joihin lähdet mukaan.

Tiedän, että jäsenistöstämme löytyy monen hienon liikuntalajin harrastajia ja taitajia.  
Mikäli yhdistykseemme saadaan uusia aktiivisia toimijoita, myös uusia liikuntamuotoja 
voidaan ottaa lajivalikoimaamme. Jos Sinua kiinnostaisi harrastaa omaa mielilajiasi 
yhdessä muiden kanssa, lähde mukaan toimintaamme ohjaajaksi. Ota yhteyttä niin 
jutellaan lisää.  

Eiköhän me latulaiset juhlisteta Suomen 100-vuotisjuhlavuotta lähtemällä entistä 
aktiivisemmin liikkumaan osallistumalla oman yhdistyksemme järjestämiin tapahtumiin – 
niistä löytyy tarjontaa vauvasta vaariin.

Hyvää liikunnallista vuotta 2017 kaikille. Tapahtumissa ja retkillä tavataan!

Terveisin
Osmo Vuorinen
puheenjohtaja

Kangasalan Ladun perustamisesta 
tuli syksyllä 2016 kuluneeksi 30 
vuotta. Tapahtumaa juhlistettiin 

10. joulukuuta 2016 kuntamme omassa 
kulttuuri- ja juhlatalossa, Kangasala-
talossa. Ohjelmaan sisältyi aluksi 
opastettu tutustuminen itse taloon ja 
Kimmo Pyykkö taidemuseoon. Kierroksen 
jälkeen saimme nauttia juhlaillallisen, 
joka sisälsi monia lähialueella tuotettuja 
herkkuja. Noutopöytään oli katettu 
monenlaisia herkkuja, pöydän antimista ja 

niiden alkuperästä kävi itse keittiömestari 
kertomassa juhlavieraille. Tämän 
jälkeen oli mukava siirtyä konserttisaliin 
nauttimaan jouluisesta juhlakonsertista. 
Esiintyjinä olivat Iiro Rantala, Eino 
Grön sekä Veera Railio ja Ihmisäänet-
kuoro. Ohjelmassa kuultiin niin vanhoja 
kuin uudempia lauluja ja joululauluja, 
soololaulua, artistien yhteislaulua, sikermiä 
ja paljon muuta. Juhlimassa mukana oli 
yhteensä 50 latulaista. Uskon että kaikille 
jäi illasta mukava muisto.



Antti Nikkinen 2017

minusta tuli yhdistyksen jäsen vähän sattumalta eli tulin ensin yhteen toimintamuotoon 
mukaan. Ehkä useimmat teistä ovat tulleet mukaan samalla tavalla?

Pelasin ensin, jo useita vuosia sitten Mäyrävuoren kentällä satunnaisesti kesäisin 
lentopalloa yhdistyksen vuoroilla. Liittyminen Ladun jäseneksi oli ajankohtaista 
vähän myöhemmin, kun viikko-ohjelmaan tulivat pelivuorot Kangasalan lukiossa. 
Pelivuorojen oheen ovat tulleet Ladun kuntosalivuorot. Kuntoliikuntavuorojen aikana 
Tarmo Myllyniemi kyseli ensimmäisen kerran kiinnostustani toimia myös yhdistyksen 
hallituksessa.

Kun ehdokkuus Kangasalan Ladun hallitukseen tuli puheeksi myös Osmo Vuorisen ja 
Mikko Juvosen kanssa, mietin asiaa erityisesti tulevaisuusnäkökulmasta. Niinpä päätin 
olla ehdolla, koska koen Suomen Ladun edustamien arvojen vastaavan omiani.

Minulla on yhdistystoimintataustaa jonkin verran työelämästä, jossa tuskin olen enää 
kauan. Jo yli kuusikymppisen miehen on hyvä miettiä ajankäyttöä työelämän jälkeen.
Työurani olen tehnyt pääosin toimittajana Tampereella ilmestyvässä sanomalehdessä. 
Työssäni olen nähnyt, miten merkittävä asia yhteiskunnassa on vapaaehtoistyö. Monille 
se on myös harrastus. Sitä latulaisuus on minullekin - ja toivottavasti pitkään.

Ykä
(Yrjö Kares)

Moro kaikille Kangasalan 
Ladun jäsenille,

Lunta puun oksalta tipahti,
sitä kauluksestakin sisään livahti.
Se piristi hiihtäjän unisen
ja synnytti hiihtovimman tulisen.
Kylmää aloin mä lämmöksi vaihtaa
ja latua eespäin vauhdilla hiihtää.
Aurinko kun vielä paistoi,
maiseman vaihto äijälle maistoi.
Hengähdin sitten laavulla hiukan
nauttien evääni niukan.
Sanaa vaihdoin kanssa hiihtäjien muiden
aikuisten ja lasten naurusuiden.
Pysähtyä voi tuulella vain tovin,
muuten jäähtyy hiihtäjä kovin
ja kylmä taas kehoon pakkaa,
jos ei suksia vauhtiin pukkaa.
Vasta kämpällä voi levosta nautiskella
ja saunan lämpiämistä odotella.
Lauteilla saa sitten hikoillen rentoutella
ja vetristää hiihtäjän uupunut ruho.
Ajatuksiaan voi löylyssä avaella
ja laukaista kireys ja latu-uho.
Huomenna on ladulla toiston aika,
sellaista on talvi ja hiihdon taika.

Kuvassa Ykä 
Pitkäjärven koulun 
kuntosalissa.



Retkellä kierrettiin Siikaneva ympäri, lähtö ja paluu olivat Kilpilammen vieressä 
olevalta pohjoiselta P-paikalta.  Alkumatka taivallettiin metsän puolella suon itäreunaa 
myötäillen, polku oli helppokulkuista, joillain kohdin vähän juurakoita, myös muutama 
kumpareen ylitys oli tällä osuudella. Suo ylitettiin pitkospuita pitkin ensimmäisen 
kerran n. 3 km:n metsäosuuden jälkeen, saavuttiin Pikkulatosaareen. Siitä jatkettiin 
kohti Jaakinmaan laavua suon ylitysten ja vanhaa metsää kasvavien suosaarien 
vuorotellessa reitillä. Laavu sijaitsee kumpareella, josta on tosi komeat näkymät yli 
Siikanevan. Taukoa pidettiin nuotiolla seurustellen ja eväitä syöden. Tauon jälkeen 
oli edessä reitin isoin nousu, metsäosuuksilla oli jonkin verran kivikoita. Retkipäivä 
oli Helatorstai ja ilma todella hieno aurinkoinen kevätpäivä. Meitä retkeläisiä oli tällä 
patikalla mukana 30 henkilöä.

Kevätretki Siikaneva 5.5.

Sunnuntai valkeni pilvisen harmaana. Kohti Haapaniemen koulun rantaa ajellessa 
tuuli puhalsi ja satoi rakeita ja taisi olla räntääkin joukossa, muutama aste oli plussalla. 
Mietin, että näinköhän sitä päästään soutamaan. Sade kuitenkin loppui rantaan 
päästessä ja vene työnnettiin vesille 14 hengen voimin ja kyllä sitä soutaessa lämminkin 
tuli. Menomatka myötäiseen tuuleen sujuikin oikein mukavasti, saarta jouduttiin vähän 
kiertelemään, koska kota oli piilossa metsän keskellä. Makkarat paisteltiin ja kahvit 
juotiin ja ei kun paluumatkalle. Nyt oli tuulikin yltynyt ja sopivasti vastainen, aika isoja 
ne Roineen aallot navakalla tuulella ja isolla selällä ovat. Vakaasti pitkä kirkkovene 
kuitenkin halkoi aaltoja ja rantaan päästiin onnellisesti arvioidun aikataulun mukaisesti.

Kirkkovenesoutu 5.6. Hautsaaren uudelle kodalle

Syksyn patikkaretki suuntautui tänä vuonna Hämeenkankaan harjuille ja mäntymetsiin.  
Lähtöpaikkana oli Jämikeskus, retki suuntautui alueen itäpuoliseen maastoon. Ryhmän 
koko oli 37 henkeä, joten pitkä jono kulkijoita paikoin pienelle polulle syntyi. Maasto 
oli alusta lähtien hienoa, valoisaa mäntykangasmetsää. Hiekkapohjaiset polut olivat 
helppokulkuisia, kiviä ja juurakoita ei ollut. Korkeuseroja reitillä oli jonkin verran polun 
kierrellessä välillä alamaastossa ja välillä aivan harjun laella. Reitin pituus oli noin 
10,5 kilometriä. Aamupäivällä kuljettiin Jämikeskukselta Koivistonvadin laavulle, 
jossa pidettiin nuotiotauko. Pääosa porukasta teki lisälenkkinä Koivistonvati-nimisen 
supan pohjalla käyvän polkureitin. Laavulta suunnattiin rengasreitillä takaisin kohti 
Jämikeskusta. Toinen tauko pidettiin Niiniharjun kotalaavulla ja vielä ennen keskusta 
pysähdyttiin Soininharjun korkeimmalla kohdalla olevalla näkötornilla, josta on komeat 
näkymät joka suuntaan. Retki päätettiin perinteisesti yhteisruokailuun, joka nautittiin 
Jämin Lomahotellin ravintolan seisovasta pöydästä.

Syysretki Hämeenkankaan retkeilyalue, 
Jämijärvi 25.9.



Patikkaretken Repovedelle toteutimme 12.–13.8.2016 Kangasalan ladun porukalla. 
Matkaan lähti kahdeksan innokasta ulkoilijaa. Aloitimme matkan Kangasalan 
kirkonkylältä kahden autokunnan voimin. Sovimme ajoreitin Repovedelle. Repovesi 
sijaitsee Kymenlaakson ja Etelä-Savon rajalla. Lähin isompi kaupunki on Mikkeli.

Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003 ja vuonna 2012 alue valittiin 
Vuoden retkeilykohteeksi. Varsinaisen kansallispuisto sijaitsee retkeilyalueen 
keskiosassa ja jatkuu idässä Puolustusvoimien Pahkajärven ampuma-alueen 
varoalueelle, jolta retkeilijän on pysyttävä visusti poissa. Puiston etelä- ja pohjoispuolelle 
on UPM-Kymmene Oyj:n omistamat Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueet.

Retkireittimme kulki seuraavien etappien kautta: 
1. päivä: Lapinsalamen parkkipaikka – Määkijän salmen Ketunlossi –Talas – Lojukoski 
– Kirnukangas – Saarijärvi (yöpymispaikka)
2. päivä: Saarijärvi – Olhavanvuori – Mustavuori – Katajajärvi – Lapinsalmen riippusilta 
– Lapinsalmen parkkipaikka
Yhteensä patikkareissulle taivallettavaa kertyi 22 km.

PATIKKARETKI REPOVEDEN 
KANSALLISPUISTOON

TEKSTI JA KUVAT SEIJA JOKIPERÄ-TOIVAKAINEN

POLKU KUTSUI KULKEMAAN
Retkipäivä alkoi mukavassa pilvipoutaisessa säässä. Ensimmäinen lyhyt etappi 
oli Lapinsalmen parkkipaikalta Määkijän salmen Ketunlossille, jossa salmen ylitys 
tapahtuu  vetolossilla. Me kaikki kahdeksan mahduimme yhtä aikaa mukaan lossikyytiin. 
Ylitys onnistui hienosti – lossi liikkuu hyvin lihasvoimilla. Ensimmäinen tauko pidettiin 
Lojukoskella, joka on Repoveden itäisin taukopaikka Tervajärven ja Lojulammen välissä. 
Nautimme kevyesti retkieväistä ja ihailimme kaunista maisemaa. Katsastettiin kartalta 
tulevaa reittiä ja jatkoimme matkaa Kirnukankaan taukopaikalle kauniin, pienehkön 
lammen rantaan. Matkaa oli jo taitettu tovin, joten oli mukava pysähtyä sytyttämään 
nuotio makkaravalkeita varten. Riittävän lepotauon jälkeen matka jatkui kohti 
Saarijärven savottakämppää, joka on varaustupa ja meidän yöpymispaikka.

SAVOTTAKÄMPÄN TAUSTAA
Savottakämppää asuttivat 1970-luvun alkuun asti metsätyömiehet, emäntä ja 
porukan johtaja eli kymppi. Lähes alkuperäisasuun remontoitu rakennus on jaettu niin 
sanottuun tylsään ja terävään päähän. Terävän pään kympin huoneessa on edelleen 
kaasuvalokytkin, jolla pomo pystyi pimentämään tylsän pään työmiesten asuintilan ja 
lopettamaan liian railakkaan illanvieton. Nykyään työmiesten puolelle voi majoittua kuten 
retkeilymajaan; kympin ja emännän huoneita voi varata erikseen. Rannassa on sauna, 
jota majoittuja voi lämmittää.

Kämppä onkin varsin mukava ja tilava yöpymispaikka. Meillä oli käytössä koko kämppä 
ja sauna lämpisi tietenkin patikkapäivän päätteeksi. Ruokapuoli oli ruokavastaavien 
ansiosta hoidettu hienosti ja söimme vatsamme täyteen erinomaista jauhelihakeittoa. 
Sauna ja seurustelu maistui iltasella mukavasti, mutta myös uni kutsui ulkona vietetyn 
päivän jälkeen nukkumaan kohtuullisen ajoissa. Aamiaiseksi nautittiin puuroa ja tuoreita 
mustikoita, kahvit ja runsaasti leipää sekä muita tykötarpeita. Teimme eväät päivää 
varten reppuihin ja siivosimme kämpän kuntoon. 

Patikkamme jatkui toisenakin päivänä pilvipoutaisessa säässä. Ensimmäinen 
taukomme oli Olhavanvuorella, jossa katselimme, miten kalliokiipeilijät aloittelivat 
kiipeilyurakkaansa. Olhavan kalliot ovat Suomen paras kalliokiipeilypaikka, huippu on 
55 metriä lammen pinnasta. Maallikon näkökulmasta mahdoton päästä ylös, mutta 
taitoa, voimaa ja hyvät välineet ovat kiipeilijöiden hallussa, joten heiltä se onnistuu. 
Olhavanlammella on myös Suomen tihein kaakkurikanta. Noin prosentti koko Suomen 
kaakkurikannasta pesii Repovedellä. Myös lepakoita pesii vuoren koloissa.



Matka jatkui Mustavuoren kautta Kuutin kanavalle, jonne saavuimme ylitettyämme 
Kuutinvuoren – melkoinen kiipeäminen. Kuutinkanavalla on vanha puinen 
tukinuittoränni, joka laskee Tervajärven rannasta kohti Kuutinlahtea. Rännin pituus on 
270 metriä. Ränni ja sitä edeltänyt kivetty uoma olivat käytössä vuosina 1912–1968. 
Nykyiseen asuunsa ränni kunnostettiin vuonna 1996. Nykyisin rännissä virtaa vettä vain, 
kun Tervajärven pinta on korkealla.

Katajajärvi oli retken viimeinen taukopaikka. Täällä paistoimme viimeiset makkarat ja 
joimme porukan vetäjän keittämät nokipannukahvit. Maisema on tälläkin paikalla kaunis 
ja rauhallinen, järvinen erämaa maisema. Lepohetken jälkeen oli edessä vielä viimeinen 
etappi Lapinsalmen riippusillalle ja siitä Lapinsalmen parkkipaikalle.

Yksi vaikuttavimmista Repoveden kohteista on Lapinsalmen riippusilta. 50 metriä 
jännitystä Lapinsalmen yllä ja mahtavat näkymät järvelle molempiin suuntiin. Lopuksi 
vielä pieni matka Lapinsalmen parkkipaikalle, jossa sade meidät saavutti, siispä 
hyvässä säässä saimme patikan tehdä.

Kiitokset porukan vetäjälle ja reitin suunnittelijalle Osmo Vuoriselle sekä kaikille mukana 
olleille patikoitsijoille leppoisasta Repoveden reissusta. Lähteenä Repoveden pieni retkiopas (Karttakeskus) ja omat muistikuvat.



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

Naapin kotalaavu on 
Varsamäessä ja sijoittuu 

hiihtoreitin Liuksiala–
Tavalpirtti välille.

Katajajärven laavu sijaitsee 
Aseman seudulla ja on 
Kaarinanpolun varrella.

Aurinkoinen syyssää suosi tämän kertaista syysretkeämme. Ohjelma oli 
perinteinen: ensin juotiin Eilan ja Olavin keittämät tulokahvit ja -teet Eilan 
leipoman `peltileivän` kera ja jaettiin eväspaketit. Ennen patikalle lähtöä 

jumpattiin lihakset lämpimiksi.  Ensimmäinen kävelyosuus Jaarikanmaan laavulle oli n. 
3.6 km. Matkan varrella Eila esitteli mm. kasvillisuutta ja sammallajeja sekä tunnisteltiin 
lintujen ääniä. Välillä innostuimme myös halailemaan puita ja ihailtiin kauniita maisemia, 
joita kaunis ilma korosti. Laavulla syötiin eväät, paisteltiin nuotiolla makkarat ja 
syvennyttiin Eilan alueen luonnosta kertovaan tietovisailuun. Visaan sisältyi myös 
esimerkkejä, kuten esim. Eilan ja Osmon esittämä `kurkien soidinmeno`. Saimme myös 
kuulla paikan historiaa Olavin kertomana.

Toinen kävelyosuus, n. 2.5 km, päätepisteeseemme Kilpilampien vieressä olevalle 
parkkipaikalle sujui joutuisasti lepotauon ja energiatankkauksen ansiosta. Retkeen 
osallistujia oli 32, joista 21 oli aikuisia ja 11 lapsia. Ikäjakautuma oli 3–80 vuotta ja kaikki 
suoriutuivat matkasta hienosti.

Syyslomaretki Siikanevalle 

19.10.2016

Kangasalan Ladulla on kaksi laavua



Vaeltaja talven latujen
käy maailmaan hiljaisuuden ja satujen.
On valkea hanki ympärillään
ja liekkeet talviset yllä pään.
Rauha ja maiseman avaruus,
tätäkö on hiihtäjän autuus?

Antti Nikkinen 2017

Muumien hiihtokoulu 
2017

100 vuotta täyttävän Suomen valtakunnallinen teema on YHDESSÄ. Yhdessä 
tekeminen ja yhdessä luonnosta nauttiminen onnistuu muun muassa eri vuodenaikoina 
järjestettävinä Luonnon päivinä. Myös Suomen Latu on mukana Luonnon päivän 
tapahtumissa.

Vuoden ensimmäinen Luonnon päivä oli 4.2. teemalla Sukella Talveen. Suomen Ladun 
Maailman suurimman hiihtokoulun tavoite oli saada 100 000 ihmistä ladulle yhtä aikaa. 
KAIKKI LADULLE - VAIKKA VARTIKSI. Tältä pohjalta mekin aloimme suunnittelemaan 
Muumien hiihtokoulua ja se oli tarkoitus järjestää 4.–5.2. Alkutalven lumitilanne oli 
heikko, joten merkitsimme kalenteriin myös mahdollisen varaviikonlopun 18.–19.2. Ja 
niinhän siinä sitten kävi, että lumitilanteen ja vähän muidenkin yhteensattumien vuoksi 
hiihtokoulu siirrettiin järjestettäväksi varaviikonloppuna.

TEKSTI JA KUVAT SARI KONTIO

Mutta muutaman vuoden tauon jälkeen saimme sitten toteutettua lapsille tarkoitetun 
Muumien hiihtokoulun, mikä oli erityisen kiva myös siksi, että Suomen Ladun ja 
Muumien yhteistyötä tulee tänä vuonna täyteen 60 vuotta. 

Muumien Hiihtokoulussa oli kaksi ryhmää. Muumiperhe eli 2–4-vuotiaat lapset 
yhdessä oman vanhemman kanssa sekä Muumipeikot eli 5–6-vuotiaat lapset. Mukaan 
ilmoittautuneita lapsia oli melko vähän, mutta kaikki mukana olleet olivat sitäkin 
innokkaampia. Ja meille uusille ohjaajille tämä oli hyvä aloituskerta.

Ladut Sorolan montussa olivat entiseen malliin erittäin hyvässä kunnossa, kiitos 
latumiehille. Lauantaina sää oli aurinkoinen ja ladut liukkaat. Suksilla menoa ja 
tasapainoa harjoiteltiin sekä ladulla että erilaisilla leikeillä. Sunnuntaiaamu valkeni 
lumisateessa, mutta muuten ihan mukava talvisää. Suksien pohjiin tarttuva uusi pehmeä 
lumi aiheutti vähän haastetta, mutta toisaalta, kun keli ei ollut ihan niin liukas niin 
päästiin pienimpienkin hiihtäjien kanssa harjoittelemaan laskemista isommasta mäestä. 
Hiihtokoulun päätteeksi kaikki saivat todistukset ja molempina päivinä hiihdon päätteeksi 
oli mukava mennä mehulle ja paistamaan makkaraa loimuavan nuotion ääreen. 

Kiitos apuohjaajille Tiinalle, Karille ja Kirsille sekä nuotiomestarille Antille.



Kangasalan Latu ry
8.11.2016

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 muumihiihto- ja 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.–14.5.2017 Suoraman koululla torstaisin kello 20:30–22:00, jatkuu 
mahdollisesti syksyllä.
Kuntosali 2.1.–13.5.2017 Pitkäjärven koulun kuntosali keskiviikkoisin kello 18:00–19:00, 
jatkuu syksyllä, myös kesäajaksi varataan kuntosalivuoro jäsenistön käyttöön. 
Hiihtoretkiä tammikuu–maaliskuu
Kangasalan laturetki, jos lumitilanne sen mahdollistaa, lähtö ja maali Kyötikkälässä  
Retkiluistelu helmi- tai maaliskuussa jäätilanteen mukaan
Lumikenkäretkiä helmi- maaliskuussa lumitilanteen mukaan 
Hiihtoretki Lappiin huhtikuussa, yhteisesti Uintiseuran kanssa, Uintiseura on 
järjestäjänä
Villiinny keväästä, SL:n teemapäivä 20.5., kevään patikkaretki tehdään Selkämeren 
kansallispuistoon Porin Yyteriin.
Nuku yö ulkona, SL:n teemapäivä 17.6., yötöntä yötä vietetään Laipanmaassa, 
Pihtilammen laavun maastossa     
Pyöräretki  heinäkuussa
Kävely- ja sauvakävelyretkiä tehdään huhtikuusta marraskuuhun 
Frisbeegolfia heitellään keväästä syksyyn  
Juhli luontoa, SL:n teemapäivä 26.8., tällöin taivalletaan perinteinen Harjukävely reitillä 
Pälkäne–Kangasala  
Marja- ja sieniretki syyskuu–lokakuu, koko perheen voimin
Kansallispuistoretki,  syksyn perinteinen patikkaretki sunnuntaina 24.9.2017
Hämeen latualueen syystapaaminen lokakuun alussa, järjestää Kangasalan Uintiseura 
Vahderpäässä.
Kaamoshiihto Kiilopäässä, yhdessä Uintiseuran kanssa, Uintiseura järjestäjänä

LAPSET, PERHEET, NUORET:
Hiihto-/ulkoilupäivät, koulujen hiihtolomaviikolla Kyötikkälän latukahvio auki joka päivä 
Pyöräillään yhdessä, koko perheen tapahtuma  
Maailman suurin hiihtokoulu, SL:n teemapäivä 4.–5.2., Muumi hiihtokoulu alle 
kouluikäisille (varapäivät 18.–19.2.)
Muumi retkeilykoulu, toukokuussa 2017   
Koululaisten syyslomaretki järjestetään jälleen lokakuussa 2017 (vko 42)
Puurojuhla, Kynttiläretki-vaellus Katajajärven laavulle viikko 47 tai 48 
Uudenvuoden vastaanotto Naapin kotalaavulla, 31.12.2017

YHDISTYSTOIMINTA:
Toiminnan kehityshankkeet, työryhmien perustaminen tarvittaessa (nuoria 
kiinnostavien tapahtumien haku)
Toimihenkilöiden koulutus (SL järjestökoulutukset) ja aktivointi
Uusien vetäjien koulutus (SL koulutukset) ja sitouttaminen mukaan toimintaan
Yhdistyksen kevätkokous tiistaina 28.3.2017
Yhdistyksen syyskokous, marraskuussa 2017
Suomen Ladun vuosikokoukset, kevätkokous huhtikuussa Helsingissä ja syyskokous 
lokakuussa Jyväskylässä
Hämeen latualueen kokoukset, latualueen kokoukset SL-liittokokousten yhteydessä ja 
syyskokous Vahderpäässä.

YHTEISTYÖ:
Kunnan liikunta- ja koulutoimen, 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.kangasalanlatu.fi
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
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Henkilöjäsen: 23,50
Rinnakkaisjäsen (Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä): 13,00
Perhejäsenyys (Samassa osoitteessa asuvat): 34,00
Nuorisojäsen alle 20 v. ja Opiskelijajäsenyys alle 29 v.: 12,00 
Yhteistöjäsenmaksu: 27,00
Kangasalan Latu ry:n tilinumero: Aito Säästöpankki FI60 4510 0010 0343 33

Jäseneksi voit liittyä suoraan Kangasalan Ladun kotisivulta www.kangasalanlatu.fi 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

Yrjö Kares
Mäyrävuorentie 3, 36200 Kangasala
yrjo.kares@sci.fi

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

Sari Kontio
Sorarinteentie 5, 36240 Kangasala
sari.kontio@kolumbus.fi

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.kangasalanlatu.fi tai 

Kangasalan Sanomien ”Seurat toimivat” -palstalta

•  Kangasalan Ladun tapahtumat ja tiedotteen 
•  Latu & Polku -lehden, ilmestyy viisi kertaa vuodessa
•  Alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä
•  Tapaturmavakuutuksen Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapahtumissa

Ja paljon muuta. Lisätietoa eduista saat www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut

Suomen Ladun jäsenenä saat 
mm. seuraavia etuja:

Kangasalan Latu ry:n johtokunta, 
yhteystiedot 



Vuonna 2017 juhlitaan suomalaista luontoa neljänä Luonnon teemapäivänä. 
Suomen Latu on niissä mukana omilla teemoillaan. Ensimmäinen vietettiin 4.2., 
jossa teemana oli Maailman suurin hiihtokoulu. Me olimme mukana päivässä 
Muumien hiihtokoulun merkeissä. Muissa ollaan mukana seuraavasti:

SL teemapäivänä ”Villiinny keväästä” lähdetään

Selkämeren kansallispuistoon Porin Yyteriin 20.5.

Lietteiden reitti, Preiviikinlahti, Yyterin sannat, ne ovat ainutlaatuisia luontokohteita 
Suomessa. Nyt mennään niitä katsomaan alkavan kesän ollessa kauneimmillaan.  
Kangasalta lähdetään klo 7.00, ajetaan Tampereen kautta, perillä ollaan noin klo 9.30.  
Kävelemme Lietteiden retkipolkua kansallispuiston puolella ja jatkamme läpi Yyterin 
hiekkadyynien, matkaa kertyy noin 10,5 km. Paluu on noin klo 18.00. Katso lisätietoja 
kohteesta netistä: www.pori.fi/ymparistovirasto/luonto/yyterinluontoreitit ja  
www.visityyteri.fi

Ilmoittaudu matkalle: vuorinenosmo@gmail.com

SL teemapäivä ”Nuku yö ulkona”

Laipanmaassa Pihtilammen laavun maastossa 17.6.

Kävelyryhmä laavulle lähtee iltapäivällä Rajalan kämpältä ja palaa eri reittiä seuraavana 
päivänä. Jos haluaa tulla vain yöpymään, voi ajaa autolla läheiselle parkkipaikalle ja 
tulla siitä laavulle. Tarkempaa tietoa tästä tapahtumasta myöhemmin.

SL:n teemapäivä ”Juhli luontoa”

Harjukävely reitillä Pälkäne–Kangasala 26.8.

Tällä kertaa istahdetaan puolimatkan jälkeen nokipannukahveille, jonne voi myös retken 
päättää. Kovakuntoisimmat jatkavat Kangasalle asti. Tarkempaa tietoa ohjelmasta 
myöhemmin.

Muista myös

Syksyn perinteinen Kansallipuistoretki 24.9.

Kohde on vielä päättämättä, joten tästäkin tarkempaa tietoa myöhemmin.


