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Hei kaikki!  

Oikein hyvää ja liikku-
vaista alkanutta vuotta 
2015 kaikille ja lämmin 
kiitos samalla talkoolai-
sillemme! Te mahdol-
listatte suuren joukon 
luontoliikkumista 
Vesilahdessa. Teette 
todella tärkeää työtä.  

Viime talvi oli huono 
lumen suhteen. Tänä 
talvena toivotaan, että 
lunta sataa riittävästi ja 
pääsemme nauttimaan 
mm. Veston Matin aja-
mista laduista.  

Jäsenmaksuista  

Te, jotka kuulutte 
Suomen Latuun, olette 
saaneet jäsenkortin ja 
laskun kotiinne Suomen 
Ladun kautta.  Kun 

VESILAHDEN LUONNON JA LADUN KUULUMISIA 

 

Tulevia tapahtumia 2015 

Jäsenistömme voi 
lainata maksutta 
lumikenkiä (5 paria) 
viikoksi kerrallaan otta-
malla yhteyttä puheen-
johtajaan. Nyt meillä on 
myös puolijoukkue-
teltta jäsenistölle lai-
nattavaksi.  

Helmikuun 2015 
kuntohiihto starttaa 
käyntiin helmikuussa. 
Lisätietoa paikalli-
lehdestä ja koti-
sivuiltamme. 

Vesilahden Laturetki 
hiihdetään su 22.2.-15 
Laturetkellä huolto-
pisteet ovat toiminnassa 
klo 9–14 Plakkarin-
kodalla, Pohjankodalla 
ja Kotkanpesällä sekä 
Anttilanvuoren kodalla. 
Tapahtumalla on sää-
/lumivaraus. 

  

maksatte Suomen Ladun 
jäsenmaksun, olette 
samalla myös paikallis-
yhdistyksemme jäsen. 
Jäsenyyden myötä saatte 
kotiinne mm. Latu ja 
Polku -lehden. Te, jotka 
haluatte kuulua vain 
Vesilahden Luonto ja 
Latu ry:een, voitte 
maksaa jäsenmaksunne 
liitteessä olevien ohjei-
den mukaan.  

Muita kuulumisia 

Vuoden 2014 syys-
kokouksessa päätettiin 
hallituksen kokoon-
panosta, mikä säilyi 
ennallaan. Kiitos 
luottamuksestanne.  

Jäsentemme lukumäärä 
on nyt 188. Mikäli 
tiedätte henkilöitä, jotka 

haluavat mukaan yhdis-
tykseemme, niin olkaa 
yhteydessä kuten muissa-
kin toimintaamme kosket-
tavissa asioissa. Kaikki 
uudet jäsenet ovat terve-
tulleita ja yhteistyöllä 
viemme luontoliikuntaa 
eteenpäin kunnassamme!  

Wiki-sivusto Inter-
netissä löytyy osoitteesta 
http://vesilahdenluontolat
u.purot.net Siellä voit 
jakaa ajatuksiasi ja seu-
rata yhdistyksemme ajan-
kohtaisia tapahtumia. 
Sivustoa on laajennettu 
vuonna 2014.  

Jos olet halukas osallis-
tumaan Suomen Ladun 
koulutuksiin, ota silloin-
kin yhteyttä hallitukseen. 
Osan koulutuksista 
saamme ilmaiseksi   

 

 

 

   

 

  

Kevätkokous Kirkon-
kylän Paloasemalla to 
12.3.-15 klo 18.00.  

Retki Teijon kansallis-
puistoon 1.8.-15. 
Varaa paikkasi ajoissa 
Tarjalta tai Maaritilta. 

Joka sunnuntai 
Kotkanpesällä jatkuu 
kahvitarjoilu klo 8.00-
10.00. Maistuvista 
kahveista suuri kiitos 
talkooporukalle!  

Vesilahden arvokkaat 
luonto- ja retkeily-
kohteet kurssi järjes-
tetään yhteistyössä 
Pirkan Opiston kanssa 
huhtikuussa -15. Katso 
lisätietoa Pirkan 
Opiston esitteestä. 

Latureittejä ja kotia 
ylläpidetään entiseen 
tapaansa.  

Hallituksen  
jäsenet 2015: 
Maarit Marttila, pj. 

Timo Mäki, vpj. 
Erkki Karlsson 

Tarja Määttänen, siht. 
Pekka Piippo 
Maire Söyrinki 

 
Varalla 

      Markku Bergius 
      Tiina Vikström 
      Jarkko Viljanen 

 
Yhdistyksen 
jäsenmäärä  

1.1.2015 oli  188  
--- 

Yhteystietoja: 
Vesilahden  

Luonto ja Latu ry 
Maarit Marttila, pj 
Kaustalantie 18  
37470 Vesilahti 
p. 040 5435274 

  maarit.k.marttila(at)jyu.fi 
 
 

Tarja Määttänen, siht. 
Alhontie 1 

37370 Narva 
p. 040 757 5413 

tarja.maattanen(at) 
kolumbus.fi 

 

Yhdistyksen  

tilinumero on  
FI 39 5511 3620 0013 91 

 
Suomen Ladun  

www-sivut löytyvät 
osoitteesta 

www.suomenlatu.fi 
 

Tietoa meidän yhdistyk- 
sestä löytyy osoitteista 

http://www.suomenlatu.org/yhdist
yshaku/?sana=y-
874&ilmo=Vesilahden%20Luonto
%20ja%20Latu%20ry  ja 
 
http://vesilahdenluontolatu.purot.n
et/  
 

 

 

Niittotalkoot toteute-
taan elokuussa. 

Toritapahtuma järjes-
tetään syksyllä 
Narvassa.  

Joulupuuroa tarjoil-
laan joulukuussa. 

Suomen Ladun 
tapahtumista 
lisätietoja 
www.suomenlatu.fi 

Muusta toiminnastam-
me ja lisätietoja edellä 
mainituista tapahtumis-
ta paikallislehden 
Yhdistykset toimii -
palstalla ja osoitteessa 
http://vesilahdenluontol
atu.purot.net.  

Luontoliikuntaterveisin 
hallituksen puolesta 

pj. Maarit Marttila    
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