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Yhdistyksen
jäsenmäärä
1.1.2018 oli 194 ☺
--Yhteystietoja:
Vesilahden
Luonto ja Latu ry
Maarit Marttila, pj
Kaustalantie 18
37470 Vesilahti
p. 040 5435274
maarit.k.marttila@gmail.com
maarit.marttila@tampere.fi
Tarja Määttänen, siht.
Alhontie 1
37370 Vesilahti
p. 040 757 5413
tarja.maattanen@
kolumbus.fi

Yhdistyksen
tilinumero on
FI 39 5511 3620 0013 91
Suomen Ladun
www-sivut löytyvät
osoitteesta
www.suomenlatu.fi
Tietoa meidän yhdistyksestä löytyy osoitteista
http://vesilahdenluontolatu.
purot.net/

Hei kaikki!
Oikein hyvää ja liikkuvaista alkanutta vuotta
2018! Lämmin kiitos
samalla talkoolaisillemme. Te mahdollistatte suuren joukon
luontoliikkumista
Vesilahdessa. Teette
todella tärkeää työtä.
Tänä talvena on päässyt
jo hiihtämään. Toivotaan, että lunta sataa
lisää ja voimme nauttia
hiihdosta kotareitillä
pitkään.
Jäsenmaksuista
Te, jotka kuulutte
Suomen Latuun, olette
saaneet jäsenkortin ja
laskun kotiinne Suomen
Ladun kautta. Kun
maksatte Suomen

Ladun jäsenmaksun,
olette samalla myös
paikallisyhdistyksemme
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 ohjeiden mukaan.
Muita kuulumisia
Vuoden 2017 syyskokouksessa päätettiin
hallituksen kokoonpanosta. Tiina Vikströmistä tuli hallituksen
varsinainen jäsen.
Muuten jatkamme
ennallaan. Kiitos
luottamuksestanne.
Jäsentemme lukumäärä

Jäsenistömme voi
lainata maksutta
lumikenkiä (5 paria)
ja puolijoukkuetelttaa
ottamalla yhteyttä
pj:aan.
Vesilahden Laturetkestä tiedotamme
myöhemmin, mikäli
sääolosuhteet ovat
suopeat ja tapahtuma
voidaan järjestää.
Kevätkokous
22.3.2018 klo 18.00
Narvan Monitoimitalolla.
Kansallispuistoretki
aivan upeisiin
kansallismaisemiin eli
Kolin kansallispuistoon 9.-10.6.2018.
Lisätietoja lähempänä. Varaa paikkasi
ajoissa Tarjalta tai
Maaritilta.

Joka sunnuntai
Kotkanpesällä jatkuu
kahvitarjoilu klo 8.0010.00. Maistuvista
kahveista suuri kiitos
talkooporukalle!

Tulevia tapahtumia 2018

Latureittejä ja kotia
ylläpidetään entiseen
tapaansa. Kiitos
talkoolaisille! Vuonna
2017 talkoita oli todella
paljon, ja niiden seurauksena on saatu uusia
pitkoksia, opasteita ja
polttopuita. Myös latureittipohjaa on paranneltu monin tavoin.
Toritapahtuma järjestetään syksyllä
29.9.2018. Narvassa.
Joulupuuroa tarjoillaan joulukuussa.
Suomen Ladun
tapahtumista tietoa

on nyt 194. Mikäli
tiedätte henkilöitä, jotka
haluavat mukaan
yhdistykseemme, niin
olkaa yhteydessä kuten
muissakin toimintaamme
koskettavissa asioissa.
Wiki-sivustomme
löytyy osoitteesta
http://vesilahdenluontolat
u.purot.net Siellä voit
jakaa ajatuksiasi ja seurata yhdistyksemme ajankohtaisia tapahtumia,
joita löydät myös MeNytpalvelusta. Linkki
palveluun on wiki-sivustollamme.
Jos olet halukas osallistumaan Suomen Ladun
koulutuksiin, ota
yhteyttä hallitukseen.
Osan koulutuksista
saamme ilmaiseksi ☺
www.suomenlatu.fi
Myöhemmin tietoa
eräensiapukoulutuksesta ja vieraslajien
kitkemistalkoista sekä
kotahartauksista
paikallislehden MeNyt
-palvelusta ja
osoitteessa
http://vesilahdenluontol
atu.purot.net
Tämän vuoden Nuku
yö ulkona valtakunnallinen
tapahtuma on
8.9.2018. Missä sinä
aiot nukkua yösi
tuolloin? Kuusen
juurella, kodassa,
teltassa, terassilla...
Kerro siitä vaikka wikisivuillamme.
Luontoliikuntaterveisin
hallituksen puolesta

pj. Maarit Marttila ☺

