
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Vesilahden Luonto ja 

Latu ry Tammikuu 
2019 

Jäsenkirje 1/2019 

 
Hei kaikki!  

Oikein hyvää ja liikku-
vaista alkanutta vuotta 
2019 ja samalla lämmin 
kiitos talkoolaisillem-
me. Te mahdollistatte 
suuren joukon luonto-
liikkumista Vesilahdes-
sa. Teette todella 
tärkeää työtä.  

Tänä talvena on päässyt 
jo hiihtämään. Toivo-
taan, 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 

VESILAHDEN LUONNON JA LADUN KUULUMISIA 

 

Tulevia tapahtumia 2019 

Jäsenistömme voi 
lainata maksutta 
lumikenkiä (5 paria) 
ja puolijoukkuetelttaa 
ottamalla yhteyttä 
pj:aan.  

Vesilahden Kotahiihto 
su 24.2: Kotakahvit 
Kotkanpesällä klo 8-
10. Mehutarjoilu klo 
10-13 Kotkanpesällä 
ja Pohjankodalla. 
Säävaraus: lumitilanne 
ja pakkasraja -20.  

Kevätkokous 26.3. klo 
18.00 Narvassa 
Monarilla. 

Kansallispuistoretki 
Helsinkiin Vallisaa-
reen ja Suomenlin-
naan la 8.6. Lisätietoja 
lähempänä. Varaa 
paikkasi ajoissa Tarjalta 
tai Maaritilta. 

  

Ladun jäsenmaksun, 
olette samalla myös 
paikallisyhdistyksemme 
jäsen. Jäsenyyden myötä 
saatte kotiinne mm. 
Latu ja Polku -lehden. 
Te, jotka haluatte kuu-
lua vain Vesilahden 
Luonto ja Latu ry:een, 
voitte maksaa jäsen-
maksunne liitteessä ole-
vien ohjeiden mukaan.  

Muita kuulumisia 

Vuoden 2018 syys-
kokouksessa päätettiin 
hallituksen kokoon-
panosta. Se jatkaa 
entisenlaisena.  

Jäsentemme lukumäärä 
on nyt hienot 210. 
Määrä on kasvanut 
paljon! Mikäli tiedätte 
henkilöitä, jotka 

haluavat mukaan 
yhdistykseemme, niin 
olkaa yhteydessä kuten 
muissakin toimintaamme 
koskettavissa asioissa.  

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

Tietosuojakäytänne 
muuttui toukokuussa 
2018, kun EU:n tietosuoja-
asetus astui voimaan. 
Yhdistyksellämme on 
mm. tiedottamisen vuoksi 
rekisteri jäsenistään 
(nimi, osoite, puhelinnu-
mero). Mikäli et halua, 
että tietosi ovat rekisteris-
sämme, ilmoita siitä 
sihteerillemme, rekisterin 
pitäjälle Tarja Määttäsel-
le.  

 

 

 

   

 

  

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

Latureittejä ja kotia 
ylläpidetään entiseen 
tapaansa. Kiitos 
talkoolaisille! Vuonna 
2018 puu-, lumetus- ja 
reittitalkoita oli todella 
paljon, ja niiden seu-
rauksena reitit ovat 
parantuneet ja poltto-
puita on riittänyt.  

Jättibalsamin 
kitkentätalkoita 
kesällä. 

Toritapahtuma järjes-
tetään syksyllä  
Narvassa.  

Joulupuuroa tarjoil-
laan joulukuussa. 

Hallituksen  
jäsenet 2019: 
Maarit Marttila, pj. 

Timo Mäki, vpj. 
Tarja Määttänen, siht. 

Pekka Piippo 
Maire Söyrinki 
Tiina Vikström 

 
Varalla 

      Jarmo Annala 
      Erkki Karlsson 
      Jarkko Viljanen 

 
Yhdistyksen 
jäsenmäärä  

1.1.2019 oli 210  ☺ 
--- 

    Yhteystietoja: 
Vesilahden  

Luonto ja Latu ry 
Maarit Marttila, pj 

  
maarit.k.marttila@gmail.com 

 
 

Tarja Määttänen, siht. 
 

tarja.maattanen@ 
kolumbus.fi 

 
 
 

Suomen Ladun  
www-sivut löytyvät 

osoitteesta 
www.suomenlatu.fi 

 
Tietoa meidän yhdistyk- 
sestä löytyy osoitteista 

 

http://vesilahdenluontolatu.
purot.net/  
 

 

 

 

Lisää tietoa mm. 
kotahartauksista 
paikallislehden MeNyt 
-palvelusta ja 
http://vesilahdenluontol
atu.purot.net 

----------------------------- 

Tämän vuoden Nuku 
yö ulkona -
valtakunnallinen 
tapahtuma on 31.8. ja 
#UlkonaKuinLumiukko-

kampanja alkaa 2.2. ja 

päättyy 10.3.  

Lisätietoa Suomen 
Ladun tapahtumista 
www.suomenlatu.fi 

---------------------------- 

Hiihto-helmikuuhunkin 
kannattaa osallistua. 

Luontoliikuntaterveisin 
hallituksen puolesta 

pj. Maarit Marttila   ☺ 
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