
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Vesilahden Luonto ja 

Latu ry Tammikuu 
2021 

Jäsenkirje 1/2021 

 
Hei kaikki!  

Oikein hyvää ja liikku-
vaista alkanutta vuotta 
2021! Vuosi 2020 jäi 
muistoihin poikkeuksel-
lisena vuotena koronan 
vuoksi. Joukostamme 
poistui myös useampi 
aktiivinen talkoolainen 
ja osallistuja. Muis-
tamme heitä ikävöiden 
ja kiitollisuudella. 
Kiitos samalla kaikille 
talkoolaisille. Ahkeruu-
dellanne mahdollistatte 
suuren joukon liikunnan 
kauniissa luonnossam-
me! Korona-aikana 
etenkin omaehtoisen 
luonnossa liikkumisen 
merkitys on korostunut 
suuresti. Kotareitillä on 
liikkunut paljon uusia 
ihmisiä 😊  

VESILAHDEN LUONNON JA LADUN KUULUMISIA 

 

Tulevia tapahtumia 2021 (huom! jos korona sallii) 

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

Vesilahden Kota-
hiihtoa emme voi 
koronan vuoksi jär-
jestää, mutta hiihde-
tään läheistemme 
kanssa omia hiihtoja. 
Tulistella kodilla voi, ja 
laduilla on kiva kohdata 
kavereita. 

Kevätkokousajan-
kohta jätetään nyt 
odottamaan korona-
ohjeita. Ilmoitamme 
ajankohdan MeNyt-
palstalla, kun kokoon-
tuminen on mahdol-
lista. 

Kansallispuistoretki 

  

Jäsenmaksuista  

Te, jotka kuulutte 
Suomen Latuun, olette 
saaneet jäsenkortin ja 
laskun kotiinne Suomen 
Ladun kautta.  Kun 
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 mak-
saa jäsenmaksunne liit-
teessä olevien ohjeiden 
mukaan.  

Muita kuulumisia 

Vuoden 2020 syys-
kokouksessa päätettiin 
hallituksen kokoon-

panosta. Se jatkaa 
entisenlaisena. Jäsen-
temme lukumäärä on nyt 
hienot 210. Mukaan 
kuitenkin sopii uusia 
jäseniä. Mikäli tiedätte 
henkilöitä, jotka haluavat 
jäseneksemme, niin olkaa 
yhteydessä kuten 
muissakin toimintaamme 
koskettavissa asioissa.  

Jos olet halukas osallis-
tumaan Suomen Ladun 
koulutuksiin, ota yhteyt-
tä hallitukseen. Saamme 
useita koulutuksia ilmai-
seksi ☺ Koulutuksia on 
niin lasten kuin aikuisten 
liikunnasta. Katso niistä 
lisää Suomen Ladun 
kotisivuilta. 

 

 

 

   

 

  

järjestetään, jos mah-
dollista, 28.-29.8. 
Kolovedelle tai vain 
omilla autoilla toteu-
tettuna päiväretkenä 
Ritajärvelle. Lisätieto-
ja lähempänä.  

Latureittejä ja kotia 
ylläpidetään entiseen 
tapaansa. Kiitos talkoo-
laisille! 
Koronarajoitusten 
salliessa: 

Toritapahtuma 
syksyllä Narvassa.  

Elokuussa yhteinen 
tapahtumien 
suunnitteluilta. 

Joulupuuroa ja 
Kiitosillallinen talkoo-
laisille joulukuussa. 

Lisää tietoa, myös mm. 
kotahartauksista, 
paikallislehden MeNyt 

Hallituksen  
jäsenet 2021: 
Maarit Marttila, pj. 

Timo Mäki, vpj. 
Tarja Määttänen, siht. 

Pekka Piippo 
Maire Söyrinki 
Tiina Vikström 

 
Varalla 

      Jarmo Annala 
      Jarkko Viljanen 

 
Yhdistyksen 
jäsenmäärä  

1.1.2021 oli 210  ☺ 
--- 

    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 yhdistyk- 
sestä löytyy osoitteista 

 

http://vesilahdenluontolatu.
purot.net/  
 

 

 

-palvelusta ja 
http://vesilahdenluontol
atu.purot.net 

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

Tämän vuoden Nuku  

yö ulkona -
valtakunnallinen 
tapahtuma on 28.8. ja 
#UlkonaKuinLumiukko-

kampanja 17.2.-14.3.  

Lisätietoa Suomen 
Ladun tapahtumista 
www.suomenlatu.fi 

Vaikka korona edelleen 
rajoittaa tekemisiä, niin 
onneksi ulos pääsee 
nauttimaan liikunnasta. 
Pidetää huolta kunnos-
tamme ja toisistamme! 

Luontoliikuntaterveisin, 
terveyttä toivoen 
hallituksen puolesta 

pj. Maarit Marttila   ☺ 
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