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Syksyisiä terveisiä jäsenille!
Suomen Ladun Polkujuoksu tutuksi -kiertue tutustutti
tikkakoskelaisia polkujuoksun saloihin toukokuussa.
Kiertueen myötä kaksi uunituoretta polkujuoksuohjaajaa ovat
ohjanneet yhteislenkkejä Länsirannan poluilla säännöllisesti
kesän aikana. Viikoittaiset lenkit ovat olleet suosittuja ja
jatkuvat pitkälle syksyyn. Polkujuoksulenkkien lisäksi ohjatut
maastopyöräilylenkit jatkuvat kahden vapaaehtoisen
toimesta. Seuraa ilmoittelua Tikkakosken Ladun Facebook sivuilla saadaksesi lisätietoja ohjatuista lenkeistä.

Mukaan voi ottaa omia kirveitä ja haravoja. Tikkakosken Latu
on perinteisesti tarjonnut mehua, kahvia ja makkaraa
palkaksi. Syksyisten talkoiden ajankohtaa tiedotamme taas
Facebookissa ja nettisivuilla. Tervetuloa harrastamaan
todellista hyötyliikuntaa!
Yhdistyksen syyskokous pidetään torstaina 28.11.
Ränssin Kievarissa.Aloitetaan kello 18. Käsitellään
sääntömääräiset asiat, sääntömuutosasia ja
vahvistetaan uudet säännöt. Toivomme paikalle runsaasti
jäseniä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tarvetta on
aktiiveille myös yhdistyksen johtokunnassa. Meillä jokainen
saa keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin ja tuemme
mielellämme osallistumista Suomen Ladun tarjoamiin
monipuolisiin koulutuksiin. Kokoustamme harvakseltaan
rennolla asenteella. Tervetuloa ottamaan osaa ja juomaan
kuppi kuumaa samalla!
Joulukuussa hiljennymme perinteisesti Sarpatin laavulle
viettämään Tuomaantulia. Tervetuloa nauttimaan
ainutlaatuisesta tunnelmasta tuomaanpäivänä 21.12. kello 18
alkaen. Laulamme yhdessä jouluisia lauluja ja kuuntelemme
tarinoita. Tarjolla lämmintä mehua ja pientä makeaa,
nuotiolla voi paistaa makkarat. Mukaan voi ottaa
taskulampun tai lyhdyn. Nähdään Sarpatissa koko perheen
voimin!

Haluamme kiittää laavuilla kävijöitä niiden siistinä
pitämisestä! Poistimme sekä Sarpatista, että Peuraniemestä
jäteastiat keväällä ja laavujen huoltotehtävät ovat pysyneet
kohtuullisina siitä huolimatta. Hetkittäin laavuilla on huvennut
polttopuita suurta vauhtia, joten muistutamme että ne on
tarkoitettu vain laavuilla käytettäviksi. Pidetään yhdessä
huolta, että muutkin kuin jäsenet tämän tiedon omaksuvat.
Kaipaamme myös kipeästi nuorta voimaa puuntekotalkoisiin!

Muistutamme vielä, että tiedotteen voi lukea myös
sähköisessä muodossa nettisivuillamme ja että sen saa
halutessaan suoraan omaan sähköpostiin. Tässä tapauksessa
voit laittaa meille sähköpostilla toiveen sähköisestä
tiedotteesta.
Nautitaan syksyn ulkoilukeleistä ja nähdään lenkkipoluilla!
Ystävällisin terveisin,
Tikkakosken Ladun johtokunnan jäsenet

Tikkakosken Ladun
syysretki Hämeenlinnaan
lauantaina 21.9.2019
AIKATAULU
Lähtö Uuraisilta, matkahuollosta klo 7.00
Tikkakosken S-marketin piha 7.20
Palokanorsi 7.35
Jyväskylän tilausajolaituri, Harjukatu n. klo 7.45
Kyytiin voi nousta matkan varrelta, Uuraisten Liikenteen bussi. Menomatkalla
kahvitauko Padasjoella omakustanteisesti.
Hämeenlinnaan saavumme noin klo 10.30, ajetaan suoraan Aulangon
puistometsään, jossa ulkoiluaikaa noin tunti.
Klo 11.45 opastettu kiertoajelu kaupungin nähtävyyksiä katsellen.
Lounas ravintola Militariassa klo 13.00, jonka jälkeen tutustumme Museo
Militariaan. Museokaupasta voi tehdä ostoksia; mukeja, kirjoja, elokuvia ym.
Klo 15.00 viimeistään lähtö kohti Vehoniemen automuseota.
Klo 15.45 Vehoniemessä päiväkahvit ja opastettu tutustuminen vanhojen
autojen maailmaan.
Takaisin Tikkakoskella olemme n. 19.00 ja Uuraisilla 19.30.
Osanottomaksu
40 €/yhdistyksen jäsen, 50 €/ei jäsen, lapset alle 12 v. 20/25
Hinta sis. matkat, opastus, lounas, museo Militarian pääsymaksu, päiväkahvit
Maksu Tikkakosken Ladun tilille FI16 5290 3340 0127 25
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.9. mennessä
Seija Matilainen 040 5884148 (klo 16.30 jälkeen) seija.matilainen@pp.inet.fi
tai
Sirkka Nieminen 050 5815377 sirkkanie@gmail.com
Ilmoita mistä tulet kyytiin ja mahdolliset ruoka-allergiat/-rajoitteet.
Tervetuloa mukaan syysretkelle ja ota kaverisikin mukaan!

