Sisältö

Jyväskylän Ladun jäsenlehti
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi–helmikuussa, huhti–toukokuussa, elo–syyskuussa ja
marras–joulukuussa.
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Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme kotisivuilla.

4

Puheenjohtajan pulinoita
Majan kevättalkoot
Aktiviteetti-ilta
Talkoolaisten ilta
Kesäsauna
K-S Latualue kouluttaa

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa. Aineisto lehteen pe 21.8.2015 mennessä.
Jyväskylän Ladun kotisivujen osoite:
www.jyvaskylanlatu.fi
Jyväskylän Ladun sähköpostiosoite:
jyvaskylanlatu@gmail.com.
Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:
ladun.toimittaja@gmail.com.
Jyväskylän Latu on myös Facebookissa

Ilmoitushinnat
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Frisbeegolfrata majalle
Lentopalloilu
Valokuvauskerho
Yhdessä retkeillen

Keskiaukeama ....................................................... 400 €
Takakansi ................................................................ 300 €
Sivu 2 ....................................................................... 200 €
Muut sivut ........1/1................................................ 150 €
.............................1/2................................................ 100 €
.............................1/4...................................................70 €
Pikkuilmoitus ............................................................50 €
Pikkuilmoitus (jäsen)...............................................20 €

6
Sauvakävelyt
Luontopolkuretket
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Vuokraus

Majaemännän palsta
Jyväsjärvi-soutu
Kiinnostaako suunnistus

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille. Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin kokeeksi Ladun kengät ja päätä vasta sitten, hankitko omat.
Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, puh. 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi. Latusopen
osoite on Tellervonkatu 19, 40200 Jyväskylä.
vuorokausi

2€

1€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut
Henkilöjäsen 28 euroa
Perhejäsenmaksu 35 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 18 euroa
Rinnakkaisjäsen 18 euroa
Yhteisöjäsenmaksu 26 euroa
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta www.jyvaskylanlatu.fi/jäsenedut.
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Kesän pyöräilyt
Vapepa-kuulumisia

viikko
35 €
15 €
35 €
25 €
10 €
5€
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
35 €
25 €
10 €
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KLIK-toiminta
Sieniasiaa
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Finlandia Marathon
Geokätköily

Kesä tekee kovasti tuloaan, ja näin ollen meidänkin on aika
siirtyä pikkuhiljaa kesäaktiviteettien pariin. Lienee kuitenkin
paikallaan luoda vielä katsaus menneeseen hiihtokauteen.
Hiihtokausi käynnistyi jo joulukuussa. Maja avattiin asiakkaille vuodenvaihteessa, ja se olikin varsin vilkkaassa käytössä – hyvä näin, sillä onhan se yhdistyksellemme merkittävä tulonlähde.
Lämmin kiitos kaikille majapäivystyksiin osallistuneille. Samoin kiitokset kaikille majan asiakkaille, joita tänä kautena
oli yli 8000.
Majan remontointiin liittyvät suunnitelmat ovat vielä kesken, asia kuitenkin etenee.
Vaikka majan remontointi ei alakaan vielä tänä vuonna, niin
talkoolaisia kuitenkin tarvitaan muun muassa frisbeegolfradan rakentamiseen. Suomen Latu tarjosi mahdollisuutta anoa yhdeksää frisbeegolf-koria. Tartuimme syöttiin ja
laitoimme anomuksen vetämään. ”Flaksi” kävi, ja saimme
korit, joten tulevana kesänä on edessä radan rakentaminen.
Aikataulusta sen verran, että ajatuksena olisi saada rata tehdyksi kesäkuun loppuun mennessä.
Majan maastoon on lisäksi suunnitteilla Mobo-suunnistusreitti (”älypuhelinsuunnistus”). Myös tämä vaatii hieman rakenteiden laittoa maastoon.
Myös tulevana kesänä sauna lämpiää jäsenistölle keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, joten tervetuloa saunomaan.
Hessu
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Vapaat lomaosakeviikot

Ladun majan kevättalkoot
Lauantaina 9.5.2015 klo 9–15 laitetaan maja ja majan
lähiympäristö kesäkuntoon.

Kannen kuva Ismo Räsänen
Pitkospuut Keimiöjärvelle

jäsenhinnat punaisella
3 kpl
Ahkio
1 kpl
Lasten ahkio
18 paria Kävelysauvat
27 paria Lumikengät
2 kpl
Potkukelkka
3 paria Skiket (maastorullaluistimet)
2 paria Eräsukset ja sauvat (230 cm ja 210 cm)
2 kpl
Rinkka
2 kpl
Teltta
1 kpl
Suksiboksi
1 kpl
GPS-paikannin (vain jäsenille)

8

Puheenjohtajan pulinoita

Keitto- ja kahvitarjoilu.
Majaemäntä

Jäsenmaksut
Olethan varmasti muistanut maksaa jäsenmaksusi...
3

Aktiviteetti-ilta
Kutsumme kaikki kesän aktiviteeteistä kiinnostuneet to 7.5.2015 klo 18.00 Ladun majalle.
Muistelemme hieman kesän 2014 tapahtumia ja saamme historiallisen elämyksen kuvakertomuksen muodossa Jyväskylän Ladun
kesäretkeltä Keski-Eurooppaan 40 vuoden
takaa.
Saatte infoa tulevan kesän tapahtumista ja
suunnittelemme yhdessä esim. luontopolkukohteita.
Starttaamme kesään musiikin, kahvin ja
makkaroiden avulla!
Teemamme mukaisesti: YHDESSÄ!
Raimo Saarinen
040 500 1576
raimosaa@gmail.com

Talkoolaisten ilta
Kaikki vuoden 2014 aikana ekologiset investoinnit- ja parkkipaikan laajennus
‑talkoisiin osallistuneet ovat tervetulleita
viettämään talkoolaisten iltaa pe 8.5.2015
klo 17 alkaen Ladun majalle, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä. Ruoka- ja kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 6.5. mennessä s-postilla
reino.pitkanen@elisanet.fi tai tekstiviestillä
045 234 2078.
Reino

Kesäsauna majalla
Jäsenistölle lämpiää sauna jo perinteeksi
tulleelle tavalla keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Sauna lämpiää toukokuun ensimmäisestä sunnuntaista (3.5.) elokuun loppuun
(ei kuitenkaan ke 20.5.).
Muutetaan kuitenkin sen verran saunomisaikoja, että leidit saunovat klo 18.00–19.30 ja
herrat klo 19.30–21.00.
”Saunamajurinne” Hessu

K-S Latualue kouluttaa
La 23.5.2015 klo 8.30–16.00 Ladun maja
Löydä luonto – maista metsä
villikasveista retkieväiksi (aamupäivä)
Retkiensiapukurssi (iltapäivä)
Kurssi on tarkoitettu jäsenille ja siihen sisältyvät nuo molemmat osat. Hinta on 30 €
sisältäen kahdet kahvit ja lounaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.5. Lisätietoja K-S Latualueen alueyhteyshenkilöltä:
Pirjo Härkönen
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi
Lyhytikäistä jäänveistotaidetta majan pihalla!
Kuva Ismo Räsänen
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Seuraa myös Jyväskylän Ladun kotisivuja ja
Keski-Suomen latualueen facebook-sivuja.

Frisbeegolfrata Ladun majalle

Valokuvauskerho

Suomen Latu on nähnyt jäsenyhdistyksensä
Jyväskylän Ladun toiminnan erittäin hyväksi
ja voimakkaaksi.

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho käynnistettiin kesällä 2014 ja toiminta on vakiinnuttanut toimintansa yhdistyksessä.

Tukeakseen edelleen toimintaamme Suomen
Latu on lahjoittanut meille 9 kpl frisbeegolfkoreja. Näin saamme valikoimiimme taas yhden erittäin suositun lajin.

Kerho kokoontuu joka kuukauden toinen
sunnuntai klo 17.00. Heinäkuun kuitenkin
lomailemme, joten seuraavat kerhoillat ovat
10.5., 14.6. ja 9.8. Ladun majalla. Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liittyvää. Lisäksi
teemme kuvausretkiä, pidämme kursseja,
tutustumme näyttelyihin ja alan tapahtumiin jne.

Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden kanssa olemme tehneet ratasuunnitelman (9-väyläinen
rata), jonka Suomen Latu ja Jyväskylän kaupunki ovat hyväksyneet.
Väylät tulevat olemaan 50–80-metrisiä. Tasoltaan ne soveltuvat sekä aloittelijoille että
jo enemmänkin osaaville liitokiekkoilijoille.
Suomen Ladulta tulemme saamaan myös
koulutusta, jota sitten jaamme omalle jäsenistöllemme.

Jos valokuvaus kiinnostaa, niin tervetuloa
mukaan mukavan harrastuksen pariin.
Lisätietoja:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Rata tulee Ladun majan läheisyyteen, jolloin
voimme hyödyntää majaa ja sen vieressä
olevaa parkkipaikkaa. Radan raivaus- ja rakennustyöt käynnistyvät välittömästi, kun
olemme saaneet viimeiset muodollisuudet
hoidettua, arvioisin että toukokuussa.
Lisätietoja:
Hessu Parviainen
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Lentopalloilu
Lentopalloilu siirtyy taas kesäkaudeksi majan kentille. Aloitamme tämän iloisen ulkoliikuntamme 3.5.2015 ja loppu häämöttänee
ulkopelien osalta elo-syyskuun vaihteessa,
kunhan sisävuorot alkavat.
Myös uudet harrastajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.
Hessu

Yhdessä retkeillen ‑tapahtuma
Järjestämme päiväretken Suomen luonnon
päivänä la 29.8.2015. Se kuuluu Suomen
Ladun valtakunnalliseen retkeilyteemaan.
Tarkemmat tiedot retkestä varmistuvat loppukevään aikana ja niistä tiedotetaan Jyväskylän Ladun koti- ja facebook-sivuilla.
Retki on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta
lapsiperheet on huomioitu erityisesti. Päivä
kannattaa merkata jo nyt kalenteriin. Viime
vuonna vastaavassa tapahtumassa oli mukana yli 80 henkeä.
Terveisin
Retkeilytoimikunta
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Sauvakävelystartti

Maanantaiset sauvakävelyt

Tule nauttimaan sauvakävelystä ja muustakin Jyväskylän Ladun sauvakävelijöiden
kesästartissa maanantaina 18.5.2015 klo
17–20. Lähtöpaikkana Laajiksen kahvion
edusta.

Viikoittaiset ohjatut sauvakävelyt alkavat
ma 25.5.2015. Laajavuoressa kävellään joka
maanantai-iltana klo 18 alkaen 1–1,5 tunnin
lenkkejä alku- ja loppuverryttelyineen. Lähtöpaikka on Laajiksen kahvion edusta.

Tapahtuma on kaikenkuntoisille kävelijöille.
Saat hyviä tekniikkavinkkejä, tietoa yhdistyksestämme ja iloista ulkoilumieltä!

Tasoryhmiä on kolme – nopeat, keskinopeat
ja leppoisat – eli jokaiselle löytyy kunnolleen
sopiva ryhmä. Kävellään syyskuun loppuun,
heinäkuussa lomaillaan. Seuraa kotisivujamme ja Keskisuomalaisen Menot-palstaa.

Aloitamme sauvakävelyyn liittyvillä tuoteesittelyillä klo 17–18.
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Pirjo Härkönen,
044 340 0168
Tapahtuman suunnittelija
”Olen Jämsän ammattiopistossa liikunnan
ammattitutkintoa työni ohessa suorittava aikuisopiskelija. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna JAOn ja Eerikkilän urheiluopiston kanssa yhteistyönä. Opiskeluun kuuluvat
seuraavat osa-alueet: liikunnan ammattilaisena toimiminen, liikkumaan ohjaaminen,
yksilöllinen liikunnanohjaus, liikuntataitojen
ohjaaminen sekä liikuntajärjestössä toimiminen. Opintojen suorittamiseen liittyvät käytännön liikuntaympäristöissä toteutettavat liikuntatapahtumat
ja tehtävät. Organisoin tämän kesä
startti-tapahtuman
yhtenä opintosuorituksenani.”

Kevätterveisin
Outi Isokangas
liikunnan
opiskelija
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Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät reippaaseen ja iloiseen seuraamme!
Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
p. 044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Luontopolkuretket
Jatkamme suosittuja luontopolkuretkiä tors
tai-iltaisin.
Lähdemme kimppakyydeillä jäähallin Kahvila Alakulman (Rautpohjankatu 10) edestä etukäteen sovittuun kohteeseen. Kohteen
lähtöpaikkaan voi mennä myös suoraan
omilla kyydeillä. Kokoonnumme ensimmäiselle retkelle torstaina 21.5.2015 klo 18.00
jäähallille, josta siirrymme kimppakyydeillä
Laajavuoren Laajiksen parkkipaikalle,
jonne voi tulla myös suoraan.

Majaemännän palsta
Kiitokset päättyneestä hiihtokaudesta kaikille majalla käyneille, päivystäjille ja vetäjille.
Ja autotkin mahtuivat hyvin uudelle parkkipaikalle. Saimme kiitosta Suomen ladun
lahjoittamista Liity jäseneksi ‑liiveistä, jotka
antavat yhtenäisen ilmeen päivystysryhmille. Saimme nauttia majalla Raimo ja Antti
Koivistoisen musiikista ja yhteislaulusta. Kiitokset Kesprolle ja Ruthin leipomolle, joista
hankimme myymämme tuotteet.
Toivottavasti voimme ensi hiihtokaudella
aikaistaa päivystysten alkua – innokkaita
Soidenlammen ensilumenladun odottajia on
paljon – ja pidentää majan koko viikon aukioloja viikolla tai kahdella. Näin voisimme
korvata viime vuosien lyhentyneiden hiihtokausien menetyksiä.

Perinteinen Jyväsjärvi-soutu järjestetään to
11.06.2015 – nyt jo 23. kerran.
Me emme ole tietääkseni olleet mukana aivan yhtä monta kertaa, mutta perinteitä
meilläkin osallistumisesta on.
Joten otamme osaa kisaan myös tänä vuonna. Kaikki halukkaat voivat ilmoittautua
minulle – ja jos halukkaita ilmaantuu riittävästi, niin voimme ilmoittautua vaikka useammallakin venekunnalla.
Soutuhan tapahtuu kirkkoveneellä, mikäli
joku ei tätä sattunut tietämään.
Hessu
0400 318 106

Palautetta majalla
Verta luovuttamaan
Meillä liikunnan harrastajillahan on tunnetusti hyvää verta, joten tehdään hyvä teko ja
käydään luovuttamassa verta!
SPR:n verenluovutuskriteerit ovat jonkin
verran muuttuneet. Luettelon luovuttajan
perusedellytyksistä löydät osoitteesta www.
veripalvelu.fi/www/16. Erittäin helppoa on
myös tehdä verenluovuttajan soveltuvuustesti osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi.
Irma-emäntä

Tulevat retket ovat nähtävissä kotisivujen tapahtumakalenterissa.
Lisätietoja:
Raimo Saarinen
040 500 1576
raimosaa@gmail.com
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Jyväsjärvi-soutu

Kiinnostaako suunnistus?
Lumet ovat jo sulaneet ja kuntorastikausi
on hyvässä vauhdissa. Kiinnostuneille järjestetään mahdollisuus porukkasuunnistukseen tiistaina 5.5. Vihtavuoren Pamauksen
kuntorasteilla Vuonteella tai helatorstaina
14.5. Suunta Jyväskylän kuntorasteilla.
Tarkoitus on edetä ryhmänä, tutkia karttaa
ja ottaa suuntaa rauhassa.

Melkoista vilskettä tiskillä!

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä:
Veli-Matti Paananen
050 585 4704
vm.paananen@elisanet.fi
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Vapepa-kuulumisia

Kesän pyöräilyt
Yhdessä pyöräillen -päivä
Kesän pyöräilyt aloittaa Yhdessä pyöräillen
-päivä lauantaina 16.5.2015 klo 10.00.
Tapahtuma kuuluu Suomen Ladun valtakunnalliseen pyöräilyteemaan. Lähtöpaikkana on tuttu Kahvila Alakulma (Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) jäähallin
kulmalla. Retki suunnataan Säynätsaloon
ja Muuratsaloon. Reitin pituus on noin 40
kilometriä. Pyöräilemme leppoisaa vauhtia,
ympäristöä tarkkaillen ja lepotaukoja pitäen.
Retken arvioitu kesto on 4–5 tuntia.

Vapepa-toimintamme laajenee
Maaliskuussa laitoimme Vapepa-ryhmämme
jäsenille kyselyn, ketkä haluavat olla toiminnassa mukana jatkossakin. Mukaan saatiin
samalla uusiakin jäseniä. Etsinnän lisäksi
laajennamme toimintaamme uudenlaisiin
tehtäviin, joita ovat ensihuolto/muonitus,
haittakasvien poistaminen, arkunkantopalvelu ja sotaveteraaniapu. Myös näihin uusiin
tehtäviin ilmoittautui jäseniä mukavasti.

Tiistai-iltojen pyöräilyt
Jatkamme tutuksi tulleita tiistai-iltojen
pyöräilyjä aloittaen 19.5.2015 klo 18.00.
Starttipaikkana on tuttu Kahvila Alakulma
(Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) jäähallin kulmalla.

Vapepa-ryhmä/maastoetsinnät ja
arkunkantopalvelu
		 Mika Virta, 050 308 6223

Tule rohkeasti mukaan, pyöräilemme yhdessä teemalla ”ketään ei jätetä”. Edellytämme
pyöräilykypärän käyttöä ja mukaan ovat tervetulleita kaikki – myös ei-jäsenet. Pyöräretket kestävät noin pari tuntia ja suuntautuvat
lähiympäristöön. Illan reittitiedot ilmoitetaan ennakkoon kotisivujen tapahtumakalenterissa. Kaikki osallistujat ovat vakuutettuja järjestäjän toimesta.
Lisätietoa:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Vastuuhenkilöt

Ensihuolto/muonitus
		 Raili Suomalainen, 050 536 4048
Haittakasviasiat
		 Kaija Kettunen-Mattila, 040 775 0932
Sotaveteraaniapuasiat
		 Anu Vitala, 0400 942 231
Jos sinulla on kysymyksiä tai kiinnostusta liittyä ryhmiin, ota rohkeasti yhteyttä vetäjiin.
Uudet hälyttäjät
Vapepa-ryhmämme perinteisen maastoetsinnän hälytystehtäviä jaettiin uusille jäsenille:
Mika Virta, 050 308 6223
		 mvirta@elisanet.fi
Mauri Pitkänen 0400 807 916
		 mauri.pitkanen@elisanet.fi
Kirsi Vilppula, 040 535 4120
		 kirsi.vilppula@jkl.fi
Lisääthän uusien hälyttäjien puhelinnumerot omaan puhelimeesi.

Haastetta
pyöräilyyn! ;-)
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Myös entiset hälyttäjät Helvi, Ismo ja Raimo
ovat edelleen toiminnassa mukana.

Vapepa-ilta
Ladun majalla ti 12.5.2015 lo 18.00–20.00.
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa ja koulutusta. Illan aikana on mahdollisuus otattaa
valokuvia henkilökortteja varten.
Toivotamme kaikki Vapepa-ryhmämme jäsenet ja myös uudet asiasta kiinnostuneet
lämpimästi mukaan!
Ilmoittautumisia ottaa vastaan
Kirsi Vilppula
040 5354120
kirsi.vilppula@jkl.fi
Tulevaa
Keskiviikkona 27.5.2015 pidämme etsintäharjoituksen. Vapepa-ryhmäläisille tulee
etsintähälytys normaaliin tapaan tekstiviestinä. Toivomme, että laitatte päivämäärän
ylös kalentereihinne ja lähdette rohkeasti
mukaan. Yhteisessä harjoituksessa tutustumme toisiimme ja harjoittelemme maastoetsintää todellisia tilanteita varten.
Syksyllä 26.–27.9.2015 (la–su) Jyväskylässä
järjestetään etsinnän peruskurssi. Siitä tulee
tarkempaa tietoa myöhemmin.
Vapepa-terveisin
Mika, Mauri, Kirsi, Helvi, Ismo ja Raimo

Patikointia Äänekoskella
Äänekosken Huima järjestää lauantaina
9.5.2015 koko perheen Huima-Patikan, jossa
tarjolla on 23 ja 8,6 kilometrin lenkit (myös
pyöräillen), sekä naperoille 0,8 km.
Lähtö ABC Hirvaskankaan takaparkkipaikalta klo 11 (naperot klo 10). Osallistumismaksut alk. 15 €.
Tarkempia tietoja www.huima.org ja puh.
0400 593 399 / Matti Hämäläinen

KLIK-toiminta
Jos haluat olla Kunnossa Lopun IKää, tämä
ryhmä on juuri sinua varten. Tule mukaan
kohottamaan kuntoa ja nauttimaan liikunnasta mukavassa seurassa.
Tapaamme keskiviikkoisin klo 18 tapahtumakalenterissa mainitussa paikassa. Tutustumme yhdessä uusiin liikuntalajeihin,
vahvistamme osaamistamme jo tutuissa lajeissa ja saamme uusinta tietoa terveellisistä
elämäntavoista. Apuna liikunnan ammattilaiset, ravintoneuvoja sekä oma personal
trainer.
Kysy lisää ryhmän vetäjältä:
Marjut Hilska
040 775 5768

Sieniasiaa
Jyvässeudun Sieniseura ja Jyväskylän Latu
tiivistävät yhteistyötään.
Sieniseuralla ja Jyväskylän Ladulla on ollut
viime vuonna yhteistyötä yhteisen sieniretken myötä. Tulevana kesänä ja syksynä yhteistyömme tiivistyy, sillä tulemme järjestämään yhdessä tapahtumia, joissa kerromme
ja opastamme henkilöitä sienien hienoon
maailmaan. Emme kerro vain sienilajeista ja
niiden keräämisestä, vaan opastamme myös
sieniruokien valmistamiseen. Sieniseura tuo
tullessaan myös Martat, joilta tulemme saamaan todella arvokasta tietoa.
Tästä lisää loppukesästä kotisivuiltamme.
Rami Saarinen
040 5001576
raimosaa@gmail.com

Onnea arvonnan voittajalle!
Ladun majalla hiihtokauden aikana käyneiden kesken arvotun vapaan viikon Lapin lomaosakkeessa voitti Laura Vertainen.
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Finlandia Marathon 11. – 12.9.2015

Vapaat lomaosakeviikot

Uudistuneen Finlandia Marathonin tapahtumakeskus palaa Paviljonkiin.
Monta uutta asiaa on tulossa. Valonkymppi perjantai-iltana aloittaa juoksujen sarjan, joka
jatkuu lauantaiaamuna Jyväskylän lukioiden välisillä 5 ja10 kilometrin juoksuilla.
Varsinaiset puoli- ja täysmarathonit juostaan lauantaina iltapäivällä kiertämällä Jyväsjärven
Rantaraittia kaksi tai neljä kertaa.
Olemme jälleen mukana järjestelyissä ja talkoolaisten tarve vain lisääntyy entisestään. Jo
tutuksi tullut Äijälänrannan huoltopisteen hoito on kontollamme tänäkin vuonna. Lisäksi
on alueen rakentamista, purkamista, liikenteen ohjausta, järjestyksenvalvontaa, eväspussien
tekoa, vaatesäilytystä, kisakansliaa ym., joihin tarvitaan tekijöitä.
Tämä on hieno tilaisuus tuoda yhdistystämme ja Vapepa-ryhmäämme esille. Toivomme isoa
joukkoa latulaisia mukaan tekemään entistäkin näyttävämpää jyväskyläläistä tapahtumaa.
Ilmoittaudu elokuun 2015 loppuun mennessä, tarvittavat tiedot: nimi, puhelin, s-posti,
paidan koko ja toive tekemisestä.
Vastuullisina tapahtuman järjestäjinä ovat aiempien vuosien tapaan Jyväskylän Kenttäurheilijat ry (JKU) ja Keski-Suomen Liikunta (KesLi).
Tehdään YHDESSÄ!
Heikki Parviainen						
0400 318 106								
hessu.parviainen@gmail.com				

Majalla kuultua
Nuori mies, silmät tuskin ylettivät tarjoilutiskin reunaan, tokaisi pontevasti: ”Pappa
sanoi, että piikki on auki!”
Piikki jätettiin auki, ja pappa maksoi mehut
ja munkit, kun tuli hiihtolenkiltään.

Osoitteenmuutos
Ladun majan uusi osoite on
Ronsuntaipaleentie 279
Eihän maja minnekään ole muuttanut, osoite on vain päivitetty jo kauan käytössä olleen
muuttuneen kulkuyhteyden mukaiseksi.
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Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

Geokätköily
Geokätköily on maailmanlaajuisesti levinnyt kätköjen etsintäharrastus, ja se on yksi
nopeimmin kasvavista 2000-luvun liikunta
lajeista. Se on monipuolinen ja hauska ulkoiluharrastus, jossa kätköjä etsitään GPSsatelliittipaikannuksen avulla.
Geokätköilyä voi harrastaa yksin, kavereiden
kanssa tai vaikka koko perheen voimin.
Lisätietoja mm.
www.jyvaskylanlatu.fi/geokätköily-0
www.suomenlatu.fi/liikuntapalvelut/
tuotteet-2/geokatkoily.html
www.geokätköt.fi

Huomaa!
Vapaiden viikkojen tilanne tässä päivitetty
24.4.2015. Tarkista tarvittaessa päivitetty tilanne kotisivuiltamme:
www.jyvaskylanlatu.fi/vapaita-viikkoja
Tiedustelut ja varaukset:
Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

Ylläs
Vko
23
29

Hinta
190
190

alkaa
30.5.2015
11.7.2015

loppuu
6.6.2015
18.7.2015

190
190
140
140

2.5.2015
1.8.2015
9.1.2016
16.1.2016

9.5.2015
8.8.2015
16.1.2016
23.1.2016

Jeris
19
32
2/16
3/16

Kiilopää
2/16

190

9.1.2016

16.1.2016

Hallitus 2015
Parviainen Heikki
puheenjohtaja
Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja
Hilska Marjut
Härkönen Pirjo
Koivistoinen Raimo
Määttä Paula
Nurminen Pekko
Pitkänen Reino
Räsänen Ismo
Virta Mika
Varalla
Auvomaa Mila
Varalla
Varesmaa Matti

Lentopallo, sähly
Markkinointi, tiedotus,
retkeily
Koulutus, huvitoiminta,
sauvakävely, KLIK
Sauvakävely, lumikenkäily,
retkeily, hiihto
Latutoiminta,
huvitoiminta
Hankkeet
Latutoiminta
Retket, latutoiminta
Jäsenrekisteri, vapepa,
valokuvaus, pyöräily,
kotisivut
Vapepa, huvitoiminta
Perhetoiminta, facebook,
geokätköily
Hiihtotoiminta,
polttopuut

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

040 500 1576

raimosaa@gmail.com

040 775 5768

marjut.hilska@pp.inet.fi

044 340 0168

pirjo.harkonen@elisanet.fi

0400 824 179

raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

040 548 1544
0400 218 497
045 234 2078

pamaatta@gmail.com
pekko.nurminen@gmail.com
reino.pitkanen@elisanet.fi

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

050 308 6223

mvirta@elisanet.fi

040 758 1664

mila.auvomaa@gmail.com

0400 601 473

matti.varesmaa@kolumbus.fi

040 344 6839
050 402 1351
040 585 2974
050 360 7274

piinumm@gmail.com
heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
haknuuttila@gmail.com
irma.pitkanen@elisanet.fi

050 300 4700

pentti.i.raisanen@gmail.com

050 341 1116
044 519 1213
040 572 3376

ninasaarnikoivu@gmail.com
hannumikael.makela@gmail.com
leena.m.parviainen@gmail.com

Toimihenkilöt 2015
Nummelin Päivi
Kivijärvi Heikki
Knuuttila Helena
Pitkänen Irma
Räisänen Pentti
Saarnikoivu Nina
Mäkelä Hannu
Parviainen Leena

Rahastonhoitaja
Varustevuokraus
Jäsensihteeri
Majaemäntä
Latupohjien raivaus,
majan polttopuuhuolto
Sihteeri
Jäsenlehti
Lomaosakkeet
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Jyväskylän Latu ry
PL 232
40101 Jyväskylä

Tapahtumakalenteri 2015
Toukokuu

To 7.5.
Pe 8.5.
La 9.5.
Su 10.5.
La 16.5.
Ma 18.5.
Ti 19.5.
To 21.5.
La 23.5.
Ma 25.5.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aktiviteetti-ilta ko 18 majalla
Talkoolaisten ilta klo 17 majalla
Majatalkoot klo 9–15
Valokuvauskerho klo 17 majalla
Yhdessä pyöräillen klo 10 jäähallilta
Sauvakävelystartti klo 17 Laajiksen edestä
Tiistaipyöräilylle klo 18 jäähallilta
Luontopolulle klo 18 jäähallilta
Keski-Suomen Latualue kouluttaa majalla
Sauvakävelylle klo 18 Laajiksen edestä

Kesäkuu

To 11.6. – Jyväsjärvi-soutu
Su 14.6. – Valokuvauskerho klo 17 majalla
Heinäkuu

Pe–su 31.7.–2.8 – Kymi-Vuoksen Latualueen kesäpäivät
				 Orilammen Maja ja Lomakeskuksessa.
				 Tarkempia tietoja kotisivuiltamme
Su 9.8. – Valokuvauskerho klo 17 majalla
La 29.8. – Yhdessä retkeillen
Syyskuu

Pe–la 11.–12.9. – Finlandia Marathon

DOCENDO & GRANO 2015

Elokuu

