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JÄSENLEHTI  3
Syyskuu 2010

Näkymä Oravivuorelta Päijänteelle.  Kuva Seppo Pirttiniemi.



 Lehden ilmoitushinnat:  
 Keskiaukeama 200 euroa
 Koko sivu 150 euroa
 ½ sivua   60 euroa
 Pieni mainos   40 euroa
 Oma ilmoitus     2 euroa

Seuraava jäsenlehti  ilmestyy joulukuussa.
Materiaali  lehteen viimeistään 19.11.2010 Jä
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Jyväskylän Ladulle voit lähettää sähköpostia osoitteella: 
jyvaskylanlatu@kolumbus.fi 
www.suomenlatu.fi /jyvaskylanlatu.

RETKEILYTARVIKKEITA VUOKRATAAN 
Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja tarvikkeita kaikille halukkaille- siis myös ei-jäse-
nille.  Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin Ladun kengät kokeeksi ja päätä 
vasta sitten, hankitko omat.  Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, p. 050 402 1351.
     vuorokausihinta/ viikkohinta/

   kpl tai pari  (jäsenhinta) kpl tai pari (jäsenhinta)
 2 kpl  Ahkio      25 € (15 €)
 1 kpl Lasten ahkio    25 € (15 €)
18 paria  Kävelysauvat   2 € (1 €) 10 € (5 €)
22 paria Lumikengät   10 € (5 €) 25 € (15 €)
 2 paria Maastorullaluistimet (skiket)  10 € (5 €) 25 € (15 €)
 1 pari Eräsukset (230 cm) ja sauvat 10 € (5 €) 25 € (15 €)
 2 kpl  Rinkka   10 €  (5 €) 25 € (15 €)
 2 kpl  Teltta   10 € (5 €) 25 € (15 €)
 1 kpl GPS-paikannin 10 €  Vain jäsenille      

JYVÄSKYLÄN LADUN JÄSENMAKSUT 2010
• Perheen 1. jäsen 25 euroa
• Perhejäsenmaksu 30 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
• Nuorisojäsen 15 euroa
• Rinnakkaisjäsen 15 euroa
Jäsenet saavat oikeuden osallistua kaikkiin Jyväskylän Ladun jäsenilleen tarjoamiin palveluihin, saavat 
Suomen Ladun julkaiseman Latu ja Polku-lehden ja oman jäsenlehden. Lisäksi jäsenyys antaa Latu ja 
Polku-lehdessä luetellut etuudet. Paikallisesti jäsenet saavat ostoetua Intersport Megastore Tourulasta.

• Sauvakävelyä ........................................... 5
• Metsämörrikoulu ....................................... 6
• Maakuntaretki ........................................... 6
• Finlandia Marathon ................................... 7
• Korpijotos .................................................. 7
• Majatalkoot ............................................... 7
• Kävelyklubi HyväSeura ............................. 8
• Kokouskutsu ............................................. 8
• Salivuorot .................................................. 9
• Pikkujoulu ............................................... 10

 1 kpl GPS-paikannin 10 
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LUONNON ARMOILLA OLLAAN
Heinäkuussa alkoivat ennennäkemättömät helteet, joita kesti nelisen viikkoa. 
Tottumattomalle ajat olivat kyllä välillä sietämättömät yli 30 asteen kuumuudessa. 
Odotettavissa oli ankaria ukkosmyrskyjä ja niinhän siinä kävi. Ensin tuli Asta ja 
sitten Veera.  Konnevedeltä Kivisalmen suuntaan näky oli kyllä hurja. Lisäksi 
sivukylien näkymät olivat vielä hurjemmat. Puuta oli nurin sadoin hehtaarein, 
vinossa olevia ja puoliksi katkenneita lisäksi. Me pääsimme moniin verrattuna 
vähällä. Istunmäen mökkitontiltamme kaatui 20 suurinta mäntyä, yksi raken-
nuksen päälle rikkoen räystästä. Monilta maatiloilta ja mökeiltä kaatuivat  kaikki 
puut, osa rakennusten päälle. Sähköt olivat poikki 2 viikkoa ja kännykät pimeinä 
toista viikkoa. Pienenä seurannaisvaikutuksena oli, että taskulampun patterit, 
kaasupullot ja Sinoli loppuivat heti Konnevedeltä ja Rautalammilta. Lisäksi koko 
eteläisestä ja keskisestä Suomesta myytiin aggregaatit loppuun hetkessä. Tässä 
on hyvä osoitus, kuinka paljon olemme sähköstä riippuvaisia.
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   kpl tai pari  (jäsenhinta) kpl tai pari (jäsenhinta)
 2 kpl  Ahkio      25 € (15 €)
 1 kpl Lasten ahkio    25 € (15 €)
18 paria  Kävelysauvat   2 € (1 €) 10 € (5 €)
22 paria Lumikengät   10 € (5 €) 25 € (15 €)
 2 paria Maastorullaluistimet (skiket)  10 € (5 €) 25 € (15 €)
 1 pari Eräsukset (230 cm) ja sauvat 10 € (5 €) 25 € (15 €)
 2 kpl  Rinkka   10 €  (5 €) 25 € (15 €)
 2 kpl  Teltta   10 € (5 €) 25 € (15 €)
 1 kpl GPS-paikannin 10 €  Vain jäsenille      

Nyt on julkisuudessa ollut esillä kaavoitussuunnitelmat majan suunnalla.  Valmiimpi on Valkea-
mäen kaava, joka jatkuu Mäyrämäestä Mustalammen asuntoalueelta  Keuruun tien suunnassa 
Hanhitaipaleen tielle asti. Se ei meihin vaikuta, koska kaava rajoittuu sähkölinjaan, jota pitkin 
majan 10 km:n latu kulkee. Toinen ja vakavampi suunnitelma on Kauramäen kaava, jossa tulisi 
pientaloalue Keljon moottoritieltä Ronsuntaipaleen tielle asti. Se rajoittuisi majan alueeseen 
ja katkaisisi latuyhteyden Keljonkankaalle. Lisäksi ainakin majan 5 km:n reitti jouduttaisiin 
miettimään uudelleen. Maakuntaliitto on lausunnossaan vaatinut majan  ympäristön ulkoilu-
alueen säilyttämistä. Liikuntapalvelukeskuksen edustaja on mukana kaavoitusprosessissa 
ja vahtii etujamme. Aika näyttää, mikä on lopputulos. Näin sitä kaavoitus jatkuvasti nakertaa 
viher- ja ulkoilualueita. Luulisi olevan tässäkin tapauksessa mahdollista jättää viherkäytävä 
Keljonkankaalta majalle.

Syksyllä entiseen tapaan raivataan latupohjia.  Soidenlammen tienoilla siinä on vielä tekemistä 
viime talven lumituhojen jäljiltä.  Marraskuussa on sääntömääräinen syyskokous, jossa tärkeim-
pinä asioina ovat seuraavan 3-vuotiskaudelle henkilövalinnat, ensi vuoden toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Toivon todella runsasta osanottoa.

Hyvää kaunista syksyä latulaisille!      Matti

Kylätienäkymä myrskyn jälkeen Istunmäellä.



Niin se on – jo 200 000 Pohjolan vakuutuslaskua on  
maksettu OP-bonuksilla, joita kertyy pankkiasioinnista. 
Laske omat bonuksesi osoitteessa op.fi/bonuslaskuri ja 
tutustu lähemmin mahdollisuuteen saada viiden tähden 
laskuja Pohjolasta. Kun haluat säästää aikaa ja rahaa,  
keskitä pankki- ja vakuutusasiasi Osuuspankkiin.

OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, 
jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.

Jo 200 000
valmiiksi maksettua
vakuutuslaskua.
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LEIRIPÄIVÄT SUOMUSSALMELLA
Tämän vuoden Suomen Ladun leiripäivät pidettiin Kainuus-
sa Suomussalmella 2-4. heinäkuuta.  Jyväskylän latulaisia 
lähti perjantaiaamusta busilla ja 10 tunnin matkan jälkeen 
oltiin Ämmänsaaressa. Ilma oli tuulinen ja hyytävän kylmä. 
Mutta, yksi yö kaiken muutti. 

Lauantai kun koitti, alkoi hiki virrata. Tapahtuma oli Ruu-
tikankaan koulukeskus, joka oli tarkoitukseen erittäin 
hyvä. Vieressä oli teltta-ja matkailuautoalue, ruokailut, 
urheilukenttä avajaisia ja päättäjäisiä varten sekä ravintola 
ja tanssitila. Vaelluskilpailun lähtö ja maali olivat parin ki-
lometrin päässä, muutoin kilpailut käytiin Ruutikankaalla.  
Oheisohjelmaa oli monenlaista.  Laivaristelyä Kiantajärvellä 
ja käynti kirjailija Ilmari Kiannon kotimaisemissa.  Talviso-
dan tapahtumat ja erityisesti Raatteen tien taistelut olivat 
retkien kohteina.  Pienelle latuyhdistykselle järjestelyt ovat 
aikamoinen ponnistus.  

Suomussalmen kunta ja paikalliset yritykset olivat vahvasti  mukana. Lisäksi talkoolaisia oli 
useasta latuyhdistyksestä leiripäiväkeskuksessa. Vaelluskilpailun rastihenkilöinä oli mm.  ensi 
vuoden leiripäivät järjestävästä Vantaan Ladusta. Kaiken kaikkiaan mukava ja iloinen tapah-
tuma, josta Kauko Seppäselle joukkoineen on annettava parhaat kiitokset.

Kilpailutuloksia hikisissä olosuhteissa meidän osalta: 
Lentopallossa Jyväskylän naiset voittivat kultaa.
Beachissä Jyväskylän naiset voittivat hopeaa.
Saappaanheitossa  Jukka Rutanen voitti kultaa
Mölkyssä  Eero Karjalainen sijoittui toiseksi
Vaelluskilpailussa harrastelijasarjassa 12 joukkueesta tulimme toiseksi joukkueella 
  (Nina Saarnikoivu, Reino Pitkänen ja Matti Varesmaa)

Ensi vuonna tavataan Vantaan Hakkilassa.

SAUVAKÄVELYT JATKUVAT
Nina Saarnikoivu

Maanantain sauvakävelyt jatkuvat klo 18 Laajarin edestä.  
Viimeinen ohjattu kerta on maanantaina 27. syyskuuta, jolloin päätämme kauden Vuorilammen 
laavulla mehutarjoiluun ja makkaranpaistoon.

VETÄJIÄ TARVITAAN
Sauvakävelyssä, lumikenkäilyssä ja erityisesti lasten hiihtokoulussa tarvitaan toimintojen 
pyörittämiseksi tarvitaan vetäjiä. Latu maksaa koulutuskustannukset. 
Jos olet kiinnostunut mukavasta ja haastavasta työstä ota yhteyttä 
Nina Saarnikoivu, p. 050 3411 116 tai ninasaarnikoivu@gmail.com 

leiripäivät
Suomen Ladun
53.

Lisätietoja tapahtumasta: Kauko Seppänen 0400 - 312 169
kake.seppanen@gmail.com
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METSÄMÖRRIKOULU LADUN MAJALLA SYKSYLLÄ 2010
”Hoi kolikok!” Näin kajahtaa Metsämörrin tervehdys syksyisestä metsästä. 

Metsämörrikoulu on 5-7 -vuotiaille lapsille tarkoitettu ulkoilukoulu, jossa lapset oppivat viih-
tymään luonnossa omien elämysten, kokemusten ja aistien avulla. Metsämörri-satuhahmo 
johdattaa lapset luonnon ihmeisiin leikkien, laulujen ja satujen kautta. 

Metsämörrikoulu (yhteensä 5 kertaa) pidetään Ladun Majalla 
tiistaisin 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10. kello 18.00 - 19.30.

Mukaan mahtuu 20 lasta. Osallistumismaksu on 5 euroa/lapsi. 

Ilmoittautumiset 13.9.2010 mennessä. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Annika Isomäki puh. 0400 - 437458 (iltaisin). 

MAAKUNTARETKI KORPILAHDEN ORAVIVUORELLE 2010
Maakuntaretki tehdään sunnuntaina 3. päivänä lokakuuta Oravivuorelle, jossa on Unescon 
perintökohteeseen kuuluva Struven kolmiomittausketjun piste. Sinne on rakennettu uusi nä-
kötorni, josta on huikeat maisemat Päijänteelle.  

F.G.W. Struve oli saksalainen tähtitieteilijä, jonka johdolla rakennettiin tämä ketju Mustanmeren 
rannalta Jäämerelle v. 1816-1855.  Suomessa näitä pisteitä on 6 kpl. Sen aikaisen mittauksen 
tarkkuutta kuvaa, että Geodeettisen laitoksen v. 1930 mittaama kolmiomittauspiste poikkesi 
Oravivuorella vain 43 senttimetriä Struven retkikunnan mittaamasta pisteestä. Lisää asiasta 
löytyy internetistä Googlen hakusanalla    ”Struven ketju”.

Lähtö on klo 9 bussilla Aalto Alvarin P-paikalta Korpilahden Puolakkaan.  

P-paikalta noustaan Oravivuorelle varsin jyrkkää polkua.  
Halukkaat voivat myös kiivetä näkötorniin.

Oravivuorelta ajamme Kärkisten sillan yli Oittilaan, jossa nautimme retkikahvit Villa Cavenissa.  
Se on samalla myös Oittilan kylätalo.  Mielenkiintoinen paikka, jossa paikallinen opas Jorma 
Raitio kertoo sen historiasta.

Matkan hinta on 10 euroa, lapset 4-12 v. 5 euroa, ja maksetaan bussissa.
Retken osanottajat on järjestäjän puolesta tapaturmavakuutettu.

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 30.9.2010

Helvi Kaihlanen
p. 0400 868 669 tai helvi.kaihlanen@gmail.com
Tervetuloa mukaan!
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FINLANDIA MARATHON 11.09.2010 JYVÄSKYLÄSSÄ
Saimme positiivista palautetta viime syksyisestä, joten olemme jälleen lupautuneet 
yhteistyöhön Jyväskylän Kenttäurheilijoiden ja Keski-Suomen Liikunnan kanssa hienon 
tapahtuman toteuttamisessa.

Muutama tunti ajastasi ja iloinen reipas mieli, siitä se lähtee, hommat eivät ole vaikeita.
Tarvitsemme talkoolaisia mm. ennakkovalmisteluihin, juottopisteelle, liikenteen
 ohjaukseen, sekä  järkkäreitä.
 
Ilmoittautumiset mielellään jo alkukesästä, 
viimeistään 15.8.2010 mennessä allakirjoittaneel-
le.  Saa soitella ja tiedustella…..

Tule rohkeasti mukaan tekemään Jyväskylän 
suurinta liikuntatapahtumaa.
Liikunnallista kesää ja aurinkoisia päiviä!

Helvi Kaihlanen
puh. 0400-868669 tai s-posti helvi.kaihlanen@gmail.com

KORPIJOTOS HANGASJÄRVELLE
Sunnuntaina 12.9.2010 tehdään viime vuotiseen tapaan patikointiretki Ladun majalta 
Hangasjärvelle.  Lähtö on klo 9 Ladun majalta maakuntauraa pitkin Hangasjärven retkituvalle.  
Matkaa tulee n. 20 km.  

Omat eväät tarpeen mukaan. Perillä on ja keittolounasja ja kahvi/tee hintaan 10 e.  
Myös sauna on käytettävissä.  Paluukyyti on mahdollista kimppataksilla.

Lisätietoja: Paula Määttä, p. 040 548 1544

Matti Varesmaa, p. 0400 601 473

MAJATALKOOT
Talkoot lauantaina 16.10.2010 klo 9 alkaen Ladun majalla.  

Siivotaan maja ja ympäristö talvikuntoon.  

Lopuksi talkookahvit ja makkaranpaistoa.

Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja:  Kirsti Kettunen puh. 244 038 (iltaisin)



8888

KÄVELYKLUBI HYVÄSEURA TOIMINTA 
Lisätietoja: Toivo puh 0500 642 961,  toivo.leinonen(at)gmail.com

Kävelyklubi HyväSeura jatkaa Jyväskylän Ladun KKI-ryhmän keväällä 2003 aloittamaa toi-
mintaa, joka on suunnattu yli 40-vuotiaille vähän liikkuneille latulaisille. 

Tavoitteena on jäsenistön hyvinvoinnin lisääminen kävellen ympäristöön, yrityksiin ja erilaisiin 
kohteisiin tutustuen; kulttuuria karaokesta oopperaan, savusaunasta viihdekylpylään, sienes-
tystä, rantakalaongintaa yms. Retket tehdään HIKOILEMATTA ja PUUSKUTTAMATTA. Seuran 
toiminnasta vastaavat Hilkka Jääskeläinen, Tarja Patama ja Toivo Leinonen. 

Ohjelma:
Kreetan pyöräilyyn
osallistuvien harjoittelukausi jatkuu torstaisin klo 18.00. Ajamme leppoisasti 15 - 30 km:n 
taipaleita. Kokoonnumme Wilhelm Schildtin kadun loppupäässä olevalle pysäköintipaikalle. 
Pyöräilykypärä on pakollinen, juotavaa mukaan. Pyöräilyyn voivat osallistua kaikki ajamisesta 
kiinnostuneet. Pyöräilykautta jatketaan syyskuun loppuun saakka.

to 14.10.2010 18.00 – 19.00 ohjattu venyttely 
Cygnaeuksen koulun pienessä salissa, Voionmaankatu 18.  Syksyn viimeinen venyttely on 
16.12.2010, uusi vuosi aloitetaan 13.1.2011. Kevään viimeinen venyttely on 28.4.2011. Mukaan 
oma jumppa-alusta, sisäkengät, juotavaa. Toiminnan edellytyksenä on että saamme ohjaajat.

la 2.10.2010 – 9.10.2010 pyöräilyretki Kreetalle
Matka on loppuun myyty. 
Tiedustele mahdollisia peruutuspaikkoja. Retkestä on lähemmin Ladun nettisivuilla.

ti 19.10.2010 kello 18.30 täydenkuun sauvakävely Heinälän laavulle.
Kokoonnumme Killerin ravikeskuksen autokatsomon Keuruun puoleisessa päässä. Heinälän 
laavulla on tauko, jolloin on mahdollisuus makkaran tms paistamiseen. Asuksi säänmukainen 
vaatetus, istuinalusta, otsalamppu, juotavaa, paistettavaa ja syötävää. Retki kestää n 2-2,5 h.

ti 9.11.2010 kello 17.30 kävely ja luento
Kokoontuminen kaupungintalon edessä. Luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin, seuraa koti-
sivujamme.
 

KOKOUSKUTSU
Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 21.11.2010 klo 17 
alkaen Ladun majalla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13:n syyskokoukselle määräämät asiat, mm. puheen-
johtajan valinta, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudeksi 2011-2013 (erovuo-
rossa ovat  Toivo Leinonen,Nina Saarnikoivu ja Esa Salovaara), sekä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2011.  
Kahvitarjoilua. Tervetuloa!

Hallitus
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SALIVUOROT 2010-2011
Lentopallo
Maanantai    Pupuhuhdan koulu 30.08.2010-18.04.2011  klo 18.15-19.30
  Paitsi 06.12.2010

Tiistai  Keljonkankaan koulu 7.09.2010-26.04.2011  klo 17.45-19

Lauantai  Keljonkankaan koulu 04.09.2010-30.04.2011  klo14.30-60
  Paitsi 25.12.2010 ja 01.01.2011

Lisätietoja: Matti Varesmaa, p. 0400 601 473

Sähly
Torstai Huhtasuon koulu  02.09.2010-28.04.2011   klo 18.30-19.45

Lisätietoja: Jouko Hyvärinen, p. 040 748 7743

HyväSeuran venyttelyt
Torstai Cygnaeuksen koulu pieni Sali  klo 18-19
 1. kerta 14.10.2010

Jyvässoudussa Ladun joukkue piti harrastelijasarjassa entisen sijoituksensa eli joukkueita oli 
14 ja sijoituksemme 7.
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HALLITUS 2010
Varesmaa Matti                   Lentopallo, markkinointi ja 0400 601 473 matti.varesmaa@kolumbus.fi 
Puheenjohtaja tiedotus, jäsenlehti 

Kaihlanen Helvi Lomaosakkeet: Jeris, 0400 868 669 helvi.kaihlanen@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Kiilopää, Äkäslompolo 

Pouta Katariina Tiedotus, markkinointi 050 383 2946 katariina.pouta@pp2.inet.fi 
Sihteeri  

Hyytiäinen Esko Latutoiminta/latuverkosto 0400 640 701
 Lapin retket

Jääskeläinen Hilkka Sauvakävely, lumikenkäily    050 326 9995 hilkka.jaaskelainen@pp.inet.fi 

Kettunen Kirsti Majatoiminta, vuokraus ja      014 244 038 (iltaisin)
 hoito

Leinonen Toivo Hyvä Seura toiminta 0500 642 961  toivo.leinonen@gmail.com

Pitkänen Reino Retket 050 330 9472 reino.pitkanen@elisanet.fi 

Räsänen Ismo                     Pyöräretket 0400 544 414  ismo.rasanen@pp1.inet.fi 

Saarnikoivu Nina Sauvakävely, lumikenkäily     050 341 1116 ninasaarnikoivu@gmail.com
                                             Muumi-hiihtokoulu      

Salovaara Esa Hiihto                                       0400 850 427 salo.vaara@kolumbus.fi  

TOIMIHENKILÖT 2010

Knuuttila Helena Uudet jäsenet, jäsentietojen    puh. k. 014 244 286,  helena.knuuttila@puumies.fi 
 muutokset                                t. 014 215 636 
  040 585 2974  

Kivijärvi Heikki Varustevuokraus 050  402 1351 heikki.kivijarvi@kolumbus.fi 

Paakkonen  Päivi Rahastonhoitaja                      040 753 8201,  ppirkkoh@nic.fi 

  014 252 545 

Räisänen Pentti Latupohjien raivaus ja             050 300 4700
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PIKKUJOULU LADUN MAJALLA 11.12.2010
Jyväskylän Ladun pikkujoulua vietetään  Ladun majalla lauantaina 

11.12.2010 klo 17 alkaen. Ohjelmassa on joululauluja, tierrnapojat, lasten 
piirileikkejä ja tietysti myös joulupuuroa. Joulupukki vierailee, joten ota pieni 

lahja pukin konttiin.

Tervetuloa viettämään mukavaa Joulunalushetkeä.



kpl Tuulenhuminaa – elämyksiä luonnossa 27 €/kpl (tuotenro 11043)

kpl Näin kehosi toimii – käytt äjän käsikirja 29 €/kpl (tuotenro 10676)

kpl Liiku ympäri vuoden – parhaat ulkoliikuntalajit 22 €/kpl (tuotenro 10678)

kpl Hyvän kunnon käsikirja 15 €/kpl (tuotenro 8086)

kpl Luontokuvaajan vuosi – tarinoita ja tunnelmia 29 €/kpl (tuotenro 9537)

kpl Startti  opas digikuvaukseen 19 €/kpl (tuotenro 10817)

Tilaaja

Lähiosoite

Posti nro ja -toimipaikka

Sähköposti  

Puhelin
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Toimitusmaksu 4,90 €/lähetys. Kirjat toimitt aa ja laskutt aa WSOYpro Oy / Docendo-tuott eet

Tilauskuponki Leikkaa irti  ja posti ta!

Tilaa kupongilla tai neti ssä

www.docendo.fi /jyvaskylanlatu.shop
Tiedustelut: puh. 0203 91000, docendo@wsoy.fi , kampanjatunnus N013/JLR/LA

Hinnat voimassa 31.10.2010 saakka.

WSOYpro Oy
Docendo-tuott eet
Tunnus 5006572
40003 Vastauslähetys

Posti maksu 
maksett u

Tilaan seuraavat kirjat tarjoushintaan: 

Jäsenetuja! 
Hanki liikunta- ja valokuvausaiheiset oppaat sekä muita mielenkiintoisia kirjoja alennett uun 
hintaan Jyväskylän Ladun pienestä kirjapuodista – tuet samalla yhdistyksen toimintaa! 
Hinnat voimassa 31.10.2010 saakka.

Tuulenhuminaa 
– elämyksiä luonnossa 
Petri Hautala 

Innostava lukuelämys ihmiselle, 
jolle retkeily on nauti nto ja 
joka luonnossa liikkuessaankin 
haluaa valmistaa hyvää ruokaa. 
Lähde mukaan ulos ja kuule 
tuulenhuminaa!

27 €  
(norm. 32 €) 

Näin kehosi toimii 
– käytt äjän käsikirja
Matt hew MacDonald

Viihdytt ävä ja opett avainen teos, 
joka vie sinut kiertoajelulle omaan 
kehoosi. Kirja on jatkumoa suosit-
ulle myynti menestykselle Aivot – 
käytt äjän käsikirja!

29 € 
(norm. 36 €) 

Liiku ympäri vuoden – parhaat 
ulkoliikuntalajit 
Marko Kantaneva

Laadi itsellesi tehokas, ym-
pärivuoti nen kunto-ohjelma 
kirjan ohjeiden, lajivalikoiman 
ja videovalmentajan avulla! 

22 € 
(norm. 29 €) 

Hyvän kunnon käsikirja 
Kalle Koti ranta – Päivi Sertti   – 
Taru Schroderus

Havainnollinen ti eto- ja hakuteos 
liikunnasta ja terveellisestä ravit-
semuksesta kiinnostuneelle. 

15 € 
(norm. 38 €) 

Luontokuvaajan vuosi 
– tarinoita ja tunnelmia 
Jussi Murtosaari

Ainutlaatuinen kuvateos kaikille 
luontokuvauksesta kiinnostu-
neille. Mainio lahjaidea!

29 € 
(norm. 39,80 €) 

Startti  opas digikuvaukseen 
Antti   Koli

Yti mekäs ja innostava startti  -paketti   
uuden digikameran hankkineelle ja 
aloitt elevalle kuvaajalle!

19 € 
(norm. 24 €) 

Startti  opas digikuvaukseen Luontokuvaajan vuosi Hyvän kunnon käsikirja
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Asiantuntijaltamme saat henkilökohtaista ja kokonaisvaral-
lisuutesi huomioivaa sijoitusneuvontaa.  Katso aiheeseen 
 liittyvä Sampo Pankin Anna Ehantin asiantuntijavideo osoit-
teessa www.sampopankki.fi /matka tai kysy lisää konttorista.

”Tiedätkö varmasti, ovatko
eilen tehdyt sijoitusratkaisusi 
hyviä vielä tänäänkin?” 

SÄÄSTÄMINEN
ON MATKA

Jyväskylä: Kauppakatu 37, puh. 010 546 0290


