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JÄSENLEHTI  2
Toukokuu 2011

www.suomenlatu.fi /jyvaskylanlatu/

Suomen Ladun 
puheenjohtaja Pekka 
Alanen tervehtii juhlivaa 
latuyhdistystä



 Lehden ilmoitushinnat:  

 Keskiaukeama 200 euroa

 Koko sivu 150 euroa

 ½ sivua   60 euroa

 Pieni mainos   40 euroa

 Oma ilmoitus     2 euroa

Seuraava jäsenlehti  ilmestyy  syyskuussa.
Materiaali  lehteen viimeistään 19.8.2011 Jä

se
nl

eh
ti 

ilm
es

ty
y 

4 
ke

rta
a 

vu
od

es
sa

: t
am

m
i-h

el
m

ik
uu

ss
a,

 h
uh

ti-
to

uk
ok

uu
ss

a,
 e

lo
-s

yy
sk

uu
ss

a 
ja

 m
ar

ra
s-

jo
ul

uk
uu

ss
a.

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 e (15 e)
 1 kpl Lasten ahkio    25 e (15 e)
18 paria  Kävelysauvat   2 e (1 e) 10 e (5 e)
22 paria Lumikengät   10 e (5 e) 25 e (15 e)
 3 paria Maastorullaluistimet (skiket)  10 e (5 e) 25 e (15 e)
 2 pari Eräsukset (230 cm) ja sauvat 10 e  (5 e) 25 e (15 e)
 2 kpl  Rinkka   10 e  (5 e) 25 e (15 e)
 2 kpl  Teltta   10 e (5 e) 25 e (15 e) 
 1 kpl GPS-paikannin 10 e  / per viikko Vain jäsenille      

JYVÄSKYLÄN LADUN JÄSENMAKSUT 2011
• 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.

• Kävelyklubi HyväSeura ...........4

• Lentopalloa .............................5

• Valtakunnallinen sauva-

 kävelypäivä .............................5

• Vapepa ...................................5

• Majatalkoot .............................6

• Sauvakävelyä Laajavuoressa .6

• Suomimies seikkailee .............6

• Jyvässoutu ..............................7

• Talkoolaisia Kiilopäälle ............7

• Luonto- ja erämessut ..............9

• Kirkkoveneretki .......................9

• Finlandia Marathon .................9

• 54. leiripäivät ........................10 

• Retkeilykurssi .......................11

• Lapinmatka ...........................12

• Pyöräilypassi keskiaukeamalla
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JÄSENLEHTI  2

Toukokuu 2011

www.suomenlatu.fi/jyvaskylanlatu/

Suomen Ladun 

puheenjohtaja Pekka 

Alanen tervehtii juhlivaa 

latuyhdistystä

-

nottomaksua.  Jo viidellä leimatulla suorituksella osallistut Lapin lomao-

Passien palautus 30.9. mennessä osoitteella: 

Jyväskylän Latu ry

PL 232

40101 Jyväskylä

tai Nikolainkulman matkailuneuvontaan tai Intersport 

Megastore Tourulan kassalle. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtai-

sesti sekä voittaja julkistetaan Ladun nettisivulla.
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unsasluminen ja kipakkaa pakkastakin tarjonnut talvi on taka-
namme. Toimintamme kannalta se oli suosiollinen ja tarjosi hyvät 
puitteet hiihdon ja muiden talvilajien harrastukseen marraskuusta 
huhtikuuhun. Tässä mielessä voimme olla kiitollisia vanhan ajan 
kunnon talvesta.

Kevät on jo pitkällä ja voimme suunnata katseemme luonnon heräämiseen uu-
teen kesään. Lämmin vuodenaika tuo mukanaan myös mahdollisuuden nauttia 
monista toimintaamme kuuluvista lämpimän vuodenajan lajeista. Voimme nyt 
vaihtaa sisäilyn ulkoiluun.

Hyvinkäällä pidetyssä Suomen Ladun kevätliittokokouksessa käytiin normaalien 
sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustelua valtakunnallisen yli 78000 jäsenen 
kattojärjestön toiminnan suunnista ja painopistealueista. Paikkakunta- ja lajikoh-
taisten yhdistysten toimintaa pidetään tärkeänä ja niiden toimintaa halutaan tukea 
asiantuntemusta ja koulutusta lisäämällä. Myös yhteistoimintaa muiden liikunnan 
ja ulkoiluharrastusten parissa työtään tekevien järjestöjen ja yhdistysten välillä 
halutaan lisätä.

Harrastusmahdollisuuksia halutaan tarjota kaiken ikäisille kansalaisille. Lasten hiih-
tokoulut ovat olleet hyvin suosittuja. Meilläkin viime talvena pidetyssä hiihtokoulus-
sa oli 80 lasta 16 ohjaajan asiantuntevaa opastusta saamassa.  Metsämörritoiminta 
saavuttaa ensi vuonna jo 20 vuoden merkkipaalun. Metsämörriryhmissä lapset 
tutustuvat luonnon moninaisuuteen, kasveihin, eläimiin, säähän ja vuodenaikojen 
kiertoon sekä oppivat yhdessä toimimisen ja liikkumisen taitoja. Suomen Ladussa 
on käynnistynyt myös Luonnossa kotonaan –toiminta, jossa pyritään lisäämään 
mahdollisuuksia luonnonläheiseen ja kodinomaiseen päivähoitoon. 

Geokätköily, frisbeegolf ja maastorullaluistelu ovat uudempia lajeja niiden suosio 
on nuorten keskuudessa nousussa. Näiden lajien pariin toivomme nuoria ja nuoria 
aikuisia, mutta niihin tarvitsemme myös uusia kouluttajia. Lajeista kiinnostuneita 
pyydän rohkeasti ottamaan yhteyttä. Perinteisen luonnossa liikkumisen ja lä-
hiretkeilyn suosio on lisääntynyt vahvasti. Hyvinkäällä kokousedustajat saivat 
tutustua ihan käytännössä Ikiliikkujat-ohjelmaan, jossa palvelutaloissa asuville 
sotaveteraaneille tarjotaan liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Tämänkaltaiselle 
ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiselle olisi tarvetta myös Jyväskylässä ja sen soisi 
kernaasti yleistyvän. 

Liikunnan merkitystä hyvinvoinnin edistämisessä ei voi koskaan korostaa liikaa. 
Likkuminen kannattaa aina.

Aurinkoista ja paljon terveellistä ulkoilua ja D-vitamiinia antavaa kevättä ja kesä-
aikaa kaikille latulaisille ja lukijoille.

    Reino Pitkänen
 puheenjohtaja 
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   vuorokausihinta/ viikkohinta/
   kpl tai pari  (jäsenhinta) kpl tai pari (jäsenhinta)
 2 kpl  Ahkio      25 e (15 e)
 1 kpl Lasten ahkio    25 e (15 e)
18 paria  Kävelysauvat   2 e (1 e) 10 e (5 e)
22 paria Lumikengät   10 e (5 e) 25 e (15 e)
 3 paria Maastorullaluistimet (skiket)  10 e (5 e) 25 e (15 e)
 2 pari Eräsukset (230 cm) ja sauvat 10 e  (5 e) 25 e (15 e)
 2 kpl  Rinkka   10 e  (5 e) 25 e (15 e)
 2 kpl  Teltta   10 e (5 e) 25 e (15 e) 
 1 kpl GPS-paikannin 10 e  / per viikko Vain jäsenille      
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KÄVELYKLUBI HYVÄSEURAN TOIMINTA KESÄLLÄ 2011
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. 

Vuonna 2010 toimimme näin

laji    osanottajia tapahtumia

Lumikenkäily   36  3
Pyöräily    114  19 
Venyttely    134  9
HyväSeura luennot, kävelyt,  yms. 169  10

Yhteensä    453  41

Ohjelma kesällä:

pe 13.5.2011 kello 10.00 ostosretki  Huopaliike Lahtiselle Jämsään 
Matkan teemme autoilla kimppakyydein. Lähtö AaltoAlvarin pysäköintialueelta. Liikkeessä on 
poistopäivät, kauden loput tuotteet myydään alennetuin hinnoin. Emme saa erityispalvelua, 
ei tuotannon esittelyä. 

Ilmoittautumiset 11.5.2011 mennessä 
– tiedolla oma auto käytössä/otan kyyditettäviä – tarvitsen kyydin.

heinäkuu 6.7.2011 – 10.7.2011 polkupyöräretki Konnevesi-päiville
Matka tuotteistetaan, kun päivien ohjelma on julkistettu. Konnevesipäivät kestävät 10 päivää, 
siellä on monipuolinen musiikki-/lauluohjelmisto, mukana maankuuluja esiintyjiä, myös mark-
kinat ovat tällöin siellä

Ensimmäinen yöpyminen on Varjolan tilalla Kuusaan kanavan varrella ja kaksi yötä olemme 
Hotelli Mierontiellä Konnevedellä. 

 Paluumatkan teemme halutessamme Keitele-kanava laivalla Kuusaan kanavalta Jyväskylään. 
Majoituspaikat on varattu 10 – 14 henkilölle.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 13.5.2011 mennessä Toivo. 
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LENTOPALLOA MAJALLA
Kesäpelaaminen aloitetaan heti, kun kenttä on kuivunut, entiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 18.  Parilla ensimmäisellä kerralla pidetään aluksi hiekoitus-
sepelin ja kivituhkan levitystalkoot kentällä.  

Yritetään aloittaa jo 4.5.2011.  Seuraa Ladun netti-sivua.

Lisätietoja:  Matti Varesmaa, p. 0400 601 473 

VALTAKUNNALLINEN 
LIIKU TERVEEMMÄKSI-SAUVAKÄVELYPÄIVÄ 14.5.2011
Sauvakävelypäivän tavoitteena on opettaa uusille kävelijöille oikeaa ja tehokasta sauvankäyt-
tötekniikkaa sekä jo sauvakäveleville annetaan tehostamisvinkkejä. 

Sauvakävelytapahtumissa on huumoria; sauvakävelyn iloa ei kadoteta. Teho ja turvallisuus eivät 
toteudu sauvaa puristamalla. Puristaminen nostaa verenpainetta, huono tekniikka edesauttaa 
rasitusvammojen syntyä.  Laji on parhainta terveysliikuntaa.

Ohjelma lauantaina 14.5.2011
Kokoontumispaikka Laajarin kahvion edusta

Klo 11.45  sauvajumppa

Klo 12 Sauvaletka.  Yritetään muodostaa mahdollisimman pitkä sauvaletka pitämällä kiinni 
toistensa sauvoista.  Letkassa olijat seisovat paikallaan ja heiluttelevat käsiä vuorotahtiin, 
yhtäaikaisesti sauvoista kiinni pitäen sekä samalla jaloista joustaen.

Sauvaletkaan osallistuneiden määrä lasketaan ja ilmoitetaan heti Suomen Latuun.  Pisimmän 
letkan saavuttanut järjestäjäyhdistys palkitaan 300 € Trekki-lahjakortilla. Yhdistykset ovat 
kahdessa sarjassa, yli ja alle 400 jäsentä. Letkasta otetaan myös kuva.

NYT KAIKKI LETKAAN SAUVOJEN KANSSA  Toivoo Jyväskylän Latu

VAPEPA Mennään yhdessä metsään……
3.   Vapepa, mitä se on käytännössä?
 Aika:  Torstai 19.5.2011 klo 18:00 –
 Paikka:  Jyväskylän Ladun majan maasto
   Ronsuntaipaleentie 295, 40500 Jyväskylä
 Järjestäjä: Suomen Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 Hinta:  Koulutus on maksuton
 Ohjelma:  Perustietoa etsinnästä ja käytännön maastoharjoitus
 Ilmoittaudu: 11.5.2011 mennessä allekirjoittaneelle

Muuta: Ota mukaan sään mukainen vaatetus ja varustus jota maastossa tapahtuvassa 
etsinnässä uskot/kuvittelet tarvitsevasi.   Tutkailemme varusteitamme sitten kouluttajien kanssa.
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On hienoa todeta kuinka hyvin toiminnan käynnistyminen on otettu jäsenistössämme vastaan.  
Mukaan on nyt ilmoittautunut 30 hyvin innostunutta eri ikäistä ja eri ammattialoilta tulevaa 
latulaista.  Ilmoittautumisia otan mielelläni edelleen vastaan, liikaa ei ole koskaan. 
Tämä koulutus on oivallinen tilaisuus päästä lähes tositoimiin ja nähdä mitä Vapepan toiminta 
on vaikka et olisi kahteen aiempaan koulutukseen osallistunutkaan.

TULE MUKAAN, etsitään YHDESSÄ!

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

MAJATALKOOT
Talkoot lauantaina 21.5.2010  alkaen klo 9 Ladun majalla. Siivotaan maja ja 
ympäristö kesäkuntoon. Lopuksi talkookahvit ja makkaranpaistoa.

Tervetuloa mukaan!  

Lisätietoja:  Kirsti Kettunen puh. 244 038 (iltaisin)

SAUVAKÄVELYÄ LAAJAVUORESSA
Viikottaiset  ohjatut sauvakävelyt alkavat maanantaina 23.5.2011, kunhan maasto on kuivunut.  
Laajavuoressa kävellään entisen malliin joka maanantai-ilta 1-1.5 tunnin lenkkejä klo 18 alkaen 
alku- ja loppuverryttelyineen. Lähtöpaikka on Laajarin kahvion edusta.  Tasoryhmiä on kolme: 
nopeat, keskinopeat ja verkkaiset eli jokaiselle varmaan löytyy kunnolleen sopiva ryhmä.   
Kävellään syyskuun loppuun asti, heinäkuussa ollaan kesälomalla. Seuraa nettisivuamme ja 
Keskisuomalaisen menot-palstaa. 

Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät reippaaseen ja iloiseen seuraamme. 

Lisätietoja:  Nina Saarnikoivu, p. 050 3411 116, ninasaarnikoivu@gmail.com 

YHDESSÄ      
LATUYHDISTYKSET mukana Suomimies seikkailee rekkakiertueella 2011
Rekkakiertuetapahtumat tarjoavat Suomalaisille miehille mahdollisuuden saada tietoa omasta 
kunnostaan ja opastusta liikunnallisen elämäntavan alkuun.

Rekan kuntotestiasemalla SuomiMiehet voivat testata ilmaiseksi mm. kehon koostumusta, 
puristusvoimaa ja aerobista kuntoa.

Rekkakiertue on KKI-ohjelman, SLU-alueiden, kampanjan pääyhteistyökumppanin Eteran sekä 
muiden kumppaneiden yhteistyön tulos.  Suomen Latu on kahden henkilön voimin mukana 
rekkakiertueella esittelemässä sauvakävelyä, maastorullaluistelua ja geokätköilyä sekä muuta 
latutoimintaa. 
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Tavoitteena kiertueella on saada vähänliikkuvia miehiä kiinnostumaan latutoiminnasta ja tarjota 
heille mahdollisuus tutustua hyvässä seurassa ulkoilun positiivisiin vaikutuksiin fyysiselle ja 
psyykkiselle kunnolle.

Kiertueen paikkakunnat ja päivämäärät on laadittu KKI-ohjeman toimesta.  Jyväskylässä kiertue 
on perjantaina 27.5 klo 9-19 Hippoksella, Suomen ladulta saamme standin oman toimintam-
me esittelyyn. Jyväskylän Ladun lisäksi mukana ovat Tunturikerho Ovtsi, Tikkakosken Latu, 
Laukaan Kuntoliikunta, Hankasalmen Latu ja Polku ja Suolahden Latu.

Tapahtumapäivän iltana on kaikille avoin geokätköilykurssi, josta infoa myöhemmin. 

Lisätietoa on saatavissa:
http://www.suomimies.fi /rekkakiertue.html

JYVÄSSOUTU 16.6.2011
Jyväskylän Ladun joukkue osallistuu entiseen tapaan Alban rannasta lähtevään suureen 
soututapahtumaan. Olemme joka kerta menestyneet kohtuullisesti, joskus jopa erinomaisesti.  
Leikkimielinen kilpailuhenki takaa hauskan ulkoilutapahtuman.  

Lähtö tapahtuu klo 17-18, se selviää myöhemmin.

Ladun joukkueen yhdyshenkilönä on Reino Pitkänen, p. 050 330 9472

TALKOOLAISIA KIILOPÄÄLLE  
1.5.-31.7.2011
Vapun jälkeen keskitytään Niilanpään saneeraukseen.  
Vuorossa on autiotupien muutos hotellikäyttöön, 
putkistojen uusiminen sekä seinä ja lattiapintojen 
ehostaminen.  

Paikalla on koko ajan 4 ammattilaista, mutta talkoolaisillekin riittää tehtävää.  Jokaisella viikolla 
tarvitaan 3-4 henkilön työporukoita. Hotellin ravintola on kiinni 3.5.-6.6. välisen ajan. joten 
ruokahuollon osaaja on tarpeen.

Kun yhdistys lähettää 3-4 talkoolaista viikoksi, niin Suomen Latu Korvaa yhden auton poltto-
ainekulut, ravintolan ollessa auki aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltakahvit.  

Omat liinavaatteet mukaan. Majoitus on Kiilopään alueen mökeissä. 
Paikan päällä asioista vastaa rakennusmestari Pertti Mäkelä. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:  
Raimo Mäenpää, puh. 0400 598 163, 
raimo.maenpaa@vaeltaja.com.  

(Viimeisessä L&P-lehdessä Ramin puhelinnumerossa on valiettavasti pieni virhe.  Eo. on oikea.)
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MILLOIN MUUMI TULEE? - MUUMIEN HIIHTOKOULU 
Nina Saarnikoivu

Milloin Muumi tulee? Nämä kysymykset kaikuivat lasten suusta helmikuun pakkasissa Kolmi-
soppisen jäällä Muumien hiihtokoulun aikana.

Muumien hiihtokoulu järjestettiin jälleen viime talvena Jyväskylän Ladun voimin. Tänä vuonna 
hiihtokoulussa oli 80 innokasta 5-8 vuotiasta oppilasta. 16 hiihdon opetuksen hallitsevaa opet-
tajaa antoi parastaan tulevaisuuden tekijöiden hyväksi. Lapset oppivat hiihdon ja mäenlaskun 
alkeita sekä tekniikkatehtävien että  mielikuvitusta ja tietoakin vaativien tehtävien avulla.

 Lasten oppimishalut olivat korkealla ja oli ilo seurata heidän hiihtotaitojensa kehittymistä kolmen 
iltapäivän aikana. Koulu oli suunniteltu nelipäiväiseksi, mutta yhtenä päivänä pakkasta oli liikaa.

Tuleeko muumi tänään? Kysymyksiä sateli joka puolelta hiihtokoulun viimeisenä päivänä. 
Ilmassa oli paljon jännitystä ja odotusta, mutta siitä huolimatta viimeinenkin koulupäivä saatiin 
käyntiin  ja sen ohjelma saatiin vietyä läpi. 

Kaivattu Muumi saapui ja läsnäolollaan kruunasi koko hiihtokoulun. 
Hiihtokoulu huipentui  todistusten ja merkkien jakoon ja onnittelijoiden 
joukossa oli vanhempien lisäksi myös Muumi. Päivä saadaan kuitenkin 
käyntiin. Lapset opettajineen suuntaavat kuka mäenlaskuun kuka 
Muumiladulle. 

Toivottavasti myös ensi talvena majan läheisyydessä kuullaan 
Muumi…, Muumi…, Hei! Tuolla on Muumi,  huutoja ja lapset saavat 
hiihto-oppia ja pääsevät kuvaan yhdessä Muumin kanssa. 

Tervetuloa hiihtokouluun 2012!



Voit valita tässä pyöräilypassista olevista kohteista haluamasi, 
joihin  voit tehdä omalla ajallasi  pyöräretken.  Voit lisäksi osallistua 

kahteen ohjattuun iltaretkeen Ennakkoilmoittautumista ei ole eikä osa-
nottomaksua.  Jo viidellä leimatulla suorituksella osallistut Lapin lomao-

sakeviikon arvontaan. Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita.  
Passeja saa Nikolainkulman  matkailuneuvonnasta tai Intersport 

Megastore Tourulan k assalta.

PYÖRÄILE 
KESKI-SUOMESSA

KESÄLLÄ 2011

Passien palautus 30.9. mennessä osoitteella: 
Jyväskylän Latu ry

PL 232
40101 Jyväskylä

tai Nikolainkulman matkailuneuvontaan tai Intersport 
Megastore Tourulan kassalle. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtai-

sesti sekä voittaja julkistetaan Ladun nettisivulla.
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Pyydä käynnistäsi 
leima tai kuittaus ao.ruutuun.

Jos paikalla ei ole ketään. 
merkitse päivämäärä. 

Peurunka
Laukaa  50 km

Vesala
Vesanka  30 km

Kallioplanetaario
Nyrölä 43 km

Loma-Ässät
Petäjävesi  80 km

 Motelli Lossivahti
Kärkinen  60 km

Loma-Surkee
Korpilahti  90 km

Juurikkasaaren kesäkahvila 
Säynätsalo   28 km

Rantapirtti
Koskenpää  100 km

Petäjämajat 
Petäjävesi  75 km
  

Varjolan tila
Laukaa, Kuusa  54 km

Ränssin Kievari
Kuikka  40 km   

Ilmailumuseo
Tikkakoski  38 km
Päivittäin klo 11-18
Pääsymaksu 6 eur

Petäjäveden radio- ja 
puhelinmuseo
Petäjävesi  70 km, pääsymaksu 4 eur
Su - pe 12 -18, la klo 12-16
Kesä-elokuun ajan

Salakorven Savut
Salakorventie 1212, Muurame  20 km
Salakorventie lähtee 
Taka-Keljontieltä Ylä-Sallaajärven 
laavun kohdalta  
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Pyöräiljän nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Ohjatut retket 2011

Noukanniemi
Vaajakoski  30 km

Heiskan maatilamatkailutila
Toivakka, Peiponsalmi 70 km

Mustakorppi
Laukaa, Tarvaala  60 km



JYVÄSKYLÄN LATU RY
PL 232, 40101 JyväskyläMUKAVAA PYÖRÄILYKESÄÄ  toiv�  aa

OULU

TIKKAKOSKI

LAUKAA

VESANKA

JYVÄSKYLÄ

KUOPIO

JÄMSÄ

KORPILAHTI

PETÄJÄVESI

HEINOLA

UURAINEN

KESKI-SUOMEN  PYÖRÄVAELLUS  2011
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LUONTO- JA ERÄMESSUT JYVÄSKYLÄSSÄ
Jyväskylän Paviljonki  10-12.06.2011

Jyväskylässä järjestetään toista kertaa luonto- ja erämessut. Suomen Latu on mukana 
hommassa ja paikallisesti Tikkakosken Latu, Laukaan Kuntoliikunta ja Jyväskylän Latu ovat 
esittelemässä toimintaansa. 

Meillä on esitemateriaalin lisäksi sauvakävelyopastusta, 
skike-esittelyä ja kokeilumahdollisuus,
pienimuotoisia kilpailuita, ryhtiklinikka, ym. 

Uutena yhteistyökumppanina on Vapepa eli 
vapaaehtoinen pelastuspalvelu, johon 
Jyväskylän Latu on viime syksynä 
lähtenyt mukaan.  

”Messuilla tavataan” 

KIRKKOVENERETKI PÄIJÄNTEELLE 20.06.2011
Lähtö maanantaina 20.6.2011 klo 17 Korpilahden satamasta Korpilahden Järvipelastajien 
veneellä Kalliosaareen. Se on Järvipelastajien tukikohta, matka n.1 t. Sinne jätetään saunan-
lämmittäjä ja jatketaan Oravivuoren rantaan, n.1 t. 

Paikka on sama, mihin tehtiin viime syksyn maakuntaretki.  Nyt kiivetään polkua pitkin Päijänteen 
puolelta ihailemaan  maisemia, jotka syksyllä jäivät sumun peittoon. Oravivuorihan kuuluu ns. 
Struven maamittausketjuun 1800-luvulta ja on yksi Unescon maailmaperintökohteista.

Kalliosaaressa saunotaan paluumatkalla ja nautitaan matkaeväitä, joita jokainen ottaa mukaan 
halunsa mukaan.  Soutajia mahtuu 14 paria + perämies.  

Osanottajat on järjestäjien toimesta vakuutettu. 

Matkan hinta on 10 e/hlö. Matkan vetäjänä toimii  Ossi Vuorinen: puh. 0400 244 570.  

Ilmoittautumiset: Matti Varesmaa: puh. 040 601 473 tai 
matti.varesmaa@kolumbus.fi  viimeistään perjantaina 17.6.2011.

FINLANDIA MARATHON 3.9.2011 JYVÄSKYLÄSSÄ
Aurinko  sulattelee lumia ja pitkää kuumaa kesää vasta odotellaan. 
Kuitenkin syksy saapuu ja sen myötä Finlandia Marathon. 

Keski-Suomen Liikunta ja Jyväskylän Kenttäurheilijat toivovat jälleen talkooapuamme tuon 
hienon urheilutapahtuman toteutuksessa. Tapahtumapaikka on muuttunut Paviljongin alueen 
monien rakennus-, katu- ja satamatöiden vuoksi Kuokkalan Graniittiin.  
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Edellisvuosien tapaan hoidamme Viherlandian huoltopisteen mutta lisäksi tarvitaan liikenteen 
ohjaukseen, järjestyksen valvontaan, ennakkovalmisteluihin kisakansliaan ym.  

Jokaiselle halukkaalle löytyy tekemistä. Muutama tunti ajastasi ja iloinen reipas mieli, siitä se 
lähtee, hommat eivät ole vaikeita.

Tule rohkeasti mukaan tekemään Jyväskylän suurinta liikuntatapahtumaa.

Ilmoittautumiset 10.8.2011 mennessä allekirjoittaneelle. Aurinkoista kesää yhdessä liikkuen!

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

VAPAATA JYVÄSKYLÄN LATU RY:N LAPIN KOHTEISSA…
Kiinteistö Oy Jerisranta; mökki nro 17 (paras 2:lle)
viikko 35 27.08.-03.09.2011 170,00 eur
viikko   41 08.10.-15.10.2011 170,00 eur
viikko   02/2012  120,00 eur
Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat; huoneisto  B 5 (hyvä 4:lle)
viikko   41 08.10.-15.10.2011 150,00 eur
viikko  4/2012  150,00 eur
Kiinteistö Oy Ylläskuningas; huoneisto A 3 (hyvä 4:lle)
viikko   21 21.05.-28.05.2011 170,00 eur

Varaa heti, nopeinta onnistaa! 

Helvi Kaihlanen, puh. 0400-868 669 tai s-posti: helvi.kaihlanen@gmail.com

54. SUOMEN LADUN 
LEIRIPÄIVÄT
1. – 3.7.2011 VANTAAN 
HAKUNILASSA
Suomen Ladun 54. leiripäivät pidetään 
Vantaan Hakunilan Urheilupuistossa, 
osoitteessa Sotungintie 21,01200 
Vantaa.
Vantaalle on sen verran lyhyt matka, 
ettemme järjestä yhteiskuljetusta.

AJO-OHJE
Autolla Lahdenväylältä Kehä III:n risteyksestä itään ja pian on risteys Hakunilaan.  
Ajetaan n. 2 km Hakunilantietä, jonka jälkeen oikealle Sotungintielle ja olet perillä.

Leiripäivät järjestää: Vantaan Latu ry, Keravan Latu ry ja Espoon Latu ry

YHDESSÄ

Suomen Ladun 54. Leiripäivät 
Vantaan Hakunilassa 1. – 3.7.2011

Yhdessä
Vantaan varrella
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HINNASTO Leiripassit:
Viikonlopun passi  30,00 eur / henkilö        tai 65,00 eur / perhe
1 päivän passi  20,00 eur / henkilö        tai 40,00 eur /perhe 
12-18 v. viikonloppupassi 10,00 eur / henkilö        tai   5,00 eur / päivä
alle 12 v. passi    0,00 eur
 
HUOM! Järjestäjä toivoo leiripassien maksamista yhteissummana etukäteen. Laita viesti 
allekirjoittaneelle ja maksa passin hinta 25.5.2011 mennessä:  
Osallistujan nimi, minkälaisen passin haluat ja sekä maksa Jyväskylän Latu ry:n tilille nro 
104530-470301 kirjoita lisätietoihin passin saajat.
 
Ruokailut: Aamupala  5,00 eur  Lounas  8,00 eur Päivällinen 8,00 eur
KILPAILUT Yhdistyksemme maksaa kaikki kilpailuihin osallistumiset, ilmoittaudu!
Lentopallo: Sarjat; miesten ja naisten harrastesarja, sekasarja, nuoret, lapset
Vaellus: Sarjat; A-sarja, B-sarja, nuoret (alle 20v), perhesarja 
 väh. 3 saman perheen jäsentä)
Suunnistus: Sunnuntaina 3.7.2011 Vantaan Kuusijärvellä
Radat:  A-rata n. 7 km, B-rata n. 5 km, C-rata n. 3 km, D-rata n. 1,5 km
Kyykkä: Sarjat: miesten parikilpailu, naisten parikilpailu, 
 miehet, naiset, ikämiehet, nuoret
Muuta: Tikkakisa, mölkkykisa, valokuvasuunnistusta, suopungin heittokisa, 
 rinnejalkapalloa, jousiammuntaa, geokätköilyä, suokävely, tanssikurssi, 

 karaoke, kyykkäkoulu, kamapörssi, iltanuotio, pyöräretkiä, Latutanssit ym.
KAIKKI LEIRI-
PÄIVISTÄ:  www.leiripaivat.net

Lähde perheen kanssa, ota ystävä mukaan, kerää joukkue, mennään isolla joukolla….
Jos kyydistä kiikastaa ota yhteyttä, kimppakyyti on keksitty...
 
MENNÄÄN YHDESSÄ VANTAAN VARRELLE!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Helvi Kaihlanen, puh.0400-868 669, s-posti: helvi.kaihlanen@gmail.com 
Helena Knuuttila, puh. 040-585 2974, s-posti: haknuuttila@gmail.com

RETKEILYKURSSI 16.-17.5.2011
Retkeilykurssilla saat tiiviin tietopaketin retkien suunnittelusta, varusteista, suunnistamisesta ja 
luonnon tarjoamista monipuolisista virkistysmahdollisuuksista. Kurssipaikkana on Ladun maja 
ja vetäjänä toimii biologi ja eräopas Reino Pitkänen.

Kurssin pituus on 8 tuntia. Kurssi alkaa kumpanakin päivänä klo 17 ja päättyy klo 21. Kurssille 
mahtuu 20 osallistujaa. Kurssin hinta on 30 euroa/osallistuja ja se sisältää luentomateriaalin 
ja kahvi/tee tarjoilun kumpanakin iltana. Kurssi järjestetään, jos vähintään 10 osallistujaa 
ilmoittautuu.

Sitovat Ilmoittautumiset 10.5.2011 mennessä sähköpostilla reino.pitkanen@elisanet.fi  tai 
puhelimella 0503309472.
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LAPINMATKA RUSKAVIIKOLLA 37/2011
Tehdään viimevuotiseen tapaan yhdessä Tiirismaan ladun kanssa Inarin Lappiin

Tarjolla erilaisia kohteita vaeltamiseen ja päiväretkeilyyn.
• Saariselkä/ UK-puisto: omatoimivaellusta tupien kautta kulkevilla polkureiteillä tai 
 erämaisesti omia polkuja kulkien
• Kiilopää ja Saariselkä: omatoimista mökki- tai hotellimajoitusta ja päiväretkeilyä 
 viitoitetuilla lähireiteillä, Kiilopäältä myös opastettuja päiväretkiä
• Hammastunturin erämaa-alue: rauhallinen ja erämainen vaellusalue kokeneille 
 omien polkujen kulkijoille, Ivalojoella ja kulta-alueilla myös polkuja ja jokunen tupa
• Lemmenjoen kansallispuisto: tunturia ja isoja metsiä kokeneelle eräretkeilijälle, 
 hiukan vähemmän kokeneille jokivarren merkitty polku autiotupineen
• bussi vie Lemmenjoen Njurgulahteen asti ja tarvittaessa pysähtyy mennen tullen 
 matkan varrelle osuvissa vaelluskohteissa
 
Päiväretkeilijöille on varattu Lemmenjoen Ahkuntuvalta yksi mukavuuksin varustettu mökki 
ja joen toiselta puolelta useita hirsimökkejä, joissa voit päästä erämaan tunnelmaan (www.
ahkuntupa.fi ). Vene ja rantasauna ovat käytössäsi. Jos haluat mökkiporukkaan, otathan 
yhteyttä mahdollisimman varhain, ettemme turhaan pidä ylimääräisiä paikkoja varauksessa.

Lähtö perjantaina 09.09.-11 18:40 Orimattila 
Paluu lauantaina 17.09.-11 19:00 Salpakangas, uimahallin P-paikka
                                 19:30 Lahti, linja-autoasema
                                 21:45 Jyväskylä, Matkakeskus

Reissun viimeisen yön (16.-17.9.2011) yövymme porukalla Tievatuvalla Kakslauttasessa 3-5 
hengen huoneissa. Lapin täysihoito maksaa 45€/ hlö. 
Yöpymismaksu kerätään menomatkalla bussissa. 

Kuljetuksen hinta noin 130-145 € lähtijöiden määrästä riippuen.

Maksut: 26.8.2011 mennessä 130 € 
Tiirismaan Latu ry:n tilille 561116-264400 (IBAN FI 8056 1116 2006 4400, BIC OKOYFIHH)
Viitenumero 10100. 

Mahdollinen täydennysmaksu kerätään bussissa.

Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään 20.8. mennessä. 
Bussin paikat täytetään varausjärjestyksessä. Tervetuloa mukaan myös ei-latulaiset! 

Huom! Varattu paikka on esteen sattuessa ehdottomasti peruttava heti.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Terhi Koivisto (Tiirismaan Latu) p. 0400-939 690 tai terhi.koivisto(at)proagria.fi    
Reino Pitkänen (Jyväskylän Latu) p. 050 330 9472 tai reino.pitkanen@elisanet.fi 

Tiirismaan Latu ry     Jyväskylän Latu ry
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JYVÄSKYLÄN LATU JUHLII 70-VUOTISTA TAIVALTAAN
Jyväskylän Ladun 70-vuotisjuhlia vietettiin helmikuussa. Yhdistyksemme on perustettu 
12.2.1941. Varsinaiseksi juhlapäiväksi valitsimme tämän vuoden Jyväshiihdon päivän 
27.2.2011. Päätös osoittautui oikein onnistuneeksi. Talven pitkä pakkasjakso päättyi sopivasti 
ja juhlahiihdot saatiin hiihtää ihanteellisen kelin vallitessa. Juhlahiihtäjiä ja juhlijoita vieraili 
Ladun majalla noin 900 ja Jyväshiihtoon osallistui yli tuhat osallistujaa.

Suomen Ladun tervehdyksen ja onnittelut juhlaamme toi liittohallituksen puheenjohtaja Pekka 
Alanen. Ennen onnittelupuhettaan hän oli jo ehtinyt hiihtää sihteerimme Katariina Poudan 
opastuksella majan kympin ja kehui reittiä, ladun kuntoa ja keliä vuolaasti. Puheessaan Pekka 
Alanen korosti vapaaehtoistyön ja paikallisten latujärjestöjen työn merkitystä kansalaisten 
liikuntaharrastuksen edistämisessä. Suomen Ladun toimisto tarjoaa asiantuntemusta eri 
lajien koulutuksessa ja järjestötyössä sekä valtakunnallisia liikuntaa ja hyvinvointia edistäviä 
tapahtumia.

Jyväskylän Latu viidenneksi suurimpana kaikista Suomen Ladun jäsenjärjestöistä ja kolman-
neksi suurimpana paikallisista latuyhdistyksistä pyrkii vastaamaan haasteeseen Jyväskylän 
alueen vapaaehtoisen liikunnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Tähän tarvitsemme kaikkien 
jäsenten ja vapaaehtoisten toimijoiden osallistumista ja paljon uusia jäseniä liikunnan piiriin. 

Juhlapäivän aikana aisti kuinka juhlakansa nautti hiihdosta luonnon keskellä ja majalla jär-
jestetystä tarjoilusta. Paikallinen media niin lehdistö kuin radiokin onnitteli ja huomioi hyvin 
juhlavuotemme. Onnitteluja tuli paljon paikan päällä latulaisilta ja muilta latujärjestöiltä lähi-
paikkakunnilta ja kauempaakin. 

Lämmin kiitos kaikista onnitteluista ja tervehdyksistä! 

Reino Pitkänen, puheenjohtaja

 

Juhlamunkit ja -mehut maistuivat.
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HALLITUS 2011
Pitkänen Reino Retket 050 330 9472
Puheenjohtaja  reino.pitkanen@elisanet.fi

Varesmaa Matti Lentopallo, markkinointi ja 0400 601 473
Varapuheenjohtaja tiedotus, jäsenlehti matti.varesmaa@kolumbus.fi

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

Hyytiäinen Esko  0400 640 701

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

Kaihlanen Helvi Lomaosakkeet: Jeris,        0400 868 669 
  Kiilopää, Äkäslompolo helvi.kaihlanen@netti.fi
        
Kettunen Kirsti Majatoiminta, vuokraus ja    014 244 038 (iltaisin)
 hoito       

Räsänen Ismo Pyöräretket 0400 544 414
 Matkaluistelu                       ismo.rasanen@gmail.com 

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

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

TOIMIHENKILÖT

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

Leinonen Toivo              Hyvä Seura toiminta            0500642 961
  toivo.leinonen@gmail.com

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

Paakkonen  Päivi Rahastonhoitaja                  040 753 8201, 014 252 545
  ppirkkoh@nic.fi

Räisänen Pentti Latupohjien raivaus ja         050 300 4700
 majan polttopuuhuolto

Pitkänen Ritva Majatoiminta 040 5319 093
Kettunen Jorma Majatoiminta 040 8413 183

 

kpl Juoksemisen taito 26 €/kpl (tuotenro 10823)
kpl Lintukuvauksen käsikirja 33 €/kpl (tuotenro 11174)
kpl Matkalla maratonille – kaikki juoksusta 15 €/kpl (tuotenro 7341)
kpl Voimaharjoitt elu & kehonmuokkaus 25 €/kpl (tuotenro 10824)
kpl Syntynyt juoksemaan 24 €/kpl (tuotenro 10822)

Tilaaja

Lähiosoite
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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 30.6.2011 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 30.6.2011 saakka.

Juoksemisen taito  
Marko Kantaneva 
Juoksemisen taito ja siihen liitt yvä netti  videovalmentaja opasta-
vat, kuinka voit kirjan harjoitevalikoimaa ja ohjeita hyödyntäen 
laati a itsellesi sekä juoksutaitoasi ett ä -vauhti asi kohentavan 
henkilökohtaisen juoksucocktailin. Kirja palvelee peruslenkkeili-
jän lisäksi erinomaisesti  myös seuravalmentajia sekä akti ivi- ja 
kilpajuoksijoita juoksumatkasta riippumatt a.

26 €  
(norm. 36 €) 

Lintukuvauksen käsikirja

Lintukuvaus on loistava tapa 
yhdistää luonnossa liikku-
minen ja valokuvaus. Näytt ävä 
kirja avaa uusia näkökulmia 
ja vinkkejä kaikille luonto- ja 
erityisesti  lintukuvauksesta 
kiinnostuneille.

Matkalla maratonille – kaikki 
juoksusta

Voimaharjoitt elu & kehon-
muokkaus

Syntynyt juoksemaan 

Todellinen juoksijan teho-
opas, jossa käydään läpi 
kaikki kestävyysharjoitt elun 
keskeiset osa-alueet.

Tämä useille kielille käännett y 
menestysteos tarjoaa katt avan 
katsauksen voimaharjoitusliik-
keisiin ja harjoitt elun suunnit-
teluun. 

Kilpajuoksu vailla vertaa! Yksi 
innostavimmista ja kiehtovim-
mista juoksuaiheisista ro-
maaneista saa kenet tahansa 
lähtemään lenkkipoluille.

25 € 
(norm. 36 €) 

15 € 
(norm. 38 €) 

24 € 
(norm. 34 €) 

33 € 
(norm. 44 €) 

Markus Varesvuo – Jari Pel-
tomäki – Bence Máté Ari Paunonen – Seppo Antti  la

Christopher McDougall



kpl Juoksemisen taito 26 €/kpl (tuotenro 10823)
kpl Lintukuvauksen käsikirja 33 €/kpl (tuotenro 11174)
kpl Matkalla maratonille – kaikki juoksusta 15 €/kpl (tuotenro 7341)
kpl Voimaharjoitt elu & kehonmuokkaus 25 €/kpl (tuotenro 10824)
kpl Syntynyt juoksemaan 24 €/kpl (tuotenro 10822)

Tilaaja

Lähiosoite

Posti nro ja -toimipaikka

Sähköposti  

Puhelin

Ka
m

pa
nj

at
un

nu
s N

01
3/

JL
R/

LA

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 30.6.2011 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 30.6.2011 saakka.

Juoksemisen taito  
Marko Kantaneva 
Juoksemisen taito ja siihen liitt yvä netti  videovalmentaja opasta-
vat, kuinka voit kirjan harjoitevalikoimaa ja ohjeita hyödyntäen 
laati a itsellesi sekä juoksutaitoasi ett ä -vauhti asi kohentavan 
henkilökohtaisen juoksucocktailin. Kirja palvelee peruslenkkeili-
jän lisäksi erinomaisesti  myös seuravalmentajia sekä akti ivi- ja 
kilpajuoksijoita juoksumatkasta riippumatt a.

26 €  
(norm. 36 €) 

Lintukuvauksen käsikirja

Lintukuvaus on loistava tapa 
yhdistää luonnossa liikku-
minen ja valokuvaus. Näytt ävä 
kirja avaa uusia näkökulmia 
ja vinkkejä kaikille luonto- ja 
erityisesti  lintukuvauksesta 
kiinnostuneille.

Matkalla maratonille – kaikki 
juoksusta

Voimaharjoitt elu & kehon-
muokkaus

Syntynyt juoksemaan 

Todellinen juoksijan teho-
opas, jossa käydään läpi 
kaikki kestävyysharjoitt elun 
keskeiset osa-alueet.

Tämä useille kielille käännett y 
menestysteos tarjoaa katt avan 
katsauksen voimaharjoitusliik-
keisiin ja harjoitt elun suunnit-
teluun. 

Kilpajuoksu vailla vertaa! Yksi 
innostavimmista ja kiehtovim-
mista juoksuaiheisista ro-
maaneista saa kenet tahansa 
lähtemään lenkkipoluille.

25 € 
(norm. 36 €) 

15 € 
(norm. 38 €) 

24 € 
(norm. 34 €) 

33 € 
(norm. 44 €) 

Markus Varesvuo – Jari Pel-
tomäki – Bence Máté Ari Paunonen – Seppo Antti  la

Christopher McDougall



JYVÄSKYLÄN LATU RY
PL 232, 40101 Jyväskylä
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Joustaa kun taloudellasi on tiukkaa. 

Turvaa silloinkin kun 
markkinoilla myrskyää. 

Mahdollistaa säästämisen ja  
vaurastuttaa sinua joka lyhennyksellä.

Antaa taloutesi kehittyä 
nyt ja tulevaisuudessa. 

www.sampopankki.fi /asuminen
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Talouttasi ajatellen,

Jyväskylä:  Kauppakatu 37, puh. 0200 2580




