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 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 24.8.2012 Jä
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Jyväskylän Ladulle voit lähettää sähköpostia osoitteella: 
jyvaskylanlatu@kolumbus.fi  |  www.jyvaskylanlatu.fi

RetkeilytaRvikkeita vuokRataan 
Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja tarvikkeita kaikille halukkaille- siis myös ei-jäsenille.  
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)
 3 kpl  Ahkio      35 e (15 e)
 1 kpl Lasten ahkio    35 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)
 2 kpl  Potkukelkka  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 210 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 2012
➟ 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 ja 
Halosen urheiluliikkeestä.
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vapaaehtoiStyö – kantava voiMa
Päättyneen talven hiihtokausi on saatu onnellisesti muistojen joukkoon. Nyt 
suuntaamme ajatuksemme kevääseen, kesään ja seuraavaan kauteen.

Vapaaehtoistyö on Jyväskylän Ladun kantava voima. Sitä tehdään majalla, 
majan ympäristössä ja välillä kauempanakin liikunnanharrastajia palvellen. 
Meitä vapaaehtoisia tarvitaan hiihtokauden aikana majan kioskilla, latuverkoston 
kunnostamisessa, Muumien hiihtokoulussa  ja kaikissa muissakin toiminnoissa 
pitkin vuotta. 

Kun olen talven aikana uudesta tehtävästäni innostuneena kertonut siitä niille, 
jotka eivät vielä ole olleet Ladun toiminnassa mukana, monet ovat kysyneet, 
kuinka Jyväskylän Ladun toimintaan pääsisi mukaan. Se käy helposti. Tule 
reippaasti majatalkoisiin tai tapahtumiin. Saatat tulla myös ensin harrastamaan 
jotain lajia, tutustua sen kautta samanhenkisiin ihmisiin ja myöhemmin harkita vapaaehtoistyötä. 
Jos se alkaa kiinnostaa, täytä tästä lehdestä tai kotisivuilta löytyvä lomake  ”Olen kiinnostunut 
vapaaehtoistyöstä”. Valitse toiminta, täytä yhteystietosi ja palauta lomake. Tiedot saatuani, 
kutsun varmasti Sinut syyskaudella majapäivystyksen suunnittelupalaveriin, jossa tasavertai-
sesti ideoimme ja suunnittelemme Ladun majan tulevan talven käytäntöjä.

Mitä vapaaehtoistyö antaa meille? Se antaa tekemisen ja onnistumisen iloa siitä, että saamme 
olla auttamassa liikunnanharrastajien hyvinvoinnin edistämistä. Tutustut muihin auttajiin ja 
saat heidän kauttaan lisää positiivista virettä elämääsi. Uuden ystävänkin löytäminen saattaa 
olla mahdollista.

Korvaamatonta on ollut edellisten emäntien kärsivällinen ja sydämellinen perehdyttäminen 
tehtävääni, jonka yritän parhaalla mahdollisella tavalla täyttää. Vilpitön kiitos teille kaikille, 
jotka autoitte minua majaemännyyteni alkutaipaleella.

 Jaettu ilo on paras olo.
  

     Irma Pitkänen
  majaemäntä 
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BiRkeBeineRRennet, 54 kM 
Hiihtotapahtuma Norjalaiseen tapaan

Birkebeinerrennet hiihdetään Norjan Renasta vuoren yli Lille-
hammeriin. Se on Finlandia- hiihdon tapaan myös yksi World-
loppet- sarjan hiihdoista. Tämä hiihto poikkeaa muista sarjan 
hiihdoista, kuten myös tyypillisistä suomalaisista laturetkistä, 
monella tavalla. 

Ensinäkin latuprofiili on aivan toisenlainen kuin täällä meillä. Suuressa kuvassa voimme ajatella, 
että reitillä on kaksi ylämäkeä ja kaksi alamäkeä. Lähtöpaikka sijaitsee 300 m merenpinnasta 
ja korkeimmillaan käydään yli 900 metrissä. Jokainen voi jo arvata, että reitti huipentuu loppu-
laskuun, jossa muutaman kilometrin matkalla laskeudutaan 900:sta 500 metriin.

Birkebeinerrennet- hiihdolla on juuret Norjan kuningaskunnan historiassa. Vuonna 1205 Norjan 
kruununperillinen Haakon pelastettiin vastasyntyneenä vauvana vihollisen kynsistä kuljettamalla 
hänet hiihtäen repussa nykyisen hiihdon reittiä toiseen laaksoon. Tänään Haakon-vauvaa 
markkeeraa mukana kannettava 3,5 kg:n painoinen reppu, jonka paino tarkastetaan hiihdon 
maalissa. Ohjeiden mukaan repussa pitää olla tuulenpitävää ja lämmintä vaatetta, sekä suk-
sivoiteita ja syötävää. Nykyisessä hiihdossa omiin eväisiin ei tarvitse välttämättä turvautua 
sillä siellä on useita järjestäjien tankkauspisteitä, kuten tällaisissa tapahtumissa yleensäkin.
Tänä vuonna hiihto hiihdettiin 17.3.  vesikelissä. Edellisenä iltana kävi selväksi, että yöksi ei 
tulisi pakkasta. Suksenvalinta ja voitelu tulisivat olemaan ratkaisevassa roolissa perinteisellä 
tyylillä hiihdetyn matkan taittumisen kannalta, ja siksi meidänkin porukassa voitelu jatkui vielä 
iltahämärässä. 

Tällaiselle tavalliselle kuntoilijalle alkoi useamman liisterikerroksen levitys tuntua liian epävar-
malle ja olikin aika turvautua varapatruunoihin, elikkä pitopohjasuksiin. Pienen testin jälkeen 
se tuntui hyvälle ratkaisulle, joten päätös oli tehty.

Birkebeiner -hiihto on suuri massahiihto, johon osallistuu yli 16 000 norjalaista ja noin 500 
ulkolaista hiihtäjää. Se on siis myös logistinen projekti, sillä kaikki hiihtäjät pitää saada 
asiallisesti ladulle ja sieltä pois sekä kuljettaa hiihtäjien varusteet lähdöstä maaliin. Hiihtäjät 
lähetettiin ladulle lähtöaalloissa. Veteraanihiihtäjät lähtivät aamulla klo 7, sen jälkeen klo 8 
lähtivät eliitti-sarjojen hiihtäjät, ja niin edelleen vanhojen sijoitusten mukaan nopeimmat ensin 
10 min välein. Loppupäässä lähdöt oli tiivistetty 5 min välein. Loppupään ryhmissä lähdimme 
me ensikertalaiset, joilla ei ollut aiempaa sijoitusta. Minun lähtöaikani oli klo 9:55. Viimeinen 
lähtöaalto pääsi ladulle 10:25, jolloin aikaan 2.25 hiihtänyt voittaja oli jo maalissa. 

Koska massojen liikuttelu vie aikaa, kaikkeen liikkumiseen on varattava myös varoaikaa.. Koska 
majapaikastamme oli yli tunnin ajomatka lähtöpaikalle, läksimme liikkeelle jo klo 6 aamulla. 
Renassa pääsimme bussien parkkipaikalle, josta matka lähtöpaikalle jatkui viimeiset 3-4 km 
järjestäjien kuljetuksella. Jouduin siis odottelemaan omaa lähtövuoroani bussissa ja lähtöpaikal-
la yhteensä noin 3 tuntia, jolloin reppuun varaamalleni tuulitakille tuli käyttöä. Pieni syötäväkin 
maistui. Liikaa eväitä ei kuitenkaan voinut syödä, sillä etukäteen hiihdon ohjeissa oli tehty 
selväksi, että jos reppu on maalissa liian kevyt, suoritus hylätään ja kunniakirja jää saamatta.
Kun viimein pääsin hiihtämään, alkoi pieni jännitys laueta varsinkin kun Optigripit toimivat hyvin. 
Katselin hymyssä suin ensimmäisiä 2-3 km kohdalla suksiaan voitelevia hiihtäjiä.
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Missä on vaihtovaatteet 
numerolle 15003?

Hiihtelin vaan rennosti mäkeä ylös, aika pian hiki alkoi virrata lämpöisessä säässä. Ylämäki 
vain jatkui ja jatkui. Huomasin, että tällä reissulla ei ainakaan palele. Parikymmentä kilometriä 
myöhemmin suksien pito alkoi heikentyä ja hymy hyytyä. Vuoren päällä latu oli jäinen ja pito 
katosi siellä lähes kokonaan. Onneksi pian oli pitkän laskun vuoro.

Matkan varrella oli kuuma tullut monelle muullekin, sillä reitin varrelta olisi voinut kerätä hyvän 
kokoelman pipoja, pantoja, geeliä, juomapulloja, hanskoja yms. Tyhjät geelipaketit ladulla 
himmensivät hieman tunnelmaa ja aiheuttivat liisterisuksilla hiihtäville välillä pieniä ongelmiakin 
tarttumalla tiukasti suksien pohjiin.

Loppumatkasta latu pehmeni ja osa pidosta palautui. Loppujen lopuksi matka meni mukavasti 
eikä ongelmia ollut reissun jälkeenkään, sillä minulle ei tullut kramppeja, rakkoja eikä varpaan-
kynnetkään irronneet. Maalissa oli mukava ottaa repusta kuiva paita ja laittaa päälle tuulitakki 
noin 7 asteen lämmössä. Sitten vielä järjestäjien bussilla maalista Lillehammerin kylään, jossa 
odotti oma bussimme. Takaisin majapaikkaamme saavuimme illalla klo 7 paikkeilla noin 11 
tunnin päivän päätteeksi. Samalla selvisi syy suksien temppuilulle. Pienet nanohuokoset olivat 
keränneet ladulta edellä hiihtäneiden suksista jäänyttä liisteriä ja menneet tukkoon. Nanosuksilla 
massahiihdoissa hiihdettäessä kannattaa varata mukaan voiteenpoistoliinoja, jotta pohjat voi 
tarvittaessa välillä puhdistaa.

Matkalla alkoi myös selvitä, miksi norjalaiset ovat niin kovaa hiihtoporukkaa. Hiihtointo ja kunto 
nousevat väkisin kun pienestä pitäen hiihtää vuorohiihtoa ylös ja alas tällaisessa mäkisessä 
maastossa ja jos ei itse hiihdä kisoissa, hiihtää ainakin pienen matkan eväiden kanssa ladun 
varteen kannustamaan muita hiihtäjiä. Tässäkin tapahtumassa oli runsaasti epävirallisia 
tarjoiluasemia, kun ladun varrelle tulleet ihmiset hurrasivat ja tarjoilivat juotavaa, suklaata ja 
appelsiinia omista eväistään. 

Tämä oli mielenkiintoinen ja erilainen hiihtotapahtuma. Saatan mennä sinne toistekin.
Bussimatka Ruotsin läpi olikin paljon kovempi juttu.

Jos kiinnostuit hiihdosta käy tutustumassa siihen tarkemmin
http://www.birkebeiner.no/English/Rennet/

Jos olet ensi talvena kiinnostunut lähtemään Birkebeinerrennet-hiihtoon, tulevana syksynä 
kannattaa seurata sivustoa  http://www.hevoskuuri.fi/

Terveisin
Esa Salovaara, 

hiihtäjä numero 15003
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MuuMi..., MuuMi..., 
Hei! Tuolta tulee Muumi -huutoja kuului 
tänäkin vuonna helmikuussa kun vietim-
me Muumien hiihtokoulun päättäjäisiä 
Ladun majalla Kolmisoppisella. Kaivattu 
Muumi saapui hiihtokouluun ja kruunasi 
läsnäolollaan koko hiihtokoulun. Päät-
täjäispäivänä jokainen hiihtokoululainen 
saa todistuksen ja hihamerkin sekä 
pääsee lopuksi tietysti yhteiskuvaan 
Muumin kanssa. 

Muumien hiihtokoulu järjestetään aina Jyväskylän Ladun talkoolaisten voimin. Kiitos kaikille 
talkoolaisille ja eritoten hiihtokoulun ohjaajille ja apuohjaajille. Ilman teitä hiihtokoulun järjes-
täminen olisi mahdotonta. Hiihtokoulun opettajat ovat kaikki saaneet koulutuksen tehtävään ja 
ovat mukana inokkaasti innostomassa lapsia mukaan hyvään ja monipuoliseen liikutanmuotoon.

Hiihtokoulussa oli mukana tänäkin vuonna n. 80 innokasta 5-10 vuotiasta hiihtäjää. Jyväskylän 
ladun muumien hiihtokoulu on 4 päivän kokonaisuus, jossa käydään läpi hiihdon perusasiat 
ja eri perushiihtotekniikat, mutta ennen kaikkea liikutaan monipuolisesti ja leikitään suksilla 
erilaisia hiihtoleikkejä. Välillä pidetään kuitenkin mehu ja munkki tauko.

Tervetuloa hiihtokouluun 2013!

HUOMIOHUOMIO
Jos haluat tulla mukaan innokkaaseen ja innostavaa Muumien hiihtokoulun ohjaaja joukkoon 
niin ilmoittaudu minulle: ninasaarnikoivu@gmail.com. Aluksi voit olla vaikka apuopena.

MaJatalkoot 10.5.2012 
Ladun majatalkoot ovat torstaina 10.15 alkaen klo 15. 
Siivotaan maja, sauna ja pihapiiri kevätkuntoon. 
Laituri lasketaan järveen, jos jäät ovat lähteneet. 
Kahvi- ja mehutarjoilua!

keSÄn 2012 pyöRÄRetket
Olemme mukana Jyväskylän seudun pyöräilyviikon 5.-13.5.2012 järjestelyissä. 
Jyväskylän Ladulla on oma osasto lauantain 5.5.2012 valtakunnallisissa avajaisissa kävely-
kadulla. 

Järjestämme lauantaina 12.5.2012 klo 14:00 geokätköilyteemaisen pyöräilyn Aren-aukiolta 
Ladun majalle. Ladun majan kahvila on avoinna ja samalla jaamme tietoutta geokätköilystä.
Pyöräilytapahtumia on koko viikon ajan, lisätietoa osoitteesta: www.pyorailyviikko.fi 

Perinteiset tiistaipyöräilyt jatkuvat tulevana kesänä hieman uudistettuna.
Lähtöpaikka on muutettu uimahallilta jäähallin kaupunginpuoleiselle kulmalle eli Kahvila Ala-
kulman eteen, osoitteeseen Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä. Lähtöaika on perinteinen 
klo 18:00 ja pyöräilyjen kesto pyritään rajaamaan 2-3 tuntiin. 

Muumi-hiihtokoululaisia Muumin kanssa.
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Tiistaipyöräilyt aloitetaan 15.5.2012 ja lopetetaan 11.9.2012. Heinäkuun pidämme taukoa 
aikaisempien vuosien vähäisen osanottajamäärien opettamana. 

Sunnuntaisin ajamme pidempiä retkiä 27.5, 17.6, 19.8 ja 2.9.2012. Lähtöpaikkana on sama 
jäähallin kulmaus kuin tiistaipyöräilyissä ja lähtöaika aikaisemmista vuosista poiketen klo 10:00. 
Sunnuntaipyöräilyjen kesto pyritään rajaamaan 4-6 tuntiin. Satunnaiset pyöräretket ovat myös 
mahdollisia, jos löytyy hyvä kohde ja riittävästi lähtijöitä.

Pyöräilyt suuntautuvat lähialueille ja kohteet pyrimme ilmoittamaan esim. kotisivuilla edellisenä 
päivänä. Pyöräretkien pituudet suunnitellaan sääolosuhteet huomioiden siten että alkukau-
desta pitäydytään lyhyemmissä reiteissä ja pidennämme matkoja pyöräilykunnon kasvaessa 
osanottajien niin halutessa. Pyöräilykypärän käyttö on retkillä pakollinen ja kaikki osallistujat 
ovat tapaturmavakuutettuja. Tieto tapahtumista löytyy Jyväskylän Latu ry:n kotisivujen tapah-
tumakalenterista www.jyvaskylanlatu.fi sekä sivujen pyöräily-osiosta. Tapahtumiin osallistujien 
kesken arvomme kauden lopussa yllätyspalkintoja. Tervetuloa kaikki mukaan, osallistuminen 
ei edellytä Jyväskylän Ladun jäsenyyttä. 

Lisätietoja: Ismo Räsänen 0400 544414 tai ismo.rasanen@gmail.com 

luontoRetkeilyn peRuSkuRSSi Ja JatkokuRSSi
Luontoretkeilyn peruskurssi järjestetään Ladun majalla 19.-20.5.2012
Kurssilla annetaan tietopaketti retkien suunnittelusta, jokamiehen oikeuksista, retkeilyva-
rusteista, retkimuonista ja ensiavusta. Kurssilla esitellään retkeilyyn tarkoitettuja varusteita 
yhteistyössä Jyskän Varastomyymälän kanssa. Kurssin hinta on 25 euroa sisältäen luennot, 
luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit. 

Luontoretkeilyn jatkokurssi pidetään Tiilikkajärven kansallispuistossa Rautavaaralla 8.-
10.6.2012. Kurssilla käydään läpi vaeltamista varusteiden kanssa, suunnistusta, sääolosuh-
teisiin varautumista, vesistön ylitystä, ruoanlaittoa ja yöpymistä maastossa. Kurssin hinta on 
85 euroa sisältäen opetuksen ja kuljetukset Jyväskylä-Rautavaara-Jyväskylä.
Kurssien yhteishinta 100 euroa. 

Kummallakin kurssilla on vielä paikkoja vapaana.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.5.2012 mennessä: 
Reino Pitkänen, p. 0503309472, reino.pitkanen@elisanet.fi

SauvakÄvelyÄ laaJavuoReSSa
Viikottaiset  ohjatut sauvakävelyt alkavat maanantaina 21.05.2012, kunhan maasto on kuivunut.  
Laajavuoressa kävellään entisen malliin joka maanantai-iltana 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:  Hilkka Jääskeläinen, p. 050 326 9995, hilkka.jaaskelainen@pp.inet.fi 
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JyvÄSSoutu 14.6.2012
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

lentopalloa MaJalla
Kesäpelaaminen aloitetaan heti, kun kenttä on kuivunut, entiseen tapaan keskiviikkoisin ja 
sunnuntaisin klo 18.  Parilla ensimmäisellä kerralla kunnostetaan pelikenttiä.  Yritetään alottaa 
jo 2.5.2011.  Seuraa Ladun netti-sivua.

Lisätietoja:  Matti Varesmaa, p. 0400 601 473

SuoMi Meloo 9-15.6.2012
Suomi meloo tänä vuonna Petäjävedeltä Jämsän kautta Päijänteelle.  Edelleen Vaajakosken 
kautta Leppävedelle ja siitä Laukaan suuntaan.  N. 150 kanoottikunnan joukko on Vaajakoskella 
11.6.2012 n. klo 14-15 aikoihin.  

Vaihtopaikka on kanavan yläpuolella uimarannan ja 
venelaitureiden tuntumassa.  

Tässä on tilaisuus käydä tervehtimässä melojia.  

Lisätietoja www.suomimeloo.fi

kiRkkoveneRetki pÄiJÄnteelle 19.06.2012
Lähtö tiistaina 19.06.2012 klo 17 Korpilahden satamasta Korpilahden Järvipelastajien veneellä 
Oravivuoren rantaan.  Matkalla jätetään Kalliosaareen Järvipelastajien tukikohtaan saunan-
lämmittäjä. Oravivuori  on sama, mihin tehtiin  syksyn 2010 maakuntaretki.  

Nyt kiivetään polkua pitkin vuorelle  Päijänteen puolelta ihailemaan  maisemia, jotka syksyllä 
jäivät sumun peittoon. Oravivuorihan kuuluu ns. Struven maanmittausketjuun 1800-luvulta ja 
on yksi Unescon maailmanperintökohteista. Siitä löytyy lisätietoa internetistä.

Kalliosaaressa saunotaan paluumatkalla ja nautitaan matkaeväitä, joita jokainen ottaa mukaan 
halunsa mukaan. Soutajia mahtuu 14 paria + perämies.  
Osanottajat on järjestäjien toimesta vakuutettu.  

Takaisin Korpilahdella ollaan klo 22-23. 

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 sunnuntaina 17.6.2011.       
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SuoMen laDun 55. leiRipÄivÄt
29.06. – 01.07.2012 Enonkoskella

Leiripäivien toteutuksesta vastaa Suomen Ladun n. 100 jäseninenyhdistys Pyhät Polut ry.
Enonkoski on varmaan monelle meistä käymätön paikka, joten tässä reittivaihtoehtoja.

Reitti 1 (n. 210 km) 
Jyväskylästä  tietä nro 63 > tielle 23 Pieksämäki >Varkaus >tietä n. 140 km ja oikealle tie nro468  
n. 35 km Tappuvirranlossin jälkeen 20 km > vasemmalleLaasalantie n. 12 km ja olet perillä.

Reitti 2 (n.  240 km)
Jyväskylästä kuten reitti  1 tietä nro 23 n. 90 km > oikealle Mikkelin tie nro 72 n. 12 km > vasem-
malle Virtasalmentie nro 459 > tielle 14 Pieksämäentie > Savonlinna-Punkaharju tie > käänny 
vasemmalle tie 471 Enonkosken tie n 30 km 

Reitti 3 (n. 230 km)
Jyväskylästä kuten reitti 1 tietä nro 23 n. 160 km > oikealle tie nro 476 n 33 km > oikealle tie nro 
471 n. 30 km tulet Hanhivirran lossille, josta n. 9 km Enonkoskelle 

Hinnasto:
Leiripassi: Aikuiset 30 euroa/henkilö (sis. ohjelmat, telttapaikan ja autoparkin) 
 Nuoret 10 euroa/henkilö (8 – 16 vuotiaat)
 Lapset ilmainen (alle 8 vuotiaat)

Voit maksaa perheesi leiripassit etukäteen leiripäivien tilille nro 565018-214041, 
HUOM!  ota kuitti mukaan

Ruokailut: 
 Aamiainen 5 euroa/henkilö klo  07.30 – 08.30 (la –su) 
  10 eur/henkilö, Enonhovissa 

 Lounas 9 euroa/henkilö klo  12.00 (su)
  15 eur/hlö, Enonhovin noutopöytä 
 
 Päivällinen 9 euroa/henkilö klo  16.00 – 19.00 (pe - la)
  15 eur/hlö, Enonhovin noutopöytä
 Kahvio auki  klo   12.00 – 22.00 (pe - )

Majoitusta varaa/tiedustele: minna.heinonen(at)pp1.inet.fi
 Caravaanareille 50 paikkaa, joista sähkötolpalliset maksavat 10 euroa
 -täyttö saapumisjärjestyksessä
 Luokkamajoitus koululla 10 eur/hlö/vrk-sisältää patjan
 Kievari Enonhovi

Kilpailuihin jäsentensä ilmoittautumisen ja osallistumisen maksaa Jyväskylän Latu ry
 



SAVOTTA TUOTEPERHEEN LÖYDÄT JYSKÄSTÄ!

www.jvm.fi  Vaajakoskentie 97, 40420 JYSKÄ  puh. 010 3211560  
etu voimassa vuoden 2012 loppuun saakka!  (Palvelemme; ark 9-20, la 9-17)

906 RINKKA
Kotimainen, tilavuus 85 litraa, takuuaika 12 kk

Tämä on se legendaarinen rinkka, josta 
retkeilijät puhuvat olettaen kaikkien tietävän 

mitä tarkoittaa ”ysinollakutonen”!

Jäsenkortilla
-10% alennus

359€ - 10%
= 323,10€

359;

RETKIKEITIN
SETTI 10-OSAINEN

Savotta Auroora retkikeitinsarja 2-3 hengelle. 

Jäsenkortilla
-10% alennus

65€ - 10%
= 58,50€

SREAM 30
PÄIVÄREPPU

tilavuus 30 litraa, takuuaika 12 kk
Uutuus-tuote! 2 eri väriä!

Jäsenkortilla
-10% alennus

49€ - 10%
= 44,10€

KYLLÄSTE
300ml Tekstiilien suojaukseen.

myös Gore-Tex.
• ulkoilu- ja lasketteluvaatteet
• rinkat, reput, laukut, vaellus- 
ja ulkoilukengät. teltat, laavut

Jäsenkortilla
-10% alennus

9,50€ - 10%
= 8,55€

950

65;

49;

“JYVÄSKYLÄN LADUN” JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ SAAT 
10% ALENNUKSEN KAIKISTA SAVOTAN-TUOTTEISTA!
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• ulkoilu- ja lasketteluvaatteet
• rinkat, reput, laukut, vaellus- 
ja ulkoilukengät. teltat, laavut

Jäsenkortilla
-10% alennus

9,50€ - 10%
= 8,55€

950

65;

49;

“JYVÄSKYLÄN LADUN” JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ SAAT 
10% ALENNUKSEN KAIKISTA SAVOTAN-TUOTTEISTA!
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Ohjelmaa:

29.06.2012 perjantai
klo 12.00 Leiriportit ja näyttelyt avautuvat
klo 17.00 Suunnistus-, BeacVolley, Retkeilyohjelma luontotuvalla, Metsämörri alkavat
klo 18.30 Kirkkokaraoke
klo 20.00 Retki Enonkosken luostariyhteisöön20 eur/hlömax 30 hlö
klo 20.30 Tulotanssit liikuntatalolla

30.06.2012 lauantai
klo 07.00 Herätys, aamujumppa
klo 09.30 Avajaiset ja kalamarkkinat
klo 10 -18 Metsämörri
klo 10 – 17 Savusaunan pystytys ja –lämmitys näytös
klo 11.00 Savusaunaluento, Risto Vuolle-Apiala
klo 11.00 Kilpailut alkavat urheilukentällä
- lentopallo, kyykkä, norsupallo, geokätköily,
- lähtö vaelluskisaan ja luontopolulle Kolovedelle
klo 19.00 Suomen suvi –konsertti (liput 25 eur) leiripassilla 10 eur/hlö
klo 20.30 Pyhät Polut –ohjelma: siirtyminen seurakunnan leirimajalle (max 50 hlöä)
klo 20.30 Tanssit liikuntatalolla

01.07.2012 sunnuntai
klo 07.00 Herätys, aamujumppa
klo 08.00 Retkeilyinfo ja keskustelu: Koloveden palautepalaveri
klo 08.00 Vaellus Olavinpolulla
klo 10.00 Leirikirkko Enonkosken kirkossa
klo 11.00 Metsämörri
 lentopallon ja norsupallon loppuottelut, geokätköilykisa jatkuu
klo 13.30 Päättäjäiset, palkintojen jako ja savusaunan huutokauppa

Lisää tietoa leiripäivistä löydät osoitteesta:  www.suomenlatu.fi/leiripaivat  tai vaikkapa 
kysymällä allekirjoittaneelta.Mikäli olet kyytiä vailla, sekin järjestyy, ota yhteyttä!

Lähde mukaan, kilpaillaan, lauletaan, vaelletaan, humpataan tai vain tutustutaan toisiimme ja 
Enonkoskeen, uskon et pety!

HUOM! Kilpailuihin ja kyytiin ilmoittautumiset viimeistään 10.06.2012.

Helvi Kaihlanen
Puh. 0400-868669 tai s.posti: helvi.kaihlanen (at)gmail.com

p.s.  Olikohan se tuo paikka missä eno putos veneestä…
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unikeonpÄivÄn 
veSiliikuntatapahtuMa 
hangaSJÄRvellÄ
Kun Jaakko on heittänyt kylmän kiven järveen, 
kiiruhdamme perjantaina 27.7. Hangasjärvelle 
Unikeonpäivän vesiliikuntatapahtumaan klo 13 – 
19 välillä.Hangasjärven ulkoilualueella voi uida, 
kokeilla vesijuoksua tai –jumppaa luonnonvesissä 
sekä saunoa pitkin päivää. Nuotiotulilla voi paistaa makkaraa tai tikkupullia. Tarjolla on myös 
keittoa, kahvia, teetä ja mehua. Lähiympäristöön voi tehdä pieniä patikointiretkiäja ihmetellä 
Hangaspuron mystistä uomaa. Kartat, ajo-ohjeet ja kulkuyhteydet löytyvät heinäkuun alussa 
osoitteessa www.pokokorpilahti.fi/ajankohtaista. 

Retket oulangan Ja paanaJÄRven 
kanSalliSpuiStoihin 1.-11.8.2012
Elokuun retkillä  tutustutaan Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa sijaitseviin Oulangan ja 
Paanajärven kansallispuistoihin. Oulangan kansallispuisto on Kuusamon ja Sallan kuntien 
alueella ja se on kooltaan 27000 hehtaaria. Oulangan kansallispuiston luonto on ainutlaatuinen 
yhdistelmä pohjoista, itäistä ja eteläistä luontoa. Kansallispuistossa on Karhun kierros –niminen 
vaellusreitti ja sen kuuluisin nähtävyys on Kiutaköngäs. Tammikuussa 2012 siellä mitattiin 
lähes -40 asteen pakkaslukemia. Elokuussa voi olla 60-70 astetta lämpimämpää.  Oulangan 
retki tehdään 1.-5.8.2012, josta maastovaelluksen osuus on 4 vuorokautta. Bussikuljetus 
Jyväskylästä Oulangan kansallispuistoon. Yöpymiset teltoissa ja omat retkieväät.

Venäjän Karjalan tasavallassa Louhen piirissä sijaitseva Paanajärven kansallispuisto on neljä 
kertaa suurempi kuin Oulangan kansallispuisto. Puisto on saanut nimensä Paanajärvestä, joka 
on 24 km pitkä, 1,5 km leveä ja 128 m syvä. Muita kuuluisia nähtävyyksiä ovat Nuorunen, 
Mantutunturi, Kivakkatunturi ja Kivakkakoski. Kansallispuiston vesistöissä on paljon arvokalaa. 
Paanajärven retki tehdään 6.—10.8.2012. Maastovaelluksen pituus on 3-4 päivää ja paluu 
Jyväskylään on 11.8.2012. Yöpymiset teltoissa ja muonitus omin retkieväin. 

Retket ovat täynnä, mutta mahdollisille peruutuspaikoille voi jättää varauksia 15.5.2012 saakka.
Reino Pitkänen, puh. 050 330 9472, reino.pitkanen@elisanet.fi 

lappiin RuSkaviikolla 36/2012
Yhdessä Tiirismaan Ladun kanssa    

Tänä vuonna ruskamatka/vaellusviikko suuntautuu Kilpisjärven maisemiin. Ajankohtana on 
viikko 36 eli 31.8.-8.9.2012. Kilpisjärveltä voi lähteä vaeltamaan esimerkiksi Kalottireitille Haltin 
maastoihin tai Ruotsin ja Norjan tuntureille. Mikäli useammalla on kiinnostusta, bussi voi mah-
dollisesti kiepata Ylläksenkin kautta. Matkan varren vaellusmaastoihinkin voit jäädä bussista.

Päiväretkeläisille on varattu majapaikka Kilpisjärven kylältä. Paluuta edeltävälle yölle sinne 
mahtuu jonkin verran vaeltajia lattiamajoitukseen. Perjantai-illalle järjestetään yhteinen ruokailu 
ja lähtöaamulle aamiainen. Omiin majoituksiin haluavien kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä 
Kilpisjärvellä on majoitustilaa rajoitetusti parhaan ruskasesongin aikaan. 
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Jos vetäjä järjestyy, aloittelijoille järjestetään ohjattu vajaan viikon mittainen vaellus. Tilanne 
selviää kesän aikana.

Lähtö  perj. 31.8.2012  19:00 Salpakangas, uimahallin P-paikka
                                    19:30 Lahti, linja-autoasema
                                    21:45 Jyväskylä, Matkakeskus
Paluu  lauantai 8.9.2012

Kuljetuksen hinta noin 150-165 € lähtijöiden määrästä riippuen.

Maksut: 17.8.2012 mennessä 150 € Tiirismaan Latu ry:n tilille 
FI 8056 1116 2006 4400, BIC OKOYFIHH.

Viitenumero 10100.

Mahdollinen täydennysmaksu kerätään bussissa menomatkalla. Ilmoittauduthan ajoissa, 
viimeistään 12.8. mennessä. Bussin paikat täytetään varausjärjestyksessä.
Tervetuloa mukaan myös ei-latulaiset!

Huom! Varattu paikka on esteen sattuessa ehdottomasti peruttava heti!  

Ruskaviikolle voi ilmoittautua Terhille puh 0400-939690, 
tai sähköpostilla terhi.koivisto(at)proagria.fi

FinlanDia MaRathon 8.9.2012
KUOKKALAN  GRANIITTI 

Tapahtuman vastuulliset järjestäjät 
Jyväskylän Kenttäurheilijat ry ja Keski-Suomen Liikunta
toivovat jälleen latulaisia talkoisiin tapahtuman erilaisiin tehtäviin.

Useamman vuoden ovat huoltopisteet olleet eri seurojen vastuulla, niin tänäkin vuonna.

Alban huoltopisteestä vastaa: Lions Club Jyväskylä/Lohikoski
Suuruspään huoltopisteestä vastaa:  Harjun Urheilijat ry
Viherlandian huoltopisteestä vastaa:  Jyväskylän Latu ry
Lutakon huoltopisteestä vastaa:  Suunta Jyväskylä 

On myös monia muita erilaisia tehtäviä kuten reitin liikenne valvontaa, opastusta, lapsiparkkia, 
maalin huoltopiste, kisakanslia, vaatesäilytystä ym.  

Kaikki nämä työt hoituakseen tarvitsevat ison joukon vapaaehtoisia eivätkä ne vaadi aikaisem-
paa kokemusta, aina joku neuvoo.

Varaathan heti päivän 8.9.2012 kalenteriisi ja 
ilmoittaudu allekirjoittaneelle viimeistään 19.8.2012 mennessä.



15

Toivoisin taas mahdollisimman monta latulaista mukaan talkoisiin tekemään ”ruokapalkalla” 
hienoa urheilutapahtumaa.

Kaikki tapahtumasta löydät osoitteesta: www.finlandiamarathon.fi

Terkuin Helvi Kaihlanen
Puh. 0400-868669 tai s-posti: helvi.kaihlanen(at)gmail.com

hiihtoRetki pallaS-ounaStuntuReilla
Pääsiäisen hiihtoretki hiihdettiin Pallas-Ounastuntureiden ja Jerisjärven maastossa erinomai-
sissa olosuhteissa. Aurinko paistoi joka päivä ja yöpakkaset pitivät ladut hyvässä kunnossa. 
Tuntureiden päällä oli kovan lumen päällä ohut kerros pehmeää lunta, mikä helpotti sekä 
nousuissa että laskuissa.  Montellin maja ja Nammalankurun kota ovat näkemisen ja kokemisen 
arvoisia. Kodalla oli taas kahvia ja pikkupurtavaa tarjolla. Oli harvinaista, että saimme hiihtää 
tuntureiden yli Nammalankurusta Pallashotellille lähes tyynessä säässä auringon paistaessa 
koko ajan vasten kasvoja. 

Mainio maisemalenkki on myös Pallastuntureilta Mustavaaran ja Keimiöjärven kautta Jeris-
järvelle. Keimiöjärven siistissä autiotuvassa on mukava levähtää ja nauttia eväitä. Samaan 
aikaan tuvalle sattuneista hiihtäjistä nuorin oli seitsemänvuotias, reipas tyttö. Ryhmämme 
pelottomimmat kävivät hiihdon jälkeen virkistäytymässä Jerisjärven avannossa. Tarjolla olisi 
ollut pienen japanilaistyylisen kylpylän lämpöäkin, mutta valitsimme kuitenkin Raattamassa 
odottavan kotoisen saunan löylyt.

Hiihtohalut vain kasvoivat retken loppua kohti. Pääsiäispäivän aamuna neljä hiihtäjää vietiin 
bussilla Hettaan, josta he hiihtivät Hannunkurun kautta Raattamaan. Matkaa kertyi noin 50 
km. He olivat tosityytyväisiä maisemiin ja iloisesti sujuneeseen hiihtoon Lapponia hiihtoa 
varten kunnostetulla reitillä. Isompi ryhmä sivakoi hettalaisia vastaan. Ajoitus osui kohdalleen 
ja kaikki hiihtäjät saapuivat toiveemme mukaan idylliseen Hannunkuruun samaan aikaan. 
Pieni evästely- ja auringonottotauko mäen päällä olevalla tuvalla oli paikallaan. Sitä seurasi 
muutaman kilometrin lasku takaisin Vuontisjärven suuntaan ja 15 km tasaisempaa latua ja 
olimme takaisin Raattamassa. Poronkäristys maistui taivaallisen hyvältä.
Kaksikymmentä onnellista hiihtäjää, kuljettaja ja isäntäväki

Tauko Taivaskeron itärinteellä.
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vapaata lapin kohteiSSaMMe
Kiinteistö Oy Jerisranta; Jerisjärventie 65 as 17, 9300 Muonio
Viikko nro 43/2012 20.10.-27.10.2012 120,00 euroa
Viikko nro  44/2012 27.10.-03.11.2012 120,00 euroa
Viikko nro  50/2012 08.12.-15.12.2012 120,00 euroa

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat; Luppolatu 15 B 5, 99830 Saariselkä
Viikko nro  22/2012 26.05.-02.06.2012 170,00 euroa
Viikko nro  43/2012 20.10.-27.10.2012 170,00 euroa

Kiinteistö Oy Ylläskuningas; Nilirinne 2 A 3, 95970 Äkäslompolo
Viikko nro  20/2012 12.05.-19.05.2012 170,00 euroa

Vielä muutama viikko valoisaan Lapin kevääseen tai syksyn kaamokseen.
Soita tai heitä viesti, varaan viikon sinulle!

Helvi Kaihlanen
Puh. 0400-868669 tai s.posti: helvi.kaihlanen(at)gmail.com

hangaSJÄRven ulkoilualueeSta MetSoReitin 
etelÄinen tukikohta
Hangasjärven retkikämppä ulkoilualueineen on monelle jyväskyläläiselle tuttu 1980-luvulta 
Keski-Suomen maakuntauran taukopaikkana. Retkikämppä on toiminut retkeilijöiden leväh-
dyspaikkana sekä leirikoulujen, erilaisten kurssien ja myös perhejuhlien pitopaikkana.

Kuntaliitoksen myötä alkoi näyttää siltä, että Hangasjärvenalue on jäämässä unholaan.  Me 
ulkoilualueen läheisyydessä asuvat kyläläiset olemme kantaneet alueesta huolta ja perään-
kuuluttaneet Jyväskylän liikuntapalvelujen kiinnostusta. Vuonna 2010 Jyväskylän seudulle 
valmistui liikuntasuunnitelma, jossa ehdotetaan Metsoreittiä Suolahdesta Peurungan ja Palokan 
kautta Laajavuoreen ja sieltä edelleen Ladun Majalta Hangasjärvelle. Hangasjärven alueesta 
tulisi Metsoreitin eteläinen tukikohta. Kärkihankkeena mainitaan myös ulkoilualueen ja -reitistön 
perustaminen Jyväs-
kylästä länteen Tikka-
mäen ja Kuusimäen 
vanhojen metsien 
suojelualueelle.

Hangasjärven alue 
rakennuksineen on 
päässyt vuosien saa-
tossa rapistumaan 
eikä retkikämppää 
ole enää muutamaan 
vuoteen vuokrattu. 

Käynnistimme kesäl-
lä 2011 neuvottelut 

Korpijotokselle 
osallistuneita retkikämpän pihalla syyskuussa 2011.
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Hangasjärven ulkoilualueen ja 
kiinteistöjen kunnostamisesta. 
Neuvottelujen lopputuloksena 
Pohjoisen Korpilahden yhteis-
työyhdistys ry (Poko) otti vasta-
takseen retkikämpän ja saunan 
kunnostuksen. Rahoitusta on 
tulossa Vesuriryhmä ry:n kautta. 
Jyväskylän liikuntapalvelut vastaa 
piha-alueista ja uimarannasta.

Toiveemme on päästä tositoimiin 
kesällä 2012 eli aloitamme retki-
kämpän remontista ja jatkamme 
saunan remonttiin viimeistään 
vuonna 2013..

Vaikka ulkoilualueen yleisilme on ollut vähän nukkavieru, on sitä käytetty muutamiin vuotuisiin 
tapahtumiin. Lokakuun lopussa 2011 syksyinen sää suosi Hangasjärven Syystulilla –ulkoilu-
tapahtumaa. 

Kolean aurinkoinen syyspäivä sai reilut kolmekymmentä kulkijaa liikkeelle tutustumaan kunnos-
tettavaan alueeseen tai muistelemaan Hangasjärven kukoistuksen aiko-ja. Tapahtuma enteili jo 
tulevaa, sillä Tikkalasta avattiin uusi patikointireitti Hangasjärvelle. Alueesta toivotaan perheille 
yhteistä retkeilykohdetta. Lähistöltä löytyvät Hangaspuron ja Myllyvuoren Natura-alueet.

 Jyväskylän Latu on ollut mukana jo muutamana syksynä Korpijotos-patikoinnilla Ladun Majal-
ta Sallaajärven, Tikkamäen ja Kuusimäen kautta Hangasjärvelle. Ensi syksynä on tulossa 
tavallista juhlavampi Korpijotos 23.9.2012. Jotos on samalla sekä Keski-Suomen maakunta-
retki että Jyväskylän kaupungin 175-vuotisjuhlapatikointi. Pisin jotos kulkee taas tuota tuttua 
noin 25km:n reittiä. Mukaan voi tulla myös lyhyemmille reiteille, esimerkiksi Isolahdesta tai 
Tikkalasta Hangasjärvelle. Tarkempi ohjelma on seuraavassa lehdessä. 

Hangasjärven ulkoilualueen kunnostamista ja tapahtumakalenteria voi seurata osoitteessa 
www.pokokorpilahti.fi. Retkikämpän vuokraus käynnistyy todennäköisesti syksyllä 2012, kun  
rakennuksen perustukset on saatu uusittua, keittiö varustettua uudelleen ja takka vetämään. 

Retkikämppä säilyy kuitenkin Jyväskylän kaupungin ainoana eräkämppänä, sillä sähköä sinne 
ei tule, vesi kannetaan lähteestä ja uusi puuceerakennetaan kämpän ja saunan lähimaastoon.

Paula Määttä
Pokon hallituksen pj.

Hangasjärven syystulilla lokakuussa 2011.
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vapepa…  vapepa…   vapepa…  vapepa…

Vapepalaisten yhteinen tapaaminen

Keskiviikkona 06.06.2012 klo 18.00  Ladun Majalla
Osoite: Ronsuntaipaleentie 295, 40500 Jyväskylä

Ohjelmassa: 
 Eri ryhmien toimintaa etsinnässä
 Gps-laitteen/-puhelimen käyttöä etsintätilanteessa
 Valokuvaus henkilökortteja varten 
 Viranomaisen terveiset
 Suomen Punainen Risti
 Kahvit ja makkaranpaistoa 
 Lentopalloa

Ilmoittautumiset  01.06.2012 mennessä
Helvi Kaihlanen
Puh. 0400-868669 tai s.posti helvi.kaihlanen(at)gmail.com

Tervetuloa vapepalaiset ja asiasta kiinnostuneet!

p.s. Vapepalainen ilmoita heti jos yhteystietosi muuttuvat

olen kiinnoStunut vapaaehtoiStyöStÄ
 Majalla    Latu-urilla   Polkureiteillä  Polttopuuhuollossa
 Tapahtumissa    Koulutuksissa    Retkillä    Lajeissa
 Missä______________________ 

Yhteystiedot
Nimi:  ..................................................................................................................
Osoite: ................................................................................................................
Postinumero: ......................................................................................................
Postitoimipaikka:  ................................................................................................
Sähköposti:  ........................................................................................................
Puhelin:  ..............................................................................................................

Lähetä vastauksesi osoitteeseen: JKL LATU RY, PL 232, 40101 JYVÄSKYLÄ
Voit vastata myös netissä: www.jyvaskylänlatu.fi
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Pitkänen Reino Retket 050 330 9472
Puheenjohtaja  reino.pitkanen@elisanet.fi

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

Pouta Katariina Tiedotus, markkinointi 050 383 2946
Sihteeri  katariina.pouta@gmail.com

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

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

Määttä Paula Jyväskylän Ladun ja eri liikunta- 040 548 1544
 järjestöjen ja yhdistysten välinen pamaatta@gmail.com
 yhteistyö

Parviainen Heikki Lentopallo, sähly 0400 318 106
  hessu.parviainen@gmail.com  

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

Saarnikoivu Nina Muumien hiihtokoulu 050 3411 116
 Lasten ja nuorten toiminta      ninasaarnikoivu@gmail.com 

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

toiMihenkilöt

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

Knuuttila Helena Uudet jäsenet, jäsentietojen puh. k. 014 244 286, t. 014 215 636
 muutokset 040 585 2974
  haknuuttila@gmail.com                                

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

Pitkänen Irma Majaemäntä 050 360 7274
 Vuokraus ja hoito irma.pitkanen@elisanet.fi

Pitkänen Ritva Majatoiminta 040 5319 093

Räisänen Pentti Latupohjien raivaus  050 300 4700
 majan polttopuuhuolto

 



Pienemmät vakuutuslaskut?
Moni oli kysyttäessä sitä mieltä, että ottaisi ilolla vastaan pienemmän vakuutus-
laskun. Sehän onnistuu: kun keskität pankki- ja vakuutusasiasi OP-Pohjolaan,  
huomattavasti pienemmät vakuutuslaskut voivat olla täyttä totta. Tämä on asioinnis-
tasi kertyvien OP-bonusten ansiota. Laske omien bonustesi määrä bonuslaskurilla 
osoitteessa op.fi/bonuslaskuri

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- 
ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

JYVÄSKYLÄN LATU RY
PL 232, 40101 Jyväskylä
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