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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 marraskuussa.
Materiaali  lehteen viimeistään 23.11.2012 Jä
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Jyväskylän Ladulle voit lähettää sähköpostia osoitteella: 
jyvaskylanlatu@gmail.com  |  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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LAPsIssA JA NuoRIssA oN tuLEVAIsuus
Lapset kävelevät, kiipeilevät, juoksevat, kisailevat ja seikkailevat tiedostamattaan 
tekevänsä jotain todella tärkeää. He harjoittavat lihaksia, sydäntä, keuhkoja, ai-
voja - koko kehoaan ja mieltään. Luontoa parempaa paikkaa liikunnan harjoit-
tamiseen ja kokemuksen ja tiedon hankkimiseen on vaikea kuvitella. Siellä on 
puita, mättäitä ja pehmeää sammalta. Siellä voi olla suuri kaatunut puu, josta 
voi tulla vaikka juna tai avaruusraketti. Sieltä voi löytyä suuri kivi, jonka juurella 
peikkoperhe asustaa ja jonka päältä näkee kauas horisonttiin. Lapsen mieliku-
vitus on rajaton ja luonto tarjoilee sille aina uusia virikkeitä.

Ensi vuonna 75 vuotta täyttävä Suomen Latu oli alkutaipaleellaan nuorten ja 
nuorten aikuisten liikuntajärjestö. On luonnollista, että vuosikymmenten vieries-
sä myös jäsenistö ikääntyy. Suomen Ladussa on ymmärretty tämä tosiasia jo 
varhain. 1955 alkoi lasten hiihtokoulutoiminta. 

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän suomenkielisen Metsämörritoiminnan juuret yltävät Ruotsiin 
ja vuoteen 1957. Idean ja toiminnan kehittäjä oli Göstä Frohm. Hän oli huolestunut ruotsa-
laisten lasten ulkoilutottumuksista. Kaupungistuminen oli ollut voimakasta. Lasten leikkipaik-
koina olivat useimmiten pihat, kadut ja parkkipaikat. Gösta halusi viedä lapset ulos metsiin, 
kallioille ja veden äärelle ja tämä tuli tehdä lapsen mielenkiintoa ja mielikuvitusta herättävällä 
tavalla. Niinpä hän loi satuhahmon, jota alettiin kutsua Metsämörriksi. Nykyisin n. 40 000 lasta 
käy vuosittain Ruotsissa Metsämörrikoulun. Toiminta tapahtuu koko maan kattavan Frilufts-
främjandet-järjestön alaisuudessa. Suomessa Metsämörritoimintaa on kymmenissä Suomen 
Ladun jäsenyhdistyksissä, Luonnossa kotonaan -päiväkodeissa ja -kerhoissa ja perhepäivä-
hoidossa. Suomen Latu on kouluttanut yli 10000 metsämörriohjaajaa ja toimintaan osallistuu 
vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia. 

Jyväskylän Latu on vahvasti mukana lasten ja nuorten toiminnan kehittämisessä. Syyskuus-
sa on paljon lasten ja nuorten toimintaa. Ensimmäisenä on Metsämörrin 20-vuotisjuhlaviikko 
ja lapset pääsevät Metsämörrin juhlaretkelle. Seuraavana on vuorossa Jyväskylän 175-vuo-
tisjuhliin liittyvä maakuntaretki ja korpijotos Hangasjärven majalle. Siinä on otettu huomioon 
myös lapsiperheille ja nuorille sopivia lyhyempiä etappeja. Sitten on vuorossa geokätköilyä 
lapsiperheille. Kuukauden päätteeksi on opiskelijajärjestöjen ja Jyväskylän Ladun yhteinen 
liikuntailta majalla. 

Jyväskylän Eteläportti-Kauramäki-osayleiskaavan valmistelussa Ladun majan alue on varattu 
virkistysalueeksi. Jyväskylän länsipuolen asuntorakentaminen tulee lisäämään myös Kolmisop-
pisen ympäristön ja Jyväskylän Latu ry:n ylläpitämän Ladun majan  käyttöä. Toivotan lapsiper-
heet , nuoret, opiskelijat  ja nuoret aikuiset tutustumaan Jyväskylän Ladun toimintaan. Te tuotte 
mukananne uutta elinvoimaa ja virkeyttä toimintaamme. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. 
 

  Syysterveisin
  
      Reino Pitkänen
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ouLANKA-PAANAJÄRVI  1-9.8.2012
Jyväskylän latu järjesti ensimmäisen  Venäjän matkansa ja kutsui mukaan sisarjärjestöjensä 
jäseniä.  Matkaan lähti 15 henkilöä, joista kaksi Tiirismaan ladusta,  yksi Kotkasta ja loput 12 
Jyväskylän ladusta.  Kaikilla oli päämääränä Paanajärven kansallispuisto. Yhdeksän meistä  
piti  neljän päivän ”harjoitteluleirin” Oulangan kansallispuistossa Karhunkierrosta vaeltaen .  
Retkueemme keski-ikä oli 60 paikkeilla ikähaitarin ollessa 38-71 vuotta. Kaikki normaali- tai 
hyväkuntoisia, enemmän tai vähemmän vaeltaneita, kalamiehiä, tarinan iskijöitä ja hiljaisia, 
paljon maailmaa kiertäneitä ja kotimaassa viihtyneitä. Mukaan sattui valokuvauksen intohimoi-
nen harrastaja ja venäjän kielen taitaja. Matkan johtajaksi saimme  hyvät matkasuunnitelmat 
tehneen Reinon, joka matkan aikana joustavasti joukkojaan kuullen muutti reittisuunnitelmaa 
aina tarpeen mukaan. Reinon joustavuudesta kertokoon anekdootti Oulangan kansallispuis-
ton ”harjoitusleiriltämme”.  Reino oli aamulla vahingossa ottanut vaimonsa neljä numeroa pie-
nemmät vaelluskengät ja tarpoi niillä puolipäivää kunnes vaimo Irma kyselemään, että voisiko 
olla niin, että kengät olisivat aamutohinassa vaihtuneet, kun hänen jalkansa ei tahdo nousta 
kuten ennnen.

Ilmat Karhunkierroksen varrella olivat kesäiset.  Nautimme letkeästä menosta ja upeista mai-
semista. Viimeisen yön Karhunkierroksen varrella vietimme Siilastuvalla Jyrävää vastapäätä.   
Näimme kuinka perhostelija veti iltasella valtavan taimenen Jyrävän alla olevasta suvannosta. 
Sellaisia odotimme saavamme Paanajärven koskista. Joskin täyttymättä jäivät ne haaveet.

Huoltotauko ja porukoiden kokoontuminen oli Oivangin lomakartanossa. Saimme telttamme 
kuiviksi viimeisen yön tihutuksista ja pyykkimme pestyä. Joukkomme täydentyi siellä kuudella 
vaeltajalla. Mukaan tuli mm. Kari ja Taina, jonka pitkä aikaisena toiveena oli ollut päästä nä-
kemään äitinsä syntymäpaikka Paanajärven Heikkalassa. Nautimme yhdessä Oivangin herk-
kuillallisen ja rentouduimme saunoen. 

Oivangista tankkasimme kunnon aamiaiset ja otimme matkaamme retkieväät. Retkieväitä tar-
vittiin, sillä jouduimme viettämään Venäjän tullissa neljä tuntia. Kahdesta repusta  löytyi lääkä-
rin määräämiä särkylääkkeitä, joiden pakkausten punaiset kolmiot saivat tullimiehen terästäy-
tymään. Niitä kuvattiin edestä ja takaa, pidettiin monivaiheiset kuulustelut, tehtiin monisivuiset 
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selvitykset ja aikaa kului. Lopulta venäjänkielellä tehdyn anteeksipyynnön jälkeen pääsimme 
jatkamaan matkaa. Matkaa taitoimme 50 hengen bussilla, jonka ratissa taituroi kokenut Venäjän 
kävijä Markku Pohjolan Matkoista. Tie muuttui dramaattisesti Venäjälle tultaessa.  Matkasimme 
runsaiden sateiden runtelemaa hiekkatietä 20-30 km/tunnissa vauhdilla kierrellen tielle ajettu-
ja hiekkakasoja ja sortuneita tienpenkkoja. Jos jossakin tie näytti paremmalta, hiekkakiharat 
estivät vauhdin nostamisen. Kerkesimme ennen sulkemisaikaa luontokeskukseen Pääjärvel-
le, jossa tapahtui luonnonpuistoon rekisteröityminen. Sen jälkeen kävimme Igorin-kaupassa 
tekemässä täydennyksiä retkimuoniimme. Pullat osoittautuivat loisto-ostoksiksi.

Tullissa viettämämme aika kostautui niin, että jouduimme pystyttämään telttamme Oulanka- 
joen varteen  venäläisten harrastelijakalastajien joukkoon yhdeksi yöksi. Bussimme osoittautui 
niin isoksi, ettei sillä kyennyt ajamaan Paanajärven rannalle. Seuraavana aamuna nostimme 
rinkat selkään ja jatkoimme matkaamme patikoiden. Markku jäi bussin luo viettämään täysin 
ansaittua lepopäivää. Paanajärven rannalta saimme käyttöömme kahden tunnin ajaksi kak-
si moottorivenettä, joilla kuskasimme rinkkamme Arolan tilan leiripaikalle. Joukkomme käveli 
metsäreittiä Arolaan. Arolassa oli ihana sauna ja aitta sekä valokuvaajaporukan pressusta vi-
rittämä keittokatos. Nämä osoittautuivat tuiki tärkeiksi. Arolan niityt antoivat teltoillemme peh-
moisen alustan.  

Seuraavan päivänä lähdimme isohkolla moottorialuksella kohti Mäntykoskea. Saimme op-
paaksemme luonnonpuiston vartijana toimivan suomea taitavan Tatjanan. Ilma oli muuttunut 
koleaksi ja kosteaksi. Näimme samalla reissulla Tainan äidin kotipaikan Heikkalan. Tatjanalla 
riitti kerrottavaa Paanajärven kukoistuksen ajoilta, jolloin seudulla oli ollut useita tiloja, kirkko 
ja useita kouluja. 

Kivakkakoski ja Kivakkatunturi jäivät käymättä. Sää muuttui sateiseksi ja porukka äänesti 
joukkomme takaisin Suomen puolelle päivää aiottua aikaisemmin. Paluumatkalla kävimme 
Pääjärvellä syömässä. Saimmekin hyvät ruuat ja juomat kohteliaasti ja nopeasti tarjoiltuna. 
Pääjärvellä kävimme myös katsomassa Kekkosen aikoinaan vihkimää saunaa. Sauna oli kur-
jassa kunnossa. Samalla reissulla törmäsimme 62-vuotissyntymäpäiviään viettävään herraan, 
jolle kajautimme onnitteluviisun.   

Harjoittelua Oulangan kansallispuistossa. Kuva Niilo Leinonen. 
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Matkaa jatkoimme kohti rajaa mutta vielä Markku löysi meille nähtävää. Hän vei meidät  katso-
maan Suvannon kylää  ja katsomista riitti. Usealla tarttui mukaan Topin ja Marin ”korimarketis-
ta” pärekori. Näin pääsimme tukemaan paikallisia ja tukea siellä kylässä näytettiin tarvitsevan.
Venäjän tullista pääsimme tunnissa läpi ja Suomen puolella asia oli läpihuutojuttu. Reino sai 
muutettua varauksemme Kylmäluoman retkeilyalueelle päivää aikaisemmaksi ja niin me hu-
ristelimme Kuusamoon bussilla ja vaihdoimme henkilöautoihin. Ajoimme Kylmäluomaan, sau-
noimme ja pidimme keskiyön salaatti- ja lettukestit.   

Kylmäluomassa vietetyn yön jälkeen osa porukasta lähti vielä Julma-Ölkylle, jossa kiireisimmät 
tutustuivat Ölkkyyn veneellä ja osa käveli Ölkyn Ähkäsyn poimien hilloja muistoksi.
Kotiin palasimme hyvissä voimin uudet retket mielessämme.

Omatoimireissussa hyväksi havaittua:
 - sopivan kokoinen porukka tällaiselle retkelle 10-15 henkeä
 - joustava matkan vetäjä, jolla arvovaltaa, 
  kokemusta ja ennen kaikkea taito kuunnella joukon mielipiteitä
 - Venäjälle suuntautuvalla retkellä vähintään yksi venäjän kieltä taitava mukana
 - Pitkän matkan aikana huoltotauot ovat luxusta (ruokailut pöydän ääressä, pyykinpesu,  
  ruokavarastojen täydennys, sauna jne..)
 - aikataulujen joustomahdollisuus

Antti, Eeva-Liisa, Eija, Irma, Kari, Markku, Niilo, Pentti, Reino, Sakari, Taina, Tarja, Terhi, Terttu 
ja Tuija*2

Mäntykoski. Kuva Antti Niemi
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suoMEN LADuN LEIRIPÄIVÄt 2012
Kuluvan vuoden leiripäivät pidettiin Itä-Savossa Juankosken kauniissa kirkonkylässä.  Järjes-
tämisvastuu oli Juankoskella kotipaikkaansa pitävällä Suomen Ladun jäsenyhdistyksellä Pyhät 
Polut ry:llä.  Kaikki tapahtumat olivat koulukeskuksessa ja sen lähiympäristössä. Ohjelmassa oli-
vat perinteiset kilpailut, kirkkokonsertti, paikallista kulttuuritarjontaa ja latutanssit kahtena iltana.  

Vaelluskisa oli aikaisemmasta poikkeava. Nyt kisailtiin yksilötasolla. Osanottajat vietiin Kolo-
veden todella upeisiin maisemiin. Kolmella kirkkoveneellä soudettiin kolmelle rastipisteelle, 
joissa jokaisessa oli viisi tehtävää. Oli todella mielenkiintoinen ja haastava kilpailu. Mukavaa 
on todeta, että sijoitukseni oli 2-4, pisteitä kaikilla kolmella oli 8, max. 12 p.

Muita kilpailutuloksia:
Lentopallon harrastesarjassa Jyväskylä oli kolmantena. Naisten beachissa Jyväskylä oli si-
joilla 2. ja 3.

Valitettavasti viime vuosien leiripäivien osanottajamäärä on edelleen laskussa.  Nyt on jatkoa 
ajatellen tilanne auki, halukasta järjestäjää ei ole vielä löytynyt. Koko konsepti on mietittävä 
uudelleen.  Nykyään on kesäviikonloppuina runsaasti erilaista tapahtumatarjontaa ja se näkyy 
leiripäivien osanottajamäärissä.

Leiripäivät oli hyvin järjestetty, ilmakin suosi ja tuttuja tavattiin.

Matti Varesmaa

MEtsÄMÖRRI tÄYttÄÄ 20 VuottA
Suomen Ladun metsämörritoimintaa juhlitaan Jyväskylän Ladun majan maastossa torstaina 
20.09.2012.  Teemme n. 2 km pitkän retken, jonka aikana pidetään nuotiopaikalla evästauko.  
Reitillä on erilaisia aiheeseen liittyviä tehtävärasteja.  

Retki on tarkoitettu 7-10 vuotiaille lapsille. Latu tarjoaa makkarat, muut eväät pitää ottaa itse 
mukaan reppuun.  Lähtö tapahtuu klo 17 Ladun majan yläparkkipaikalta Ronsuntaipaleen tien 
varresta ja arvioitu paluu on n. klo 19 mennessä. Ryhmän koko on enintään 20 lasta.

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 18.9.2012.  Annika Isomäki, p. 0400 437 458 / iltaisin.

GEoKÄtKÖILYÄ LAPsIPERHEILLE
Lapsiperheiden geokätköilystartti Ladun Majalla ti 25.9 klo 18 - 19.30. 

Haluaisitko löytää uuden, kivan ulkoiluharrastuksen koko perheelle? Tule ja tuo jälkikasvusikin 
innostumaan geokätköilystä! Kätköily on satelliittipaikannukseen perustuvaa aarteenetsintää, 
joka motivoi polulle niin taaperoa kuin teiniäkin! Aloittamiseen tarvitset vain internet-yhteyden. 

Tämä harrastus sopii kaikenikäisille ja - kuntoisille, se on ilmaista ja ympärivuotista lähiliikuntaa.
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Geokätköilystartissa tutustumme geokätköilyn perusteisiin majalla ja etsimme yhdessä har-
joituskätköjä lähimaastosta. Mukaan ulkoiluvaatteet sekä oma gps-laite, mikäli sellaisen jo 
omistat  - mutta ilmankin pärjää.

Tervetuloa isot ja pienet aarteenetsijät, reippailijat ja seikkalunhaluiset!  Tämä ilta tuo syksyn 
ulkoiluhetkiin takuulla uutta hohtoa. :-)

Ei ennakko-ilmoittautumista eikä osallistumismaksua. 
Tiedustelut Mila Auvomaa, p. 040 75 81 664 / mila.auvomaa at gmail.com

Tämän syksyn maakuntaretki
KoRPIJotos HANGAsJÄRVELLE
sunnuntaina 23.9.2012

Tule tutustumaan Hangasjärven ulkoilualueeseen ja retkikämppään sekä Hangaspuron ja Myl-
lyvuoren Natura-alueisiin.Patikointireitti kulkee Ladun Majalta Sallaajärven aarnimetsäalueen 
sekä Kirkkokankaan, Tikkamäen ja Kuusimäen vanhojen metsien suojelualueiden kautta. Mat-
kan varrella on Suomen korkein kuusi.  

LÄHTÖ LADUN MAJALTA KLO 9. Bussikuljetus Isolahden Kirkkokankaalle ja Tikkalaan. 
Voit valita itsellesi/perheellesi sopivan reitin.  
1. Ladun Maja-Hangasjärvi (25km), yhteyshenkilö Paula Määttä 0405481544
2. Isolahti/Kirkkokangas-Hangasjärvi (15km), yhteyshenkilö Jukka Parkkinen 0465448778
3. Tikkala-Myllyvuoren Natura-alue-Hangasjärvi (7km), yhteyshenkilö Jari Hujala 0405931418 

TOINEN LÄHTÖ Vesalan kurssikeskuksesta klo 9. Tule omalla autolla Vesalaan, paluukyyti 
järjestetään. Patikointireitti Vesala- Sarvenperä-Saukkola-Hangasjärvi (14km). Yhteyshenkilö 
Pekka Välivaara 0405115046. Muilta kyliltä omaehtoiset kulkijat ovat myös tervetulleita Han-
gasjärvelle.

Hangasjärvellä rantasauna lämpimänä klo 12 - 18. Ruokailu 10€. Piha-alueella ulkotulet ja muu-
rinpohjalettuja. Paluukuljetukset Hangasjärveltä Isolahden kautta Ladun Majalle klo 15 ja klo 18.

Lisätietoja: Paula Määttä 0405481544 tai pamaatta@gmail.com. 

Tutustu Hangasjärven ulkoilualueeseen osoitteessa www.pokokorpilahti.fi.

LAtuPoHJIEN RAIVAustALKoot LA 29.9.
Lähtö klo 9 majan alaparkista.  Jakaannutaan osanottajamäärästä riippuen useampaan ryh-
mään ja hajaanutaan 10 ja 20 kmreiteille sopiviin kohtiin. Parhaita työkaluja ovat viikate ja 
vesuri, eli niitä mukaan. 

Myös raivaussaha on hyvä työkalu pahemmissa paikoissa. Samalla kohennetaan reittien 
merkitsemistä oranssinauhoilla, joita saa majalta. Urakka kestää aamupäivän ajan, juomista 
ja eväitä reppuun. 
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Toivottavasti mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut lähtee mukaan.

Lisätietoja Matti Varesmaa, p. 0400 601 473

MAJAtALKoot
Talkoot lauantaina   13.10.2012 klo 9 alkaen Ladun majalla. Siivotaan maja ja ympäristö tal-
vikuntoon. Lopuksi talkookahvit ja makkaranpaistoa.

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Irma Pitkänen p. 050 360 7274

sALIVuoRot 2012-2013
Lentopallo
Maanantai    Pupuhuhdan koulu 03.09.2012 – 22.04.2013  klo 19.30-20.45 (naiset)
 Paitsi 24.12.2012, 31.12.2012 ja 01.04.2013

Tiistai Keljonkankaan koulu 04.09.2012 – 23.04.2013  klo 20.15-21.30 (miehet)
 Paitsi 09.10.2012, 25.12.2012 ja 01.01.2013

Lauantai Keljonkankaan koulu 15.09.2012 – 27.04.2013  klo 16-17.30 (sekavuoro) 
 
 Lisätietoja: Heikki Parviainen p. 0400 318 106

Sähly
Torstai Vaajakosken koulu 06.09.2012 – 25.04.2013   klo 20.45-22

 Lisätietoja: Jouko Hyvärinen, p. 040 748 7743

Lauantai Keljonkankaan koulu 15.09.2012 -  27.04.2013 klo 15-16
 Isät ja pojat

 Lisätietoja:  Heikki Parviainen,  p. 0400 318 106 

VAPAAtA LAPIN KoHtEEssAMME
Kiinteistö Oy Jerisranta, Jerisjärventie 65 as 17, 99300 Muonio

Viikko 50/2012 08.12.-15.12.2012 120,00 eur

Soita tai heitä viesti, niin viikko on Sinun!

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



VAPEPA…   VAPEPA…   VAPEPA…   VAPEPA…
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Kiitos kaikille 6.6. yhteiseen tapaamiseemme osallistuneille ja ennen muuta niille jotka
säätä uhmaten ovat olleet tositoimissa 2 kertaa kuluvan kesän aikana.

Valokuvia henkilökorttia varten toivoisimme, jotta saisimme mahdollisimman monta samalla 
kertaa tilatuksi.  Kuvan tulisi olla passikuvan oloinen (ei virallinen) ja mieluiten sähköisenä al-
lekirjoittaneelle.

Omat huomioliivimme ovat valmistuneet.  Jaamme niitä ”tositilanteissa” mieluusti henkilökort-
tien valmistuttua.

Toivon meidän kaikkien ottavan Vapepa -toiminnan vakavasti, vapaaehtoisuudesta huolimat-
tatämä on arvokasta työtä lähimmäistemme avuksi ja viranomaisen tueksi.

Pidäthän puhelimesi kuulolla ja vastaathan heti saamaasi tekstariin!

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Helvi Kaihlanen, puh. 0400-868669 tai s-posti.  helvi.kaihlanen@gmail.com

KoKousKutsu
Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 22.11.2012 klo 18 al-
kaen Ladun majalla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13:n syyskokoukselle määräämät asiat,  hallituksen jä-
senten valinta erovuoroisten tilalle kaudeksi 2013-2015 (erovuorossa ovat  Helvi Kaihlanen, 
Hilkka Jääskeläinen ja Katariina Pouta), sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.  

Kahvitarjoilua. Tervetuloa.

Hallitus

PIKKuJouLu LADuN MAJALLA 15.12.2012
Jyväskylän Ladun pikkujoulua vietetään  Ladun majalla lauantaina 15.12.2012 klo 17 alkaen.  

Ohjelmassa on joululauluja, lasten piirileikkejä ja tietysti myös joulupuuroa.  
Joulupukki vierailee, joten ota pieni lahja pukin konttiin.

Tervetuloa viettämään mukavaa Joulunalushetkeä.
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HALLItus 2012
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
 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
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