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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

Jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi–helmikuussa, 
huhti–toukokuussa, elo–syyskuussa ja marras–joulukuussa. 

JYVÄSKYLÄN LADUN JÄSENMAKSUT
• Perheen 1. jäsen 28 euroa • Perhejäsenmaksu 35 euroa
 (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
• Nuorisojäsen 18 euroa • Rinnakkaisjäsen 18 euroa • Yhteisöjäsenmaksu 26 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, Halosen urheiluliikkeestä sekä Partioaitasta.
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   vuorokausihinta/  viikkohinta/
   kpl tai pari  (jäsenhinta) kpl tai pari  (jäsenhinta)
3 kpl  Ahkio     35 e  (15 e)
1 kpl Lasten ahkio   35 e  (25 e)
18 paria  Kävelysauvat  2 e (1 e) 10 e  (5 e)
27 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
1 kpl  Suksiboksi   35 e (25 e)     

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 puh. 050 402 1351. 
heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
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Jyväskylän Ladulle voit lähettää sähköpostia 
osoitteella: jyvaskylanlatu@gmail.com
www.jyvaskylanlatu.fi

Puheenjohtajan 
pulinoita
Talvi on vaihtunut kevääseen – josko nyt mennyt-
tä oikein voi talveksi edes kutsua – ja kalenterin 
mukaan kesäkin on jo edessä. Innokkaimmat toki 
pääsivät jonkin verran hiihtämäänkin, ja Kolmis-
oppisen jäällä oli onneksemme sen verran riittäväs-
ti lunta, että Muumi-hiihtokoulu saatiin pidetyksi.

Projektiluonteiset hankeasiat eli Majan ekologiset 
investoinnit ja parkkipaikkahankkeen eteneminen 
ovat aikataulullisesti kiinni kaupungin puiden kaa-
dosta, tämän jälkeen työt mitä todennäköisimmin 
etenevät rytinällä. Arvio on, että konetöiden osalta 
työt olisi tehty noin viikossa. Toki senkin jälkeen on 
vielä pientä ”sipistelyä”, josta saadaan kertymään 
niitä paljon kaivattuja talkootunteja. Toivottavasti 
aikataulua saadaan tarkemmin selville ennen tä-
män lehden painoon menoa, mutta mikäli ei, niin 
seuratkaa nettisivuamme ja facebookia, joista ai-
kataulut kylllä selviävät.

Majalla on lentopallon lisäksi myös tarkoitus läm-
mitellä jäsenistön kesäsaunaa tänäkin kesänä pari 
kertaa viikossa, näillä näkymin päivät olisivat kes-
kiviikko ja sunnuntai.

Kaupunki on lopettamassa Kolmisoppisen uima-
rannan ylläpidon, ja kevätkokouksessa päätimme 
ottaa rannan yhdistyksemme hoitoon, näin aluk-
si ainakin ensi kesäksi. Katsotaan jatkoa sitten, 
kun selviää, mitkä ovat rannan ylläpidosta meille 
aiheutuvat todelliset kulut ja kuinka hoito muu-
toinkin luonnistuu.

Vielä hivenen retkeilyistä, joista tosin on asiaa 
tuonnempanakin. Reino on vetäytymässä retkeily-
vastuusta, ja olemme ideoineet asiaa uusiksi. Tule-
vana kesänä on iltaisin tutustumisia lähiympäris-
tömme luontopolkuihin. Pitempiä retkiä ovat Lei-
vonmäen luonnonpuistoon tapahtuva päiväretki ja 
Kiillopäälle suuntautuva koko viikon matka, jolla 
on tarkoitus tehdä päivän mittaisia patikointiretkiä, 
joiden pituus voi vaihdella kunkin oman kunnon 
mukaan. Tokihan on mahdollista lähteä mukaan, 
vaikka haluaisi ”rymytä” koko viikon telttaillen.

T: Hessu

Maisema Raattamasta.
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Muumien 
hiihtokoulu
Tänä vähälumisena talvena jännitettiin viime het-
keen asti, voidaanko Muumien hiihtokoulu järjes-
tää. Lunta satoi onneksi sen verran, että Ladun ma-
jan jäälle saatiin ajettua pieniä latuja hiihtokoulua 
varten helmikuun puolivälissä ennen lasten hiihto-
lomaa. Hiihtokoululaiset olivat iältään 5–10-vuo-
tiaita. Sitä nuoremmat pääsivät Muumien perhe-
hiihtokouluun huoltajan kanssa. 

Muumien hiihtokoulussa lapset oppivat hiihdon 
perusteita leikkien ja erilaisten tehtävien kautta 
hiihdonohjaajien opastuksella. Hiihtomaan temp-
puradalla taiteiltiin esteiden yli ja ali sukset jalas-
sa, ja liikenneladulla hiihdettiin erilaisten liiken-
nemerkkien mukaan. Muumilaakson kadonnei-
ta tavaroita etsittiin ympäri hiihtomaata ja välil-
lä ihmeteltiin, kuka oli tyhjentänyt Muumi Mam-
man hillopurkit. Suosittua hiihtäjien keskuudessa 
oli myös mäenlasku. Eräs pikkuhiihtäjä varmisti-
kin hiihtokoulun päätteeksi: ”Voihan tänne tulla 
ensi vuonnakin?” 

Ennen Muumien hiihtokoulua Riitta Vuorinen 
Jyväskylän Ladusta koulutti hiihdonohjaajia La-
dun majalla. Myös ensi talvelle on suunnitteilla 
hiihdonohjaajakoulutus. Tulevassa koulutukses-
sa keskitytään yli seitsemänvuotiaiden hiihdon-
opetukseen. 

Muumien hiihtokoulun väki kiittää kaikkia hiihto-
kouluun osallistuneita lapsia ja perheitä sekä La-
dun majan henkilökuntaa taas kerran niin muka-
vasta hiihtokoulusta.

Muumien hiihtokoulun puolesta, Lotta Kotamäki

Pääsiäisretki
Jyväskylän Ladun 30. pääsiäisretki Majoitustalo 
Aila Mäkisellä 

Jyväskylän Ladun tämän kevään hiihtoretki Raat-
tamaan oli 30. peräkkäinen retki, jolla latulaiset 
saivat nauttia Majoitustalo Aila Mäkisen hyvästä 
hoidosta. Aila ja Toivo ovat tarjonneet ystävälliseen 
tapaansa täysihoidon, johon kuuluvat lämpimät ja 
siistit majoitustilat, herkulliset lappilaiset ateriat ja 
puusaunan pehmeät löylyt. 

Matkan alkaessa Jyväskylä oli lumeton, samoin 
Oulun seutu eikä vielä Rovaniemelläkään maise-
ma näyttänyt kovin valkoiselta. Levin paikkeilla oli 
lunta jonkin verran, mutta kun lähestyimme Pal-
lastuntureita, lumipeitteen paksuus kasvoi yllättä-
en yli puoleen metriin. Parin asteen yöpakkasten 
jälkeen ladut olivat aamupäivisin ensiluokkaisen 
luistavia. Auringon lämmittäessä lumi pehmeni 
sopivasti, mikä helpotti vauhdin hillintää jyrkim-
missä alamäissä. Sää suosi kaikkina neljänä hiih-
topäivänä ja rusketus syveni hiihtäjien kasvoilla.  

Nuoret saivat lasketella kahtena päivänä Laukuke-
ron erinomaisilla ja ruuhkattomilla rinteillä. Lap-
set kehuivat Pallashotellin pulkkamäkeä maail-
man parhaaksi. Pitkäperjantain ja lankalauan-
tain hiihdot lähtivät Pallashotellilta. Perjantaina 
hiihdimme Jerisjärvelle. Siellä oli mahdollisuus 
käydä hiihdon päätteeksi virkistävässä avannossa 
tai hiljentymässä kauniissa jääkappelissa. Lanka-
lauantaina kävimme tutustumassa hienossa tun-
turimaisemassa olevaan Nammalakurun uuteen 
autiotupaan. Monille tuttu vanha tupa ja sen ala-
puolella ollut kotakahvila oli purettu pois. Pääsi-

Aila ja Toivo Mäkinen (2. ja 5. vasemmalta) ja retkeläiset 2. pääsiäispäivän aamuna. Kuva: Arto Kukkonen
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äisaamuna yksi ryhmä suuntasi Hannukuruun ja 
toinen ryhmä Hetasta etelään. Kolme hiihti suun-
nitelman mukaan suorinta latua Raattamaan, yksi 
kiersi Harrisaajon kautta ja kaksi hiihti hurmok-
sessa Pallashotellille saakka. 

Arjen kiireet jäivät taakse, kun kukin sai hiihtää 
halujensa ja voimiensa mukaan.  Tähtipalvelut 
Lauttaanaho tarjosi jälleen miellyttävät bussikyy-
dit, joita ohjelmapalvelu Karoliinan järjestämät 
tietokilpailut piristivät. 

Jyväskylän Ladun tarkoitus on ollut tarjota pää-
siäisen hiihtoretkillä Lapin maisemia, hiihtoa ja 
täysihoitonautintoa edulliseen hintaan. Siihen on 
tarvittu hyvä tukikohta ja Mäkisten talo ja palve-
lut ovat täyttäneet odotuksemme.  Muistelimme 
Ailan ja Toivon kanssa myös aikaisempien retkien 
vetäjiä, erityisesti Esko Hyytiäistä, joka on järjes-
tänyt ja vetänyt lähes kolmekymmentä Jyväskylän 
Ladun pääsiäisretkeä. Välitämme lämpimät tervei-
set ja suuret kiitokset Eskolle.  Lämpimät kiitok-

set kaikille aikaisempien retkien osallistujille, op-
paille ja vetäjille ja tietysti myös tuoreimman ret-
ken osallistujille.

Reino ja Ilari

Maailmanmestari- 
veteraaneja
Monet veteraanilatulaiset edustavat eri liittoihin 
kuuluvia seuroja, jotka ovat Suomen Veteraanilii-
ton jäseniä ja sitten Suomen veteraaniliittolaisina 
edelleen Suomea maailmalla. Saara Koivunen on 
pitkäaikainen kunniajäsenemme, joka vuosia, vuo-
sia sitten muutti kotiseudulleen Keuruulle. 

Nyt 86-vuotiaana hän voitti Virossa 8. MM-kul-
tansa hiihtosuunnistuksessa. Saara kommentoi 
hiihtoaan Eija Ruoholle Suur-Keuruun sanomien 
haastattelussa: ”Ei seitsemään mitaliin voinut lo-
pettaa, sehän on valehtelijoiden luku.”  Itse kisaa 
Saara kommentoi: ”Maastossa paljon suppia, eikä 

Saara Koivunen ja MM-kulta. Kuva: Eija Ruoho.Aila ja Toivo Mäkinen (2. ja 5. vasemmalta) ja retkeläiset 2. pääsiäispäivän aamuna. Kuva: Arto Kukkonen



6

luntakaan ollut hirveästi, välillä piti mennä sukset 
kädessä kuin kesäsuunnistuksessa.” Saaran viralli-
nen edustusseura on Suunta Jyväskylä.

Pirjo Karetie ja Terhi Kokkonen ovat aktiivi-
jäseniämme. Heidät tapaa päivystämässä Majalla 
mutta varmemmin Hipposhallissa ja Harjun ken-
tällä omissa harkoissaan tai aktiivisina talkoolai-
sina seurojen kilpailuissa. Viimesyksyisen Brasilian 
matkan tuomisina heillä oli useampikin MM-kul-
tamitali. Maaliskuun viimeisellä viikolla Unkarissa 
pidetyissä Veteraanien EM-kisoissa Pirjo, Terhi ja 
Kirsti Siekkinen saavuttivat useita kulta- ja muita 
mitaleita yleisurheilun eri lajeissa. Taso noissa ki-
soissa on kova, ja kovassa kunnossa ovat naiset-
kin, jotka edustavat kotimaassa Jyväskylän Kent-
täurheilijoita ja Harjun Urheilijoita.

Maailmanmestari ja ennätysten tekijä
Leo Saarinen, entinen monivuotinen majaisäntä, 
joka kilpailee Saaran kanssa samassa ikäryhmäs-
sä, on myös kunniajäsenemme. Brasilian reissulta 
hänellä oli tuomisena ainakin kuulan MM-kulta. 
Leksa on lukuisten MM-ennätysten rikkoja ja ai-
nakin 15-kertainen maailmanmestari.  Hänen la-
jeinaan ovat lähinnä kuulantyöntö ja moukarin-
heitto sekä epävirallisempi painonheitto. Leksan 
kotiseura on Harjun Urheilijat.

Kun jatkossa näette näitä nimiä lehdissä, tiedätte 
heidän edustavan myös omaa yhdistystämme. He 
ovat samalla oiva esimerkki siitä, mitä kaikkea voi 
vielä ikäihmisenäkin harrastaa ja saada siten elä-
kevuosiin uutta sisältöä. Ikä ei ole este, päinvastoin.

Yhdistyksemme onnittelee urheilun tosisankareita!

Helvi

Majaemännän 
palsta
Tämän talven olosuhteista on varmaan jo puhuttu 
ihan liiaksikin, mutta totuus on, että lumenpuute 
aiheutti majan toiminnassa ennennäkemättömän 
myyntitulojen romahtamisen. Suuri kiitos kuiten-
kin kaikille majan päivystyksiin osallistuneille. Toi-
vottavasti ensi talvena taas palaamme normaalei-
hin lumitalviin.

Hiljaisina päivystysvuoroina varmaan itse kulle-
kin tuli pieni pelko – entä jos talvet ovatkin tällai-
sia yhä useammin. Ennustaminen on vaikeaa, var-
sinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta tähän 
uhkakuvaan meidänkin on syytä suhtautua vaka-
vasti. Niinpä nyt kaikki joukolla miettimään, mi-
ten voisimme vilkastuttaa majan toimintaa siinä 
tapauksessa, että hiihtäjiä ei enää lumenpuutteen 
vuoksi majalle tulekaan. Tänä talvena Kolmisop-
pisen jäälle saatu napakelkka oli kyllä ahkerassa 
käytössä, mutta ei sekään yksin riitä. Ja entä jos 
lampi ei jonakin talvena edes jäädy? Mitä muuta 
toimintaa voisimme tällaisissa tilanteissa majalla 
ja majan ympäristössä tarjota? Tällaisia uusia ide-
oita otamme mielellämme vastaan.

Asiakaspalautteissa on toivottu mm. enemmän suo-
laista tarjottavaa, eikä vain ”sitä ainaista, rasvaista 
munkkia”. Vaikka munkit tekevät edelleenkin hy-
vin kauppansa, olemme jo lisänneet tarjontaam-
me mm. voileipiä ja välillä suolaisia piirakoita.

Muumien hiihtokoulu onnistuttiin sentään järjes-
tämään mutta Muumien lumikenkäretki joudut-
tiin perumaan – tai oikeastaan vaihtamaan uu-
teen ohjelmaan: Muumien metsäretkeen. Retki-
tapahtuma maaliskuun lumettomassa metsässä 
olikin erittäin suosittu tapahtuma, jossa oli lähes 
300 osallistujaa.

Aiemmin toivomuslistalla olleista jutuista toteutet-
tiin Hygieniapassi- ja Hätäensiapu-kurssit.

Pääemännän ollessa Raattamassa hiihtelemässä 
tämän kirjoitteli apuemäntä Riitta.

Palkittuja
Ossi Vuorinen 
Aktiivilatulainen Ossi Vuorinen palkittiin 28.2.2014 
Suomen Meripelastusseuran ansioristillä pitkäai-
kaisesta työstään Korpilahden Järvipelastajien toi-
minnassa. Ossi on ollut yli 40 vuotta aktiivises-
ti mukana ja Kalliosaaren tukikohdasta hänelle 
on tullut vuosien saatossa lähes toinen koti. Me 
latulaiset olemme etenkin majan puitteissa saa-
neet nauttia Ossin monitaitoisuudesta erilaisis-
sa remontti- ja rakennushommissa, mistä par-
haat kiitokset.



7

Helvi Kaihlanen
Monitoimilatulainen Helvi Kaihlanen on saanut 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän an-
sioristin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta latutyös-
tä. Merkki ojennettiin Helville Suomen Ladun ke-
vätkokouksessa Salossa 27.4.2014. 

Latulaiset esittävät Ossille ja Helville lämpimät on-
nittelunsa heidän saamistaan valtakunnallisista 
huomionosoituksista.

Matti Varesmaa

Ekologiset 
investoinnit ja 
parkkipaikan 
laajennus
Ladun majan parkkipaikan laajennusalueelta kaa-
detaan puut ja poistetaan kannot toukokuun alus-
sa. Sen jälkeen pintamaa poistetaan, alue ojitetaan 
ja paikalle kuljetetaan kantavat murske- ja sora-
kerrokset. Niiden alle asennetaan suojakangas ja 
routaa eristävät materiaalit. Parkkipaikalle raken-
netaan roskakatos ja infotaulu. Majan harmaille jä-
tevesille asennetaan umpinainen lokakaivo ja myös 
ulkokäymälään vaihdetaan uusi lokasäiliö. Majan 
katolle asennetaan aurinkopaneelit.

Hanke toteutetaan suurimmaksi osaksi toukokuun 
aikana. Vastaavina mestareina toimivat Kalle Ko-
lehmainen parkkipaikkahankkeessa ja Erkki Kaih-
lanen jätejärjestelmien uudistamisessa. Hankkeen 
toteuttamiseen tarvitaan paljon talkoolaisia erilai-
siin tehtäviin. Niitä ovat parkkipaikan maanraken-
nukseen ja ympäristön siistimiseen, infotaulun ja 
roskakatoksen suunnitteluun ja rakentamiseen liit-
tyvät tehtävät sekä lokakaivon ja ulkokäymälän jä-
tesäiliöiden asennukseen liittyvät asennus-, eristys- 
ja tasoitustyöt sekä aurinkopaneelien asennus. Tal-
koolaisten toivotaan tuovan mukanaan myös tar-
vittavia työkoneita ja työkaluja. Talkoolaisia tarvi-
taan myös majalle huoltotehtäviin. Talkoisiin voi 
ilmoittautua toukokuun alussa kotisivuillamme 
avattavassa Lyyti-palvelussa.  

Hanketoimikunta: Reino Pitkänen, p. 045 234 2078, 
Paula Määttä, p. 040 548 1544 ja Tapio Jauhiainen, 
p. 040 034 5103

Huvitoimikunta 
tiedottaa
Yhdistykseemme on perustettu monien toimikun-
tien jatkoksi huvitoimikunta. Vaikka kaikki toi-
mintamme on huvia, niin tämän vanhan termin 
rajattu sisältö on varmaan kaikille tuttu. Se pitää 
sisällään kulttuuritoimintaa hyvin laaja-alaisesti.

Jos teillä on tällä saralla ideoita tai toivomuksia tai 
jopa valmista esitettävää harrastusmielessä, niin ot-
takaapa yhteyttä esimerkiksi Raimo Koivistoiseen 
p. 0400-824179.  

Latutietoa
Mennyt talvi oli näillä leveyksillä kurja hiihtäjille. 
Uskomme kuitenkin, että parempiakin talvia on tu-
lossa. Olemme ryhtyneet toimiin latureitistömme 
parantamiseksi. Tavoitteenamme on saada jälleen 
auki rautatieviranomaisten katkaisema latu Ladun 
majalta Laajavuoreen sekä Ladun majan ja Muu-
ramen välinen latu parempaan kuntoon. Meillä 
on myös hyviä toiveita saada majamme lähistölle 
Soidenlammen lenkille ns. ensilumen latu aikai-
sin syksyllä käyttämällä tarvittaessa tekoluntakin. 
Toimimme hyvässä yhteistyössä Jyväskylän kau-
pungin ja Muuramen kunnan kanssa. 

Latu Facebookissa
Jyväskylän Ladun viralliset facebook-sivut on avat-
tu! Facebookissa voivat käyttäjät keskustella reaali-
ajassa erilaisista ulkoiluun liittyvistä aiheista. kos-
kivatpa ne sitten latujen kuntoa tai parhaita sau-
vakävelymaastoja. 

Käykäähän joukolla tykkäämässä uusista sivuista!

Linkki löytyy Ladun kotisivuilta. 
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Muumien retkeilytapahtumasta 
kävijämenestys!

Muumi ja lapset. Kuva: Ismo Räsänen  

Muumien retkeilytapahtuma keräsi Ladun majalle lau-
antaina 15.3.2014 huimat 280 retkeilijää kun Keski-Suo-
men Allergia- ja Astmayhdistys ja Jyväskylän Latu järjes-
tivät ensimmäistä kertaa yhdessä koko perheen liikun-
tatapahtuman. Alun perin tarkoitus oli järjestää lapsil-
le lumikenkäilyä Muumin seurassa, mutta heikon lumi-
tilanteen vuoksi suunnitelmia muutettiin lennossa. On-
neksi Muumipeikkoa ei lumen puute haitannut ja hän 
olikin tervehtimässä retkeltä palaavia lapsia.

Perheet tekivät metsässä oppaan johdolla noin tunnin 
mittaisen retken, jonka varrella pysähdyttiin erilaisil-
le Muumi-aiheisille rasteille. Rasteilla tutustuttiin luon-
toon ja opeteltiin yhdessä hyödyllisiä retkeilytaitoja, ku-
ten suunnistamista ja luonnossa kulkemista eläimiä häi-
ritsemättä. Rakentuipa metsään ajankohtainen Pikku 
Myyn asuntomessualuekin! Retken lopuksi keskityttiin 
retkeilyn tärkeimpään juttuun eli eväiden syöntiin La-
dun majalla. Päivän aikana järjestettiin neljä retkeä ja 
yhdistysten iloksi niihin kaikkiin riitti runsaasti kävijöitä.

Allergia- ja Astmaliitto on mukana Opetusministeriön Ci-
tyliikkuja-hankkeessa, jonka puitteissa on järjestetty mo-
nipuolisia liikuntatapahtumia eri puolilla Suomea. Tä-
män hankkeen tiimoilta alkoi yhteistyö myös monipuo-
lisen liikuttajan, Suomen Ladun ja sen paikallisyhdis-
tysten kanssa. Tapahtumalle on toivottu jatkoa ensi tal-
velle, toivottavasti silloin päästään lumikenkäilemään!

Lilli Luukkainen

Muumi joukossa. Kuva: Ismo Räsänen
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Enni rakensi näin hienon majan Antti-isänsä 
avustamana. Kuva: Hannu Mäkelä

Luonnontuntemus. Kuva: Lilli Luukkainen

Kuva: Lilli Luukkainen
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Majatalkoot
Ladun majatalkoot ovat lauantaina 3.5 alkaen klo 
9. Siivotaan maja, sauna ja pihapiiri kevätkun-
toon ja lasketaan laituri järveen. Kahvi- ja me-
hutarjoilua!

Vapepa-ilta 
Aika: Keskiviikko 7.5.2014  klo 18.00
Paikka: Ladun Maja
 Ronsuntaipaleentie 295   
 40500 Jyväskylä
Asiat: – Latulainen Vapepassa
 –  Ryhmämme uusi VAPEPA-kortti
 –  Kadonneen löytyminen
 –  Etsinnässä käytettävät puhelimet,  
  harjoitus
Tarjoilua

Ryhmämme kaipaa lisää jäseniä tähän vapaaeh-
toisten ja itsensä likoon lähimmäisen tueksi ja vi-
ranomaisen avuksi laittavien latulaisten ryhmään. 

Tule, sinua tarvitaan! Ilmoittautumiset: 2.5.2014 
mennessä Helville. Tervetuloa! 

Helvi Kaihlanen, Ismo Räsänen ja Raimo Saarinen
Helvi Kaihlanen 0400 868 669 tai 
helvi.kaihlanen@gmail.com

Lentopalloa 
majalla
Kesäpelaaminen aloitetaan heti, kun kenttä on kui-
vunut, entiseen tapaan keskiviikkoisin ja sunnun-
taisin klo 18. Parilla ensimmäisellä kerralla kun-
nostetaan pelikenttiä. Yritetään aloittaa jo 7.5.2014.  
Seuraa Ladun netti-sivuja.

Lisätietoja: Heikki Parviainen, 0400 318 106

Sauvakävelyä 
Laajavuoressa
Viikoittaiset ohjatut sauvakävelyt alkavat maa-
nantaina 19.5.2014, kunhan maasto on kuivunut.  
Laajavuoressa kävellään entiseen malliin joka maa-
nantai-iltana 1–1,5 tunnin lenkkejä klo 18 alkaen 

alku- ja loppuverryttelyineen. Lähtöpaikka on Laa-
jiksen kahvion edusta. Tasoryhmiä on kolme: no-
peat, keskinopeat ja verkkaiset eli jokaiselle var-
maan löytyy kunnolleen sopiva ryhmä. Kävellään 
syyskuun loppuun asti, heinäkuussa ollaan kesälo-
malla.  Seuraa nettisivuamme ja Keskisuomalaisen 
Menot-palstaa. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät 
reippaaseen ja iloiseen seuraamme!

Lisätietoja: Pirjo Härkönen, p. 044 3400 168, 
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Luonto-
polkuretket
Uutta toimintaa Jyväskylän Ladussa! 
Tutustumme torstai-iltaisin yhdessä lähialueen 
luontopolkuihin. 

Lähdemme kimppakyydeillä jäähallin kahvila Ala-
kulman (Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) 
edestä etukäteen sovittuun kohteeseen. Kohteen 
lähtöpaikkaan voi mennä myös suoraan omil-
la kyydeillä. Starttaamme torstaina 22.5.2014 klo 
18.00, jolloin kohteena on Touruvuoren luonto-
polku Palokassa. 

Luontopolku on uusittu 2013, ja sen pituus on 3 
km, oikopolkua käyttäen 2 km. Koko luontopolulla 
on 20 rastitaulua. Sopii kaikenikäisille ja mukaan 
voi tulla myös ilman jäsenyyttä. Luontopolkuret-
kiä järjestetään syyskuun loppuun saakka. Juhan-
nusviikon ja heinäkuun kuitenkin lomailemme. 

Seuraavan viikon luontopolku on tarkistettavis-
sa viimeistään päivää ennen yhdistyksemme ko-
tisivuilta ja facebookista. Retket ovat nähtävissä 
myös kotisivujen tapahtumakalenterissa. 

Lisätietoja: Raimo Saarinen, 040 5001576, 
raimosaa@gmail.com

Kesän pyöräilyt 
Tiistai-iltaisin klo 18.00 
Tiistaipyöräilyt käynnistyvät jälleen vuoden tauon 
jälkeen. Starttipaikkana on tuttu kahvila Alakul-
ma (Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) jäähal-
lin kulmalla. Pyöräretkien aiheena on tutustua ko-
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tiseutumme lähiympäristöön ja kiinnostaviin koh-
teisiin. Pyöräilemme leppoisaa vauhtia, ympäristöä 
tarkkaillen ja lepotaukoja pitäen. Tarkoituksena ei 
ole suurien kilometrimäärien ajaminen vaan yh-
teisen pyöräilynautinnon kokeminen.

Tule reilusti mukaan, pyöräilemme yhdessä teemal-
la ”ketään ei jätetä”. Edellytämme pyöräilykypärän 
käyttöä ja mukaan ovat tervetulleita kaikki myös il-
man jäsenyyttä. Jos haluat esitellä esim. tuntemaa-
si asuinaluetta, ota reilusti yhteyttä, niin sovimme 
tarkemmin. Starttaamme tiistaina 20.5.2014 klo 
18.00 ja pyöräilyretkiä järjestämme syyskuun lop-
puun. Lomailemme kuitenkin heinäkuun. Kaikki 
osallistujat ovat vakuutettuja järjestäjän toimesta.

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

Kesäsauna  
jäsenille
Majan sauna lämpiää touko–syyskuussa keski-
viikkoisin ja sunnuntaisin (ks. kotisivulta aloitus- 
ja lopetuspäivät). Keskiviikkona 28.5 ja 4.6 ei ole 
jäsensaunaa.

klo 19–20 naiset | klo 20–21 miehet

Sauna on lämmin klo 22 saakka

Muina aikoina sauna on korvauksetta jäsenten käy-
tössä, mutta siitä pitää sopia majaemännän kanssa. 

Irma Pitkänen p. 050 360 7274,  
irma.pitkanen@elisanet.fi

Yhdessä 
geokätköillen 
toukokuussa
Jyväskylän Latu on mukana Suomen Ladun Yh-
dessä-geokätköilytapahtumassa, joten la 10.5.2014 
on luvassa Ladun majalla iloista puuhaa kaiken-
ikäisille! 

Koulutuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista ja 
kaikki päivän tapahtumat ovat maksuttomia. Vaik-
ka koulutukset on räätälöity pikkuväkeä ajatellen, 

ovat kaikenikäiset tervetulleita mukaan – myös ai-
kuiset ilman lapsia. Tule innostumaan uudesta la-
jista samanhenkisessä seurassa!

Majan kahvila palvelee klo 11.30–15.00. Myynnissä 
on pientä suolaista ja makeaa, ensimmäisen kou-
lutuksen jälkeen myös keittolounasta. 

Ohjelma
Klo 10–11.30 Toiminnallinen geokätköilukoulu-
tus lapsiperheille. Alussa 45 minuutin teoriaosuus 
majalla, minkä jälkeen etsitään harjoituskätköjä 
lähimaastosta. Pienet kätköilijät on huomioitu eri-
tyisesti: löytyisiköhän pieni aarre jokaiselle? Oma 
gps-laite tai älypuhelin gps-sovelluksilla kannat-
taa ottaa mukaan, jos sellaisen omistaa… mutta 
ilmankin pärjää! Tervetuloa!

Klo 14–16 Toiminnallinen geokätköilykoulutus 
kouluikäisille perheineen. Alussa opitaan geokät-
köilyn perusteet innostavasti Majalla, sitten läh-
detään tiimeinä etsimään kätköjä lähimetsästä. 
Myös lajista kiinnostuneet aikuiset ilman lapsia 
ovat tervetulleita mukaan! Oma gps-laite tai äly-
puhelin gps-sovelluksella mahdollistaa halukkaille 
aarrejahdin omatoimisesti, mutta ilman omaa lai-
tettakin voit tulla mukaan kokeilemaan tätä haus-
kaa harrastusta!

Klo 17–20 Harrastajien miitti (eli ryhmätapaa-
minen) majalla. Ohjelmassa kätköilykuulumisten 
vaihtoa, makkaranpaistoa ja rantasauna. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikenikäiset harrastajat! Ilmoit-
tautuminen geocaching-sivun kautta: tapahtuman 
tunnus GC50Y5R (Yhdessä-miitti).

Valokuvauskerho
Valokuvauskerhon perustamisen 
ideointi-ilta Ladun majalla 4.6.
Olemme perustamassa Jyväskylän Ladun jäsenille 
tarkoitettua valokuvauskerhoa. Kerhon tarkoitus 
on koota valokuvauksesta kiinnostuneet jäsenet 
hyvän harrastuksen pariin. 

Kerhon toiminta toteutetaan interaktiivisella peri-
aatteella eli kaikki osallistuvat taitojensa ja kykyjen-
sä mukaan. Ajatuksena on kokoontua säännöllises-
ti yhteisiin tapaamisiin, tehdä kuvausretkiä, oppia 
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uutta valokuvauksesta jne. Kerhon toiminta raken-
tuu kerholaisten omista tarpeista ja kiinnostuksen 
kohteista. Ideointi-iltana on tarkoitus kartoittaa 
jäsenistön innokkuutta valokuvaukseen ja saa-
da tietoa, millaista toimintaa kaivataan. Tule mu-
kaan heti alusta alkaen ja varaa aika kalenteriisi. 

Aika: keskiviikko 4.6.2014 klo 18.00

Paikka: Ladun maja, Ronsuntaipaleentie 290, 
40500 Jyväskylä

Kysele lisätietoa tai anna hyviä ideoita iltaa varten 
puhelimella tai sähköpostilla:
Ismo Räsänen, 0400 544414
ismo.rasanen@gmail.com

Jyvässoutu 12.6.
Jyväskylän Ladun joukkue osallistuu entiseen ta-
paan Alban rannasta lähtevään suureen soututa-
pahtumaan.  Olemme joka kerta menestyneet koh-
tuullisesti, joskus jopa erinomaisesti.  Leikkimieli-
nen kilpailuhenki takaa hauskan ulkoilutapahtu-
man.  Lähtö tapahtuu klo 17–18, tarkka aika sel-
viää myöhemmin.

Jyvässoudun yhteyshenkilö on Heikki Parviainen, 
p. 0400 318106

Kesäviikko 
Kiilopäällä
Lähde viettämään viikko kesälomastasi tunturimai-
semissa. Kohteenamme Suomen Ladun Eräkeskus 
Kiilopää Saariselällä.

Aika: 27.7.–2.8.2014
Lähtö: Lauantaiaamuna klo 8.00 
  Harjukadun tilausajolaiturista
Paluu: Lauantaina Kiilopäältä klo 9.00
Majoitus: Eräkeskus Kiilopäällä hotellissa tai  

 mökissä
Hinta: Hotelli 2 hh huoneessa  490 € 
 Yhdenhengen huone lisämaksu   70 €
 Mökissä (2 henk/mökki)  520 €

Nämä kaikki sisältyvät hintaan:
–  kuljetus, majoitus 
–  hotellin palvelut
–  aamiaiset ja päivälliset 
 noutopöydästä, retkieväät
– savusauna tiistaina ja keskiviikkona, 

iltasauna päivittäin
–  mahdollisuus osallistua opastettuihin 

retkiin (ma–pe)
–  lisäksi 31.7.–3.8. Kiilopää Summer 

Camp -tapahtuman ohjelmaa

Tule mukaan, mennään yhdessä, tehdään mat-
kasta rattoisa! Sitovat ilmoittautumiset 25.5.2014 
mennessä allekirjoittaneelle, minkä jälkeen las-
kutamme ennakkomaksun 150 € ja loppusuoritus 
20.7.2014. mennessä.

Retki toteutuu näillä hinnoilla, mikäli lähtijöitä 
on vähintään 20. 

Kesää odotellen, soita tai heitä viestillä!

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

Retki   
Leivonmäelle
Tulossa loppukesällä: retki Leivonmäen kansallis-
puistoon Suomen luonnon päivänä, la 30.8.2014. 
Retki on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta lapsi-
perheet on huomioitu erityisesti – mukaan nimit-
täin hyppää myös satuhahmo! Tarkemmat tiedot 
retkestä päivitetään Jyväskylän Ladun kotisivuille 
ja fb-sivuille loppukeväästä.

Finlandia 
Marathon 2014
Finlandia Marathon -tapahtuma järjestetään lau-
antaina 13.9.2014. Tukikohtana on tänäkin vuon-
na Kuokkalan Graniitti. 

Finlandia Marathon toivoo latulaisia tulevanakin 
syksynä edellisvuosien tapaan hoitamaan
Viherlandian huoltopisteen sekä avuksi liikenteen 
ohjaukseen ym. talkootyöhön.  
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Varaa siis alustavasti allakastasi ainakin tuo lau-
antaipäivä.  Muista asioista sitten lähempänä 
mukaan ilmoittautuneille.

Tapahtuman vastuulliset järjestäjät ovat Keski-
Suomen Liikunta (KesLi) ja Jyväskylän Kenttäur-
heilijat ( JKU) apunaan useita  seuroja, yhdistyksiä 
ja järjestöjä. Tämä on hieno tilaisuus tuoda yhdis-
tystämme esille upeassa tapahtumassa. 

Tule tekemään Jyväskylän suurinta liikuntata-
pahtumaa! Ilmoittautumiset vaikka heti, viimeis-
tään elokuun 2014 loppuun mennessä allekir-
joittaneille. 

Terveisin Heikki Parviainen, puh. 0400 318 106, 
hessu.parviainen@gmail.com
Helvi Kaihlanen, puh.  0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

Ruskamatka itä-
Inariin viikko37
Tiirismaan Ladun bussilla pääset Nellimin kylään 
Inarijärven kaakkoiskulmalle. Kylän eteläpuolel-
la sijaitsee Tsarmitunturin pieni, mutta monimuo-
toinen erämaa-alue. Kessintieltä pääset Vätsärin 
erämaahan ja Piilolanpolulle, joka jatkuu Nor-
jan puolelle. Nämä ovat monille vielä käymättö-
miä vaellusalueita. 

Deffan käyttäjän tärkeä komento: IRTI! Kuva: Hannu Mäkelä

Menomatkalla voit jäädä myös Saariselän/Kiilo-
pään alueen vaellusmaastoihin tai majoituksiin.

Vaeltajille ja muille halukkaille järjestyy majoi-
tus kotimatkaa edeltävälle yölle Tievatuvalla lä-
hellä Saariselkää.

Lähtö pe-iltana 5.9. ja paluu la 13.9.2014.
Ajoreitti: Hollola–Lahti–Jämsä–Jyväskylä–Kiilo-
pää–Nellim.
Katso tarkemmat tiedot www.tiirismaanlatu.fi  
(matkat, tapahtumat).

Lisätietoja: terhi.koivisto@proagria.fi, 
0400-939690

Koulutuksia Ladun 
majalla
Kevään kuluessa Ladun majalla järjestettiin kaksi 
jäsenistön toivomaa kurssia. 

Maaliskuussa 9 henkeä opiskeli hygieniapassin tar-
vittavia tietoja ja suoritti virallisen hygieniapassi-
testin. Huhtikuussa oli vuorossa SPR:n vetämä hä-
täensiapukurssi, jossa tutustuttiin mm. onnetto-
muustilanteessa toimimiseen. Palovammojen, haa-
vojen, nyrjähdysten ja muiden ”tavallisten” vam-
mojen ensiavun lisäksi kurssilaiset saivat kokeilla 
defibrillaattorin  eli deffan käyttöä.
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Vapaat viikot
Tiedustelut ja varaukset Pekko Nurminen, p. 0400 218 

YLLÄS     
VK Hinta PVM Alkaa PVM päättyy 
21 190 17.05.14 24.05.14  
24 190 07.06.14 14.06.14  
45 190 01.11.14 08.11.14  
51 190 13.12.14 20.12.14  
5/15 190 24.01.15 31.01.15  
   

KIILOPÄÄ   
VK Hinta PVM Alkaa PVM päättyy 
20 190 10.05.14 17.05.14   
26 190 21.06.14 28.06.14   
35 290 23.08.14 30.08.14   
41 190 04.10.14 11.10.14  

JERIS     
VK Hinta PVM Alkaa PVM päättyy 
36 190 30.08.14 06.09.14    
41 140 04.10.14 11.10.14    
47 140 15.11.14 22.11.14    
1/15 140 27.12.14 03.01.15    
2/15 140 03.01.15 10.01.15    
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Hallitus 2014
Parviainen Heikki Lentopallo, Sähly    0400 318 106  hessu.parviainen@gmail.com    
Puheenjohtaja                                                                                                  

Saarinen Raimo Markkinointi, Tiedotus 040 5001 576 raimosaa@gmail.com    
Varapuheenjohtaja

Hilska Marjut Jäsenlehti, metsämörri 040 7755 768 marjut.hilska@pp.inet.fi

Härkönen Pirjo Sauvakävely, lumikenkäily 044 3400 168 pirjo.harkonen@elisanet.fi

Koivistoinen Raimo Latutoiminta 0400 824 179  raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Mannila Martti Verkkosivut, koulutus 050 3389 808 martti.mannila@gmail.com                                                                                                                         

Määttä Paula Lähialueyhteistyö,  040 5481 544 pamaatta@gmail.com   
 Muumien hiihtokoulu

Nurminen Pekko Lomaosakkeet 0400 218 497 pekko.nurminen@gmail.com

Pitkänen Reino Hankevastaava, retket 045 2342 078 reino.pitkanen@elisanet.fi

Räsänen Ismo Jäsenrekisteri, vapepa,  0400 544 414 ismo.rasanen@gmail.com   
 valokuvaus, pyöräily       
Varalla        
Auvomaa Mila Metsämörri 040 7581 664 mila.auvomaa@gmail.com

Varesmaa Matti Jäsenlehti, tiedotus  0400 601 473      matti.varesmaa@kolumbus.fi

Toimihenkilöt
Huotari Ritva Rahastonhoitaja 040 754 8150 ritu.huotari@gmail.com

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

Knuuttila Helena Jäsensihteeri 040 585 2974 haknuuttila@gmail.com

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

Räisänen Pentti Latupohjien raivaus 050 300 4700 majan polttopuuhuolto 

Saarnikoivu Nina Sihteeri 050 3411 116 ninasaarnikoivu@gmail.com       

Mäkelä Hannu  Jäsenlehti  044 519 1213  hannumikael.makela@gmail.com    

Minäkin haluan Leivonmäelle! Kuva: Helvi Kaihlanen
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Tapahtumakalenteri 2014

TOUKOKUU

 • Majatalkoot lauantaina 3.5.2014 klo 9.00 alkaen.
 • Lentopalloa alkaen 7.5.2014 keskiviikkoisin ja 
  sunnuntaisin klo 18.
 • Vapepa-ilta latulaisille majalla 7.5.2014 klo 18.
 • Kesäsauna jäsenille keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 
  (ei 28.5 ja 4.6). Ks. kotisivuilta aloituksesta.
 • Geokätköilyä majalla lauantaina 10.5.2014.
 • Sauvakävelyt alkaen 19.5.2014 maanantaisin 
  klo 18 Laajiksen edestä. 
 • Tiistaipyöräilyt 20.5.2014 alkaen.
 • Luontopolkuretket torstaisin 22.5.2014 alkaen. 

KESÄKUU

 • Valokuvauskerhon perustamisen ideointia majalla 4.6.2014.
 • Jyvässoutu 12.6.2014.

HEINÄKUU

 • Kesäviikko Kiilopäällä 26.7.–2.8.2014.

ELOKUU

 • Retki Leivonmäen kansallispuistoon 30.8.2014.

Katso tarkempia tietoja lehdestä ja Ladun kotisivuilta.   

PL 232, 40101 Jyväskylä


