Jyväskylän Latu
JÄSENLEHTI 3/2014

Juhannusaaton rauhaa Ladun majalla

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

Sisältö

Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme nettisivuilla.

Puheenjohtajan pulinoita
Kokouskutsu
Majatalkoot
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy marras–joulukuussa.
Aineisto lehteen pe 21.11.2014 mennessä.

4
Ekologiset investoinnit

Jyväskylän Ladun nettisivujen osoite:
www.jyvaskylanlatu.fi
Jyväskylän Ladun sähköpostiosoite:
jyvaskylanlatu@gmail.com.
Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:
ladun.toimittaja@gmail.com.
Jyväskylän Latu on myös Facebookissa

5–7
Säännölliset aktiviteetit
Luontopolkuretket
Sauvakävelyt
Pyöräily
Lentopallo
Sähly

Ilmoitushinnat
Keskiaukeama ....................................................... 200 €
Koko sivu ................................................................. 150 €
½ sivua .......................................................................60 €
Pieni mainos .............................................................40 €
Oma ilmoitus ..............................................................2 €
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Vuokraus

Valokuvauskerho

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille. Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin kokeeksi Ladun kengät ja päätä vasta sitten, hankitko omat.
Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, puh. 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi

Sieniretket
Vapepa

jäsenhinnat punaisella
3 kpl
Ahkio
1 kpl
Lasten ahkio
18 paria Kävelysauvat
27 paria Lumikengät
2 kpl
Potkukelkka
3 paria Skiket (maastorullaluistimet)
2 paria Eräsukset ja sauvat (230 cm ja 210 cm)
2 kpl
Rinkka
2 kpl
Teltta
1 kpl
Suksiboksi
1 kpl
GPS-paikannin (vain jäsenille)

vuorokausi

2€

1€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€
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Ulkonaliikkujillekin on suunniteltu monenmoista toimintaa
hämärtyviin syysiltoihin. Toivon kaikkeen toimintaan runsasta osanottoa.
Kaikki Majan ympäristössä liikkuneet ovat huomanneet
maiseman hivenen muuttuneen. Tämä tarkoittaa, että hankeasiat ovat nytkähtäneet melkoisesti eteenpäin, mutta vielä on kuitenkin hivenen rypistettävää. Ainakin roskakatos ja
infotaulu kaipaavat reippaita talkoolaisia. Oletan että 2–3
viikonlopun talkoilla hommat saadaan varsin pitkälti tehtyä.
Kiitos kaikille kesän aktiviteetteihin osallistuneille, vetäjiä
unohtamatta. Katsotaan valoisin mielin ja iloisin ilmein
tummenevaan syksyyn.
Hessu

Mörriretki Leivonmäelle

10–13
Lomalla itäisessä Afrikassa

13
Korpijotos Hangasjärvelle

14
Vapaat lomaosakeviikot

15
Tapahtumakalenteri

Kokouskutsu
Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10.2014 klo 15.00 Ladun majalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13:n syyskokoukselle
määräämät asiat, mm. hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!			

Hallitus

Majan syystalkoot

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut

Majan syystalkoot lauantaina 18.10.2014 klo 9.00 alkaen.
Kannen kuva Hannu Mäkelä
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Vilkas ja toiminnantäyteinen kesä alkaa olla ”ehtoopuolella”. Tämä ei kuitenkaan merkitse aktiviteettien loppumista,
sillä alkaahan syyskuussa pyöriä sisäpelivuorot lentopallon
ja sählyn osalta.
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viikko
35 €
15 €
35 €
25 €
10 €
5€
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
35 €
25 €
10 €

Henkilöjäsen 28 euroa
Perhejäsenmaksu 35 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 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 sekä oman jäsenlehden. Lisäksi jäsenyys antaa Latu ja
Polku -lehdessä luetellut etuudet. Paikallisesti jäsenet saavat ostoetua Intersport Megastore Tourulasta,
Halosen urheiluliikkeestä ja Partioaitasta sekä Jyskän Varastomyymälästä Savotta-tuotteista.

Puheenjohtajan pulinoita

Kuten tämän lehden ekologisista investoinneista kertovan
jutun kuvistakin voitte päätellä, majan ympäristöä on myllätty menneenä kesänä ”oikein olan takaa”, joten jälkien siivoamistakin vielä riittää.
Nyt kaikki mukaan reippaisiin syystalkoisiin! Runsasta osallistumista toivoen			
Majaemännät
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Ladun majan ekologiset investoinnit ja parkkipaikan laajennus
Parkkipaikan laajennus alkoi toukokuun toisella viikolla metsänhakkuulla, josta vastasi
Jyväskylän kaupunki. Harvesterilla työ sujui
nopeasti. Kun puut oli korjattu pois, hakkuujätteet ja aluskasvillisuus raivattiin talkoilla.
Maansiirtotyöt alkoivat 23.5. piiriojan kaivulla, kantojen, kivien ja pintamaan poistolla.
Koska osa laajennusalan maaperästä oli kosteaa, jouduttiin asentamaan rumpuputket
veden johtamiseksi pois alueelta ja alueen
annettiin kuivua muutamia päiviä. Parkkipaikan pohja tasattiin, suojakangas levitettiin ja alue salaojitettiin. Maanrakennusmateriaalit kuljetettiin paikalle ja levitettiin
kaivurilla. Maansiirtotyöt saatiin valmiiksi
10.6. Lopuksi tehtiin lentopallokentät ja ensimmäiset pelit uudella kentällä pelattiin
15.6. Vaikka raskaat maansiirtotyöt tehdään
nykyään konetyönä, parkkipaikan rakentamisessa oli paljon talkootyötäkin.
Kesäkuun 3. päivä oli varattu umpisäiliön
asennukseen keittiön jätevesille. Talkoolaisia
ja ammattilaisiakin hieman jännitti, löytyykö
5,5 m3 säiliölle riittävää tilaa kivisestä maa-

pohjasta. Tila löytyi kuitenkin suunnitellusta paikasta. Säiliö tuotiin paikalle sovittuun
aikaan, laskettiin nosturilla paikoilleen ja
liitettiin majan viemäriin. Ulkokäymälän
säiliöiden uusiminen vaati paljon talkootyötä. Ensin käymälärakennus siirrettiin miesvoimin pois paikoiltaan. Uudet muovisäiliöt
asennettiin ja käymälärakennus siirrettiin
takaisin paikalleen.
Hankkeen talkootöihin on osallistunut tähän mennessä yli kolmekymmentä henkilöä.
Kiitän kaikkia talkoolaisia hankkeen hyväksi
tehdystä työstä. Talkoolaisia ja talkootunteja
tarvitaan kuitenkin vielä: syyskuussa rakennetaan roskakatos, infotaulu, pikkukakkosen silta parkkipaikan ojan yli ja lokakuussa
tehdään vielä loppusiivous. Talkoita on syys–
lokakuussa viikonloppuisin ja muinakin päivinä sen mukaan, paljonko vapaaehtoisia
ilmoittautuu.
Ota reippaasti yhteyttä ja ilmoittaudu – kutsumme sitten talkoolaisia paikalle säiden ja
tarpeen mukaan tekstiviestillä!
Heikki Parviainen
040 031 8106
hessu.parviainen@gmail.com
tai
Reino Pitkänen
045 234 2078
reino.pitkanen@elisanet.fi.

Syyskuun kohteet ovat:

Säännölliset aktiviteetit
Luontopolkuretket
Torstai-iltaiset luontopolkuretket ovat olleet
Jyväskylän Ladussa uutta toimintaa vuonna
2014. Retket ovat saaneet hyvän vastaanoton
ja retkiä jatketaan torstai-iltaisin syyskuun
loppuun saakka. Lähdemme klo 18.00 kimppakyydeillä jäähallin Kahvila Alakulman
(Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) edestä
etukäteen sovittuihin kohteisiin. Kohteen
lähtöpaikalle voi mennä myös suoraan omilla kyydeillä.
Luontopolkuretkille voi osallistua, vaikka ei
olisi Ladun jäsen, ja kaikki osallistujat ovat
järjestäjän puolesta vakuutettuja.

Luontoretkeläisiä Kanavuoressa...

Kangasvuoren luontopolku 4.9.
Paljaspään luontopolku 11.9.
Tourujoen luontopolku + puistot 18.9.
Sallaajärven luontopolku ja
Kolmisoppisen metsäpolku 25.9.
Saatujen hyvien kokemusten pohjalta vastaavia luontopolkuretkiä järjestetään jatkossakin ja niistä ilmoitellaan heti, kun kohteet
ja aikataulut on sovittu.
Lisätietoja:
Raimo Saarinen
040 500 1576
raimosaa@gmail.com

Nyrölän luontopolulla...

Reino
... ja Jääskelässä. Kuvat Ismo Räsänen

Risusavottaa ja jätevesisäiliön asennusta – ja
valmis parkkipaikka ja lentopallokentät!
Seitsemällä kukkulalla...

Kuvat Reino Pitkänen ja Ismo Räsänen
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Sauvakävelyt
Sauvakävelijät ovat kokoontuneet Laajiksen
pihaan heinäkuuta lukuun ottamatta aina
maanantaisin klo 18 alkaen. Yhteisen alkuverryttelyn jälkeen sauvailijat ovat jakaantuneet eritasoisiin vauhtiryhmiin, ja ohjaajien
opastuksella he ovat kiertäneet ahkerasti
Laajavuoren vaihtelevia polkuja ja maastoja. Reilun tunnin mittaisen lenkin päätteeksi
jokaisella ryhmällä on ollut vielä oma venyttelyhetkensä.

Sauvakävelijöiden viimeinen kesäkauden ilta
on maanantaina 29.9., ja luvassa on silloin
mm. tunnelmointia nuotion äärellä.

Säännöllisesti järjestettäviä sauvakävelyjä
jatketaan syyskuun loppuun saakka.

Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
044 340 0167
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Kävelysauvoja on mahdollista saada edelleen
myös lainaksi, joten alkuun ja mukaan pääsee helposti ilman omiakin välineitä.
Tervetuloa siis kaikki nauttimaan syksyn
kuulaista illoista mukavan liikunnan merkeissä!

Lentopallo
Ulkopelit loppuvat kuluvan kesän osalta 7.9.
Lentopallon sisävuorot kaudelle 2014–2015
ovat seuraavat:
Naiset: Pupuhuhdan koululla maanantaisin
1.9.2014–20.4.2015 klo 19.00–20.30.
Miehet: Tikan koulu torstaisin 4.9.2014–
23.4.2015 (ei 23.10.2014) klo 20.30–22.00
Sekavuoro: Keljonkankaan koululla lauantaisin 13.9.2014–25.4.2015 (ei 25.10.2014,
14.2.2015, 18.4.2015) klo 15.45–17.15.
Myös uudet pelaajat ovat tervetulleita tämän
iloisen harrastuksen pariin.
Lisätietoja:
Heikki Parviainen
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Valokuvauskerho
Sauvakävelijät alkujumpalla Laajavuoressa. Ismo Räsänen

Pyöräily
Tiistaipyöräilyt jatkuvat klo 18.00 syyskuun
loppuun saakka.
Lähtöpaikkana on tuttu Kahvila Alakulma
(Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä) jäähallin kulmalla. Pyöräretkien aiheena on tutustua kotiseutuumme. Pyöräilemme leppoisaa
vauhtia, ympäristöä tarkkaillen ja lepotaukoja pitäen. Tarkoituksena ei ole suurien
kilometrimäärien ajaminen vaan yhteisen
pyöräilynautinnon kokeminen.
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Jyväskylän Ladun jäsenten oma valokuvauskerho on aloittanut toimintansa. Kerhon tarkoitus on koota valokuvauksesta kiinnostuneet jäsenet hyvän harrastuksen pariin.

Tänä kesänä jo mukana olleet saavat tekstiviestillä jo päivällä tiedon illan kohteesta.

Kerhon toiminta toteutetaan interaktiivisella
periaatteella eli kaikki osallistuvat taitojensa
ja kykyjensä mukaan. Kokoonnumme Ladun
majalle joka kuukauden toinen sunnuntai
klo 17.00. Tämän syksyn kokoontumiset ovat
14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.. Kokoontumiset sisältävät kuvaamista, koulutusta, kuvien katselua ja kaikkea valokuvaukseen liittyvää.

Lisätietoja:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Lisäksi teemme erimittaisia kuvausretkiä,
kuten 21.9. Kulhanvuorelle ja Summassaareen. Tutustumme myös valokuvanäyttelyihin ja alan tapahtumiin jne.

Tule reilusti mukaan, pyöräilemme yhdessä teemalla ”ketään ei jätetä”. Edellytämme
pyöräilykypärän käyttöä ja mukaan ovat tervetulleita myös kaikki ei-jäsenet. Kaikki osallistujat on vakuutettu järjestäjän puolesta.

Sähly
Sähly on liikuntamuotona mitä mainioin,
niin nuorille kuin varttuneemmillekin. Itse
kukin pelaa kuntonsa ja taitojensa sallimissa
rajoissa.
Viikolla pelataan sekalaisella sakilla (aikuiset) ja lauantaina olisi sitten tarkoitus harrastaa yhdessä perheen kanssa (lapset vanhempineen).
Sählyvuorot kaudelle 2014–2015 ovat seuraavat:
Aikuisten vuoro: Cygnaeuksen koulu keskiviikkoisin 3.9.2014–22.4.2015 klo 20.00–21.00
Perhevuoro: Keljonkankaan koulu lauantaisin 13.9.2014–25.4.2015 (ei 25.10.2014,
14.2.2015, 18.4.2015) klo 14.30–15.45.
Tervetuloa iloisen liikunnan pariin.
Hessu

Meitä on jo hyvä joukko asiasta innostuneita.
Voit ilmoittautua mukaan esim. seuraavalla
kokoontumiskerralla.
Lisätietoja:
www.jyvaskylanlatu.fi/valokuvauskerho
ja soittamalla tai sähköpostilla:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com
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Sieniretket
Seuraltamme on vuosien saatossa toivottu
yhteistä sieniretkeä. Nyt toive toteutuu yhdessä Jyväskylän Sieniseuran kanssa.
Jyväskylän Sieniseura järjestää syksyllä kaksi
ohjattua sieniretkeä, jotka ovat avoimia kaikille. Ensimmäinen retki sunnuntaina 14.9.
suuntautuu Laajavuoren maastoon. Toinen
retki tehdään lauantaina 4.10. Vaaruvuoren
maisemiin. Lähtö molemmille retkille klo
12.00 kimppakyydein Hannikaisenkadun
ABC-huoltamon parkkipaikalta.
Ilmoittautumiset Jyväskylän Sieniseuran
jäsensihteerille viimeistään viikkoa ennen
retkeä:

Vapepa
Vapepa-ilta 7.5. sai hyvän vastaanoton. Meitä
oli Majalla 26 kuulemassa omasta roolistamme vapepalaisena sekä miten toimia, kun etsittävä löytyy. Uusi viestintäjärjestelmä sekä
Ismon tekemä valokuvallinen henkilökorttimme saivat myöskin ansaittua huomiota.
Etsintäkurssi 14.–15.6. Jääskelässä toi ryhmäämme mukavasti lisää aktiivisia jäseniä.
Järjestimme myös Jääskelän maastossa
omalle ryhmällemme etsintäharjoituksen,
jossa etsimme ”dementoitunutta lenkille lähtenyttä Jussia”. Jussi löytyikin hyvissä voimin
nuotion äärestä. Osallistujia harjoituksessa
oli 23, joista osa ensikertaa.
Heinäkuun alkupuolella jouduimme tositoimiin useamman päivän etsinnässä. Elokuussa etsimme sienestäjää. Onneksi molemmat
etsinnät päättyivät onnellisesti.
Ryhmämme täydentyy pikkuhiljaa uusilla nimillä, nyt meitä on 78 ja lisää mahtuu.
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Pirjo Ritvanen
040 708 7854
klo 18 jälkeen
– kerro samalla, tarvitsetko kyytiä tai mahtuuko kyytiisi matkustajia.
Marjut

Vaikka kauniita ovatkin, näitä ei ehkä heti ensimmäisenä kannata koriinsa poimia... Hannu Mäkelä

Kuitenkin kannan murhetta siitä, että etsintäpyynnön tullessa lähettämäämme tekstiviestiin vastaa ryhmästämme vain n. 50. Toivoisinkin, että ilmoittaisit, ellet voi osallistua
toimintaamme, niin poistamme nimesi hälytyslistalta.
Vapepa toivoo, että kouluttaisimme ryhmästämme maastoetsinnän johtajia. Ryhmämme
voisi toimia 3–5 koulutetun ryhmäjohtajan
johdolla. Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen,
jos kiinnostus heräsi.

Metsämörrin kanssa Leivonmäen kansallispuistossa
Jyväskylän Latu oli mukana elokuun lopussa vietettävässä Suomen luonnon päivässä
järjestämällä 30.8. kaikille avoimen puolipäiväretken Leivonmäen kansallispuistoon.
Tapahtuma suunnattiin erityisesti lapsiperheille ja niinpä itseoikeutetuksi keulakuvaksi
valittiin Metsämörri, veikeä satuhahmo ja
luontokasvattaja.
Suurin osa retkeläisistä matkasi Leivonmäelle Jyväskylästä tilausajobussilla. Matka
sujui rattoisasti Metsämörrin ystävien, Siilin
ja Kanin, tarinoidessa ja laulattaessa lapsia.
Perillä puiston eteläpäässä seuraan liittyivät myös omalla autolla paikalle saapuneet
retkeläiset: yhteensä lähes 80 isoa ja pientä
luonnontutkijaa!
Kirveslammen kierros ja Luupään lenkki tulivat tutuiksi perheiden kiertäessä polkuja, ja
jokaiselle löytyi mieluisaa tekemistä polkujen
luontorasteista lajibongaukseen. Sienikorit
ja marjaämpärit täyttyivät ennen kuin puolikodalle keräännyttiin viettämään leppoisaa
evästelyhetkeä ja leikkimään Kanin ja Siilin
johdolla. Osa porukasta ehti jopa patikoida
maatilavierailulle lammastilalle Röykkälään,
kansallispuiston kupeeseen.

Päivän kruunasi itsensä Metsämörrin saapuminen retkeläisten luo: mäen laelta kuuluneeseen, iloiseen mörritervehdykseen
”Hoi kolikok!” lapset vastasivat ryntäämällä
halaamaan uutta, tuohilakkista ystäväänsä.
Metsämörri sai ihailla lasten luonnonmateriaaleista tekemiä taideteoksia ja kuulla
heleällä äänellä lauletun retkilaulun. Myös
kuulumisia vaihdettiin puolin ja toisin.
Leivonmäen kansallispuiston kauniissa harju- ja suomaisemissa aika kului kuin siivillä
ja kotimatkalle lähdettiin monta mukavaa
muistoa rikkaampina. Retki onnistui hienosti, kiitos kaikille mukana olleille! Erityskiitos
bussimatkan ja eväät kustantaneille sponsoreillemme Jyväskylän autotarvikkeelle, Kkauppa Länsiväylälle ja Ruthin leipomolle.
Yhdessä tehden ja kokien retkipäivästä tuli
juuri niin hieno kuin se oli!
Mila Auvomaa

Metsämörri ystäviensä Siilin ja Kanin kanssa.
Retki on aina hyvä aloittaa raikuvalla yhteislaululla!
Kuvat Mikko Auvomaa

Kiitos kaikille tapahtumiin osallistuneille;
olemme korvaamaton apu, kun hätä on suuri.
Pidähän reppusi valmiina… Terveisin: Helvi,
Ismo ja Raimo
Lisätietoja:
Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com
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Lomalla itäisessä Afrikassa
Tästä se lähti
Vuosi sitten päätimme toteuttaa Ekin toiveen käydä päiväntasaajan eteläpuolella.
Vaihtoehtoja oli useita, joista hän valitsi Kilimanjaron. Matkanjärjestäjiä kohteeseen on
tarjolla useita, mutta omatoimimatka tuntui
parhaalta vaihtoehdolta. Ajankohdaksi sovittiin heinäkuu, meillä kesä, perillä vähäsateinen talvikausi, joka on turisteista ehkä
joulunaikaa hiljaisempi. Tyttäremme Anna
ja hänen avopuolisonsa Tuomas ryhtyivät
laatimaan tarkempaa matkasuunnitelmaa.
Mitä kaikkea halusimmekaan kuukauden
mittaiselta matkaltamme? Ainakin Kilimanjaron vaellukselle, safarille ja sukelta-

maan sekä aurinkoa, hiekkaa varpaisiin ja
lepoa. Kartta, allakka ja pankkikortti esiin,
netti auki: Matkaan lähteminen alkoi tuntua todelta ostettuamme Helsinki–Nairobi–
Helsinki-lentoliput sekä varattuamme Kilimanjaron vaelluksen, safarin ja 8 kappaletta
majoituksia. Vaelluksen ja safarin järjestäjäksi löytyi Tanzania Volunteers. Rokotukset,
malarialääkitys, passi, matkustusilmoitus,
omatekoinen valuutan muuntotaulukko,
pankkikortti, dollareita ja euroja käteisenä
ja kapsäkki pakattu. Kaikki valmista 1.7. klo
7.55 Helsinki-Vantaan lentokentällä ja sieltä
lento Lontoon kautta kohti Nairobia. Lentoasemalla taksi odotti meitä Tervetuloa-kyltillä varustettuna ja vei hotelliin. Aamulla sama
taksi nouti meidät ja matka jatkui bussilla
matkatavarat bussin katolla kohti Tansaniaa
ja Moshia.

Kahden hyvin nukutun yön jälkeen koko
sakki tavaroineen autoon ja keula kohti Lemosho-reitin alkua Londorossi Gatea, josta
kahdeksan päivän aikana vaellusta kertyisi
hieman alle 100 kilometriä ja käynti Uhuru
Peakilla 5895 metrin korkeudessa merenpinnasta. Päivän taipaleet vaihtelivat: 6–30
kilometriä, ajassa 5–16 tuntia, sademetsästä
lähes pystysuoraan kallioseinämään ja kivikkoiseen kuumaisemaan.
Kilimanjarolle
Varsinaiseen huiputukseen lähdimme oppaiden kanssa ohjeella, että kaikki vaatteet päälle, mitä mukana on. Kantajat jäivät leiriin
4550 metrin korkeuteen. Meidän lisäksemme
puolenyön aikoihin matkaan lähtivät kaikki
muutkin ryhmät, ainakin sata henkeä.
Otsalampun valossa jono mutkitteli ”pole,
pole, hitaasti, hitaasti”, välillä kivistä tuulensuojaa etsien, yhteensä 6 tuntia ja 1345 metriä vertikaalista nousua tavoitteena auringonnousun näkeminen Stella Pointilta, joka
on lähellä Kilimanjaron varsinaista huippua
Uhuru Peakia. Olimme aivan Stella Pointin

Moshi
Seuraavana päivänä pääoppaamme tarkasti
vaellusvaatetuksemme ja toi varaamamme
vuokravälineet, kävelysauvat, makuupussit
ja otsalamput. Kantajamme huolehtisivat
vaihtovaatteemme ym. henkilökohtaiset tavarat, ruoat (kolme ateriaa/päivä), teltat jak10

karoineen, makuupussit ja -alustat koko ryhmälle. Meitä neljää vaeltajaa varten mukaan
lähti 12 kantajaa, kokki, tiskari sekä oppaat
Elvis ja Elia. Omaksi kannettavaksemme jäi
vain pieni päiväreppu, jossa pari litraa vettä,
sadeasu, naposteltavaa, WC-paperi, kamera
yms. pientä. Osa matkatavaroistamme jäi
hotellin säilytykseen.

tuntumassa auringon noustessa. Tuuli oli
kova ja pakkasta arviolta 15–20 astetta. Stella Pointilta oli enää lyhyt matka Uhuru Peakille. Väsytti ja paleli; sormet ja varpaat olivat lähes tunnottomat, vaikka oli villasukat,
vaelluskengät ja talvella käyttämäni hiihtorukkaset, villa- ja fleecekerrastot, untuvatakki, pipo sekä tuulen ja sateenpitävä kuoriasu.
Huipulle kuitenkin päästiin ja maisema oli
kerrassaan huikaiseva: paksut jäätiköt siellä
täällä rinteessä, huippujen välinen kraateri,
sininen taivas. Kuvittelin kuun maisemaksi –
ei vihreää missään. Uskomatonta.
Paluumatka puolestaan oli hikinen ja nopea; noin kaksi tuntia irtohiekkaista rinnettä ”hiihtäen” alas leiriin. Ruokailu, parin
tunnin tirsat ja matka jatkui kohti viimeistä
leiriä 3100 metriin. Vielä yksi päivä ja 15 kilometriä alamäkeä sademetsän siimeksessä
apinoita ja lintuja seuraillen Mweka Gatelle
1980 metriin, jossa saimme sertifikaatit ja
auto hotellille odotti. Lämmin suihku ja pullo Kilimanjaro-olutta ei ole ikinä tullut niin
tarpeeseen. Mikään paikka ei ollut kipeä, väsytti vain, joten yksi välipäivä ennen safarille
lähtöä oli paikallaan.

11

Safarille
Safarille meitä tuli hakemaan Hans nelivetoautoineen. Hans toimi oppaanamme ja kuljettajanamme seuraavat neljä päivää, kokin
saimme kyytiimme matkan varrelta.
Tarangire, Ngorongoro, Serengeti. Noin 1500
kilometriä pölyä, kiviröykytystä, välillä vuorenseinää hipoen kiertelimme alueita muutaman kymmenen muun retkikunnan auton
kanssa.

Tuntui niin uskomattomalta, kun leijona silmät puoliummessa on parin metrin päässä
autosta tai norsu ihan tuossa vieressä poikasensa kanssa meitä pelkäämättä. Seeproja, puhveleita, kirahveja, apinoita, laumoittain virtahepoja, sarvikuono, lintuja isoja ja
pieniä; kaikkea sitä, mitä luonto-ohjelmat
televisiossa meille tarjoavat oli siinä käden
ulottuvilla. Eläimet ovat tottuneet autoihin,
mutta voi vain arvailla, miten kävisi auton
ulkopuolella...

Rantaelämää
Sansibar, saari Intian valtameressä oli reissumme varsinainen aurinkolomakohde.
Edessä oli puolitoista viikkoa rantaelämää.
Kilimanjaron kentältä lento Stone Towniin,
johon tutustuimme yhden iltapäivän verran
kapeilla ja pimeillä kujilla kävellen. Matkamme jatkui Jambianin kautta Pongween, sieltä
Kendwaan ja edelleen Stone Towniin. Aurinko teki tehtävänsä heti alkuun, mutta ei se
menoa haitannut. Sukellusta, snorklausta,
leijasurffauksen opettelua, valkoista hiekkarantaa silmän kantamattomiin, veneretki,
hyvää ruokaa ja iloisia ihmisiä. Majoituksista tilattu taksi oli odottamassa, kun sitä haluttiin; kaikki toimi tosi hyvin, pelätä ei tarvinnut missään. Yleisiä kulkuneuvoja emme
käyttäneet paljon tavaramäärän ja taksien
halpuuden vuoksi.

vaikuttanut matkantekoomme. Pyrimme
kunnioittamaan Ramadania viettäviä olemalla mm. juomatta edes vettä päiväsaikaan
julkisesti ja pukeutumalla olkapäät ja polvet
peittäviin vaatteisiin.
Tanzania Volunteers hoiti vaelluksen ja safarit paremmin kuin osasimme ikinä toivoa,
hinta ja laatu olivat kohdallaan. Annalle ja
Tuomakselle miljoona kiitosta matkan järjestelyistä.
Näkemisiä, kokemisia, muistoja emme vaihtaisi kuluttamaamme euromäärään!
Helvi

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin matkammekin. Lento Stone Townista Nairobiin. Yksi
ilta ja päivä Nairobissa, museo, Masai-markkinat, puistotapahtuma ja ostoksia. Mahtava kaupunki, jossa asukkaita 2,5 miljoonaa.
Tiukka vartiointi joka paikassa – hotelliin
mennessä tavaramme läpivalaistiin, ostoskeskusten ovella vartijat käyttivät metallinpaljastinta, lentoasemalla kolme peräkkäistä läpivalaisua ja tarkastusta lähtiessämme
kohti Lontoota ja kotia.
Ramadan eli muslimien paastokausi oli meneillään matkamme ajan, mutta ei se juuri

Korpijotos Hangasjärvelle
Sunnuntaina 28.9.2014 lähdemme noin 20 kilometrin korpijotokselle tavoitteena pohjoisKorpilahdella sijaitseva Hangasjärven retkikämppä. Lähtö Ladun majalta klo 9.00.
Perillä on tarjolla keittolounas ja sauna 15
euron hintaan.
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Kuvat kirjoittajan

Paluukyyti järjestetään, joten takaisin ei
tarvitse kävellen tulla – jos ei välttämättä
halua!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Paula Määttä
040 548 1544
pamaatta@gmail.com
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Tapahtumakalenteri 2014

Vapaat lomaosakeviikot
Tiedustelut ja varaukset: Pekko Nurminen – pekko.nurminen@gmail.com
Ylläs
Vko
45
5/15

Jeris
Hinta
190 €
190 €

alkaa
1.11.2014
24.1.2015

loppuu
8.11.2014
31.1.2015

Vko
41
47

Hinta
140 €
140 €

alkaa
loppuu
4.10.2014
11.10.2014
15.11.2014
22.11.2014

Kiilopää
Vko
41

Hinta
190 €

alkaa
4.10.2014

loppuu
11.10.2014

Hallitus 2014
Parviainen Heikki
puheenjohtaja
Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja
Hilska Marjut
Härkönen Pirjo
Koivistoinen Raimo
Mannila Martti
Määttä Paula
Nurminen Pekko
Pitkänen Reino
Räsänen Ismo
Varalla
Auvomaa Mila
Varalla
Varesmaa Matti

Lentopallo, sähly

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

Markkinointi, tiedotus

040 500 1576

raimosaa@gmail.com

040 775 5768
044 340 0168
0400 824 179
050 338 9808

marjut.hilska@pp.inet.fi
pirjo.harkonen@elisanet.fi
raimo.koivistoinen@kolumbus.fi
martti.j.mannila@gmail.com

040 548 1544

pamaatta@gmail.com

0400 218 497
045 234 2078

pekko.nurminen@gmail.com
reino.pitkanen@elisanet.fi

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

Perhetoiminta, facebook

040 758 1664

mila.auvomaa@gmail.com

Jäsenlehti, tiedotus

0400 601 473

matti.varesmaa@kolumbus.fi

040 754 8150
050 402 1351
040 585 2974
050 360 7274

ritu.huotari@gmail.com
heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
haknuuttila@gmail.com
irma.pitkanen@elisanet.fi

050 300 4700

pentti.i.raisanen@gmail.com

050 341 1116
044 519 1213

ninasaarnikoivu@gmail.com
hannumikael.makela@gmail.com

Sauvakävely, lumikenkäily
Latutoiminta
Verkkosivut, koulutus
Lähialueyhteistyö,
Muumien hiihtokoulu
Lomaosakkeet
Hankevastaava, retket
Jäsenrekisteri, vapepa,
valokuvaus, pyöräily

Toimihenkilöt 2014
Huotari Ritva
Kivijärvi Heikki
Knuuttila Helena
Pitkänen Irma
Räisänen Pentti
Saarnikoivu Nina
Mäkelä Hannu
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Rahastonhoitaja
Varustevuokraus
Jäsensihteeri
Majaemäntä
Latupohjien raivaus,
majan polttopuuhuolto
Sihteeri
Jäsenlehti

Syyskuu
Paljaspään luontopolkuretki to 11.9. klo 18.00
Finlandia Maraton la 13.9.
Sieniretki Laajavuoreen su 14.9. klo 12.00
Valokuvauskerho su 14.9.
Tourujoen luontopolkuretki + puisto to 18.9. klo 18.00
Valokuvausretki Kulhanvuorelle ja Summassaareen su 21.9.
Sallaajärven luontopolkuretki ja Kolmisoppisen metsäpolku
		 to 25.9. klo 18.00
Korpijotos Hangasjärvelle su 28.9. klo 9.00 Ladun majalta
Lokakuu
Keski-Suomen latualueen syyskokous Lapualla 4.–5.10.
Sieniretki Vaaruvuoreen la 4.10. klo 12.00
Kesäaktiivien yhteistapaaminen Ladun majalla
		 la 11.10. klo 14.00
Valokuvauskerho su 12.10.
Laulavan mörön polkuretki Sumiaisissa ke 15.10.
Majatalkoot la 18.10. klo 9.00
Jyväskylän Latu ry:n syyskokous su 26.10. klo 15.00
Marraskuu
Valokuvauskerho su 9.11.
Suomen Latu ry:n syysliittokokous Kiilopäällä 21.–23.11.

15

Jyväskylän Latu ry
PL 232
40101 Jyväskylä
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