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Puheenjohtajan pulinoita

Vuosi on vaihtunut ja vuodenvaihde toi talven tullessaan, to-
sin lähinnä vain pakkasen. Toki luntakin on sen verran, että 
olemme saaneet Kolmisoppisen jäälle aurattua luistelijoille 
luistelupaanaa ja siitä kertyneeelle lumelle myös noin kilo-
metrin mittaisen perinteisen tyylin hiihtoladun.

Tätä kirjoitattaessa edessä on 16.1. suuri Angry Birds -ta-
pahtuma, johon odotellaan jopa pariatuhatta kävijää – toi-
votaan, että sää suosii tapahtumaa.

Seuraava iso tapahtuma onkin sitten meidän 75-vuotisjuhla 
Paviljongissa, toivotaan runsasta osanottoa ja iloista yhdes-
säoloa. Tapahtumasta on juttu tuonempana tässä lehdessä.

Jo tässä vaiheessa rupean peräänkuuluttamaan talkoolaisia 
tulevan kesän ponnistuksiin. Onhan meille tulossa normaa-
lien kesäaktiviteettien lisäksi sekä erilaisia juhlavuoteen 
liittyviä tapahtumia että majaremonttiin liittyvää rakennus-
projektia.

Ajatteluasteella 75-vuotistapahtumiksi on muiden muassa 
75 kilometrin kirkkovenesoutu ja patikkaretki (2 pv) sekä 
75-vuotisjuhlatanssit (kesäinen lavatanssi). Voihan olla, että 
innoissamme keksimme vielä paljon muutakin, aika näyt-
tää, ja myös sen, löytyykö tapahtumille vastuuvetäjiä.

Toivottavasti saamme nämä 75-jutut selvemmille vesille seu-
raavaan lehteemme, samoin kuin projektin aikataulutuksen.

Hallitus kokoontui uudessa kokoonpanossaan ensimmäisen 
kerran 4.1 ja teki henkilövalintoihin liittyen seuraavat pää-
tökset: sihteeriksi valittiin tehtävät jättävän Nina Saarni-
koivun tilalle Jenni Natri, uudeksi taloudenhoitajaksi valit-
tiin Päivi Paakkonen tehtävät jättävän Päivi Nummelinin 
tilalle ja varapuheenjohtajana jatkaa Raimo Saarinen.

Lämmin kiitos sekä Ninalle että Päiville panoksesta, jonka 
he antoivat yhdistyksemme käyttöön.

Nyt sitten uusin voimin eteenpäin. Pidetään huolta toisis-
tamme, itseämme unohtamatta, liikutaan riittävästi mutta 
ymmärretään myös levon merkitys. Muistetaan, että luonto 
antaa voimaa. Hiihtokelejä ja lumitöitä odotellen.
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Jyväskylän Ladun jäsenlehti 

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi–helmi-
kuussa, huhti–toukokuussa, elo–syyskuussa ja 
marras–joulukuussa.

Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä  yhdis-
tyksemme kotisivuilla.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy huhti-toukokuun 
vaihteessa. Lehteen tuleva aineisto päätoimitta-
jalle viimeistään pe 15.4.2016.

Ilmoitushinnat 
Keskiaukeama ....................................................... 400 €
Takakansi  ............................................................... 300 €
Sivu 2  ...................................................................... 200 €
Muut sivut  .......1/1 ............................................... 150 €
.............................1/2 ............................................... 100 €
.............................1/4 ..................................................70 €
Pikkuilmoitus  ...........................................................50 €
Pikkuilmoitus (jäsen) ..............................................20 €

Vuokraus 
Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille. Jos mie-
tit 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. Latusopen 
osoite on Tellervonkatu 19, 40200 Jyväskylä.

 Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 
 Henkilöjäsen 28 euroa 
 Perhejäsenmaksu 35 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt) 
 Nuoriso- ja opiskelijajäsen 10 euroa 
 Rinnakkaisjäsen 18 euroa 
 Yhteisöjäsenmaksu 26 euroa 

Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta www.jyvaskylanlatu.fi/jäsenedut.

Jyväskylän Ladun kotisivujen osoite: 
www.jyvaskylanlatu.fi

Jyväskylän Ladun sähköpostiosoite:  
jyvaskylanlatu@gmail.com.

jäsenhinnat punaisella vuorokausi viikko
3 kpl Ahkio 35 € 15 €
1 kpl Lasten ahkio 35 € 25 € 

18 paria Kävelysauvat 2 € 1 € 10 € 5 €
27 paria Lumikengät 10 € 5 € 25 € 15 €

2 kpl Potkukelkka 10 € 5 € 25 € 15 €
3 paria Skiket (maastorullaluistimet) 10 € 5 € 25 € 15 €
2 paria Eräsukset ja sauvat (230 cm ja 210 cm) 10 € 5 € 25 € 15 €
2 kpl Rinkka 10 € 5 € 25 € 15 €
2 kpl Teltta 10 € 5 € 25 € 15 €
1 kpl Suksiboksi 35 € 25 €
1 kpl GPS-paikannin (vain jäsenille) 10 €

Jyväskylän Latu on myös Facebookissa 

Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:  
ladun.toimittaja@gmail.com.
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60. Jyväshiihto

Jyväskylän Latu ry:n 75-vuotisjuhlahiihto 
sunnuntaina 28. 2 2016.

Lähtöpaikat 
  Laajis (Laajavuorentie 15) 
  Ladun Maja (Ronsuntaipaleentie 279)

Lähtöaika
  klo 9–11

Reitit 
Vain perinteinen hiihtotyyli, reitti merkitty 
Jyväshiihto-opastein

  Laajarista 25 km ja 45 km
25 km: Laajis–Köhniö–
Kotalampi–Hanhiperä–Ladun 
Maja–Kotalampi–Köhniö–Laajis

  Ladun Majalta 
Majan 10 ja 20 km:n lenkit 

Vapaa hiihtotyyli 
Laajis–Köhniö–Kotalampi– 
Ladun Maja ja takaisin.

Ensiapupäivystys on Ladun Majalla. Osanot-
tajat on järjestäjien toimesta vakuutettu.

Kaikki osanottajat saavat suksitarrat. Osta-
malla 1 euron arpalipukkeen osallistut Lapin 
lomaosakeviikon arvontaan, vko 42 Ylläk-
sellä. Arvontatulos ja jatko-ohjeet julkiste-
taan samana päivänä klo 13 Ladun Majan il-
moitustaululla, Jyväskylän Ladun kotisivulla 
ja Laajiksen lähtöpaikan ilmoitustaululla.

Laajiksen ja Ladun Majan kahvilat palvelevat 
hiihtäjiä.

Järjestää Jyväskylän Latu ry. Ei osanotto-
maksua.

Lisätietoja: 
Matti Varesmaa 
0400 601 473 
matti.varesmaa@kolumbus.fi 

Kokouskutsu

Yhdistyksemme kevätkokous pidetään Ma-
jalla sunnuntaina 17.4.2016 klo 15.00.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, ku-
ten mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja 
vastuuvapauden myöntäminen. Muissa asi-
oissa tulee ainakin majaremonttiin liittyvää 
informaatiota/päätettävää ja mahdollisesti 
muut hallitukselle määräaikaan mennessä 
tehdyt esitykset, jotka kuuluvat yleisen koko-
uksen päätettäväksi.

Tervetuloa

Hallitus

Yhdistyksemme 75-vuotisjuhla

Jyväskylän Latu viettää 75-vuotisjuhlaansa 
Jyväskylän Paviljongin Auditorium-salissa 
lauantaina 6.2.2016 klo 16.00 alkaen.

Ohjelma
  Tervehdyspuhe
   Katsaus menneeseen, mitä 

  olemme nyt ja miltä  
  tulevaisuus näyttää

   Laulua
   Onnittelut 75-vuotiaalle  

  jäsen yhdistykselle
   Musiikkiesityksiä
   Illallinen
   Huomio- ja muistamismitalien jako
   Latunuotiolla
   Yhteislaulua

Ilmoittautumiset Jyväskylän Ladun koti-
sivuilla olevan Lyyti-järjestelmän kautta vii-
meistään 1.2.2016 mennessä.

Illalliskortti 25 €, lapset 4–14 v 13 €.

Pukukoodi: Tummapuku.

Tervetuloa!

Mahdolliset yhteydenotot: 
Raimo Saarinen 
040 500 1576
raimosaa@gmail.com

Täysikuunhiihto

Täysikuu loistaa taivaalla ja sitä lähde-
tään joukolla ihailemaan maanantaina 
22.2.2016. Lähtö Ladun Majalta klo 18.00 al-
kaen ja jokainen voi hiihtää omaa vauhtiaan.

Täysikuunhiihdon pituus on n. 5 km ja reitti 
kiertää Soidenlammen ympäri ja on helppo-
kulkuista maastoa. Sen voi hiihtää molem-
milla tyyleillä yhden tai useamman kierrok-
sen. Reitti on valaistu ulkotulilla. Matkan 
varrella olevalla nuotiopaikalla voit syödä 
eväitä ja paistella makkarat.

Omat eväät mukaan tai voit käyttää Ladun 
Majan palveluja, Maja on auki klo 17–21.

Ota myös jonkinlainen istuinalusta, niin 
nuotiolla on mukavampi oleilla.

Tervetuloa koko perheen voimalla täysi-
kuunhiihtoon. Osanottajat on vakuutettu 
järjestäjien toimesta. Ei osanottomaksua. 
Järjestää Jyväskylän Latu.

Lisätietoja: 
Matti Varesmaa 
0400 601 473

Monokirkko

Perinteinen monokirkko on sunnuntaina 
6.3.2016 Ladun Majalla klo 13.00.

Järjestää Keltinmäen seurakunta.  

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

5757

Täysikuunlumikenkäily

Tule Ladun Majalle lumikenkäilemään maa-
nantaina 22.2. Täysikuunhiihdon aikaan. 
Lähdemme lähimaastoon klo 18. Majalta on 
mahdollista vuokrata lumikenkiä hintaan 5 
euroa. Mukaan säänmukainen vaatetus sekä 
otsa- tai taskulamppu.

 Ladun Majan kahvio on avoinna klo 17–21. 
Tervetuloa mukaan talviselle iltaretkelle!

 Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
puh. 044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Tervetuloa Angry Birds -tapahtumaan!
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Sisäpelit

Lentopallo
Kevätkauden 2016 salivuorot:

Naiset: Maanantaisin 25.4.2016 asti 
klo 19.00–20.30 Pupuhuhdan koulu. 
Ei 28.3.2016.

Miehet: Tiistaisin 26.4.2016 asti klo 
19.15–20.45 Viitaniemen koulu.

Sekavuoro: Lauantaisin 23.4.2016 asti 
klo 15.45–17.15 Keljonkankaan koulu. 
Ei 20.2.2016, 16.4.2016.

Seuraa nettisivuilta mahdollisia peruutuk-
sia. Tervetuloa kaikki pelaamisesta kiinnos-
tuneet iloisen liikuntaharrastuksen pariin.

Sähly
Kevätkauden 2016 salivuorot:

Sekavuoro: Keskiviikkoisin 27.4.2016 
asti klo 20.30–22.00 Keltinmäen koulu. 

Perhesähly: Lauantaisin 3.4.2016 asti 
klo 14.15–15.45 Keljonkankaan koulu. 
Ei 20.2.2016, 16.4.2016.

Kaikki pelistä ja pelailusta kiinnostuneet ter-
vetuloa, mukaan kyllä mahtuu. Ja varsinkin 
kaikki lapsiperheet tulkaapa mukaan per-
heen yhteiseen liikuntaan – viime kaudella 
oli välillä pelaajista pulaa. Jos perheen lapsi 
haluaisi pelata mutta vanhemmat tai isovan-
hemmat eivät ehdi tai ovat muutoin estyneet, 
ottakaapa yhteyttä minuun, niin katsotaan, 
saataisiinko lapsi silti jotenkin mukaan.

Hessu
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Valokuvauskerho

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on yh-
distyksen jäsenille tarkoitettua toimintaa. 
Kerhon jäseniä yhdistää kiinnostus kaiken-
laiseen kuvaukseen liittyvä. 

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho kokoon-
tuu joka kuukauden toinen sunnuntai klo 
17.00, joten seuraavat kerhoillat ovat 14.2., 
13.3., 10.4., 8.5. ja 12.6. Ladun Majalla.

Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta, 
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liitty-
vää. Lisäksi teemme kuvausretkiä, pidämme 
kursseja, tutustumme näyttelyihin ja alan ta-
pahtumiin jne. 

Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa, 
tule mukaan mukavan harrastuksen pariin. 

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

Kevään torstaiset ulkoiluillat

Torstaiset ulkoiluillat jatkuva huhtikuun lop-
puu saakka, lähtöaika on klo 18.00.

Lähtöpaikka ja kohteet tarkentuvat kevään 
edetessä, ja ne ilmoitetaan etukäteen koti-
sivujen tapahtumakalenterissa. Tapahtuma-
riviä klikkaamalla tulee esiin lähtöpaikka, 
reitin pituus ja tarvittaessa vaativuus sekä 
tarve esim. valaisimesta. Ulkoiluillat sopivat 
kaikille peruskuntoisille, ja ne toteutetaan 
periaatteella ”ketään ei jätetä”. Ulkoiluillat 
saattavat suuntautua myös nuotiopaikoille 
tai laavuille, jolloin esim. makkaranpaisto on 
mahdollista. 

Ulkoiluillat ovat kaikille avoimia ja osallistu-
jat ovat järjestäjän puolesta vakuutettuja. 

Tervetuloa reippailemaan säällä kuin säällä. 

Ismo, Pirjo ja Rami

Lähde mukaan tansseihin!

Päiväretki Kyläkauppa Veljekset Keskiselle 
Tuuriin keskiviikkona 24.2. klo 11–19.

Päivätanssit klo 13–17 Ravintola Onnenkiven 
yläkerrassa. Järjestäjänä Alavuden Tervajalat 
ry.

Mahdollisuus käydä myös kyläkaupan puo-
lella edullisilla ostoksilla.

Ilmoittautumiset, lähtöpaikka-, ajoreitti- ym. 
tiedustelut sunnuntaihin 21.2. mennessä.

Pirjo Härkönen
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Keski-Suomen latualue 

Tapahtumia kevät–kesä 2016
 6.2. Yhdessä hiihtäen
 23.–24.4. Suomen Ladun  

 kevätliittokokous Lohjalla
 14.5. Yhdessä pyöräillen
 5.–7.8. Kymi-Vuoksen latualueen  

 kesäpäivät Imatran seudulla

Seuraa Jyväskylän Ladun ja muiden latuyh-
distysten kotisivuja sekä Keski-Suomen latu-
alueen Facebook-sivuja.

Tule mukaan ja osallistu latualuetoimintaan!

Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
Keski-Suomen latualueen yhdyshenkilö
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

KLIK heräilee talviunesta

Kuntoiluryhmä KLIK (Kunnossa Lopun 
IKää) heräilee talviunestaan ja kutsuu koolle 
kaikki leppoisesta liikkumisesta nauttivat. 

Tämä on ryhmä juuri sinulle mies tai nainen, 
pieni tai suuri, nuori tai vanha, joka kaipaat 
seuraa ja tsemppaajaa kuntoilusi tueksi. 

Tule Ladun Majalle maanantaina 8.2. klo 
18. Suunnitellaan yhdessä tulevan kevään ja 
kesän toimintaa.

Terveisin
Marjut Hilska
040 775 5768
marjut.hilska@pp.inet.fi

Änkkärikin on äkäinen, jos et huolehdi kunnostasi!
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Tunnelmapolulla koettua

Joulunpyhien jälkeen kutsuimme perheitä 
ulkoilemaan yhdessä Tunnelmapolulle La-
dun Majan maisemiin. Hämärtyvässä pak-
kaspäivässä kynttilät johdattivat kulkijat 
ihastelemaan satumetsän ihmeitä ja lopulta 
nauttimaan lämpimästä tunnelmasta Majal-
la. 

Tunnelmapolku oli laatuaan ensimmäinen 
ja sen suosio yllätti kaikki: Metsämörri, Rou-
va Talvi ja Orava ystävineen saivat tavata 
polulla 200–300 isoa ja pientä tassuttelijaa! 
Seuraavaa tunnelmapolkua kyseltiin jo! Uu-
sintaa odotellessa kannattaa muistaa, että 
satusilmin nähtynä metsä on täynnä taikaa 
vuoden jokaisena päivänä.

Mila Auvomaa

Pehmoinen on linnun höyhen,
käpy kova, sileä kivi ja uurteinen puu

– vaan miltä tuntuu tähtien tuike 
tai taivaalla loistava täysikuu?

Metsä kutsuu kulkijaa
talven taikaa kuulemaan.

Liekkejä, tuikkuja seuraten
kulje rauhassa, luontoa kuunnellen.
Kiire saa jäädä kaupunkiin,
Nyt ollaan yhdessä tässä.
Hetkessä tärkeässä.

Metsä on talvella hiljainen,
ei äänetön.

Kuuntele, kuuletko tikan tai korpin?
Rapinan hiiren tai pisaran hennon?
Jos olet ihan hiljaa, voit varmasti kuulla
talvikeijujen lennon…

Rouva Talvi
Kuvat Mikko Auvomaa ja Mauri Pitkänen
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Talvitapahtuma vailla vertaa!

Ladun Majan ja Soppimajan ympäristössä 
järjestettiin lauantaina 16.1.2016 koko per-
heen talviseikkailutapahtuma Angry Birds 
go Snow! Noin 1500 isompaa ja pienempää 
temmeltäjää nautti toimintapisteiden tar-
joamista mahdollisuuksista. Edes 20 asteen 
pakkanen ei säikäyttänyt reippailijoita, joi-
ta tulikin sankoin joukoin paikalle heti ta-
pahtuman alettua klo 10. Viimeiset vieraat 
viipyivät napakelkan vauhdissa iltapäivän 
hämärään asti. Ladun maja ja Soppimaja tar-
josivat paikan lämmittelyyn ja mahdollisuu-
den pikkupurtavaan ja lämpimiin juomiin. 
Makkaraa paistettiin niin takoissa, nuotiolla 
kuin grillilläkin. Arvat tekivät hyvin kaup-
pansa ja yhteistyökumppaneidemme lahjoit-
tamat voitot ilahduttivat onnekkaita.

Kolmisoppisen jäällä viihdyttivät napakel-
kan lisäksi  jättiritsat ja potkukelkat. Suo-
men Ladun tarjoamilla suksipaketeilla ja lu-
mikengillä oli kova kysyntä, ja Soppimajalle 

johtava luontopolku kätki huomaansa isoja 
yllätyksiä pienille kulkijoille.

Tapahtuman vetonauloina olivat Keski-Suo-
men pelastuslaitoksen paikalle tuoma pe-
lastusmönkijä, jolla lapset pääsivät ajelulle, 
sekä paloauto, joka kiinnosti varsinkin per-
heen pienimpiä.

Valokuvakerhon tiimi ahersi saunatuvalla: 
noin 100 asiakasta ehti valokuvauttaa itsen-
sä Red-änkkärin kanssa tapahtuman aikana. 

Päivä oli yli 80 vapaaehtoiselle iso ponnistus, 
mutta vaivanpalkaksi saimme mahtavan, 
hyväntuulisen ja toiminnallisen talviseikkai-
lupäivän, josta jokainen ikäryhmä löysi itsel-
leen mukavaa talvista tekemistä raikkaassa 
säässä ja hyvässä hengessä. Suuret kiitokset 
Jyväskylän aikuisopiston turvallisuus- ja 
markkinointialan, yliopiston bio- ja ympäris-
tötieteiden sekä Liikunnan riemun opiskeli-
joille huikeasta talkooavusta! 

Tapahtuman onnistumisessa olivat myös 
mukana: Meadiatalo Keskisuomalainen, 
Osuusliike Keskimaa, Nordea Jyväskylä, Oh-
jelmistotalo TriMedia, Keljon Konehuolto, 
Suomen Latu, Rovio Oy, Karhu, Garmin, 
Start ja TSL Outdoor.

Jyväskyläläisten suuri suosikki Mikko Maa-
sola YLE Jyväskylästä juonsi tapahtuman 
samalla ammattimaisella tavalla, jota kuu-
lemme radiosta lähes päivittäin.

Lämpimät kiitokseni osoitan myös niille 
lukuisille Jyväskylän Ladun vapaaehtoisil-
le, jotka omalla vahvalla panostuksellaan ja 
loistavalla asenteellaan mahdollistivat Suo-
men Ladun Änkkäri-kiertueen ensimmäisen 
tapahtuman Jyväskylässä.

Satu Jokilahti

Änkkärit ja possut kävivät välillä sulassa sovussa 
lämmittelemässä saunan lauteilla!

Mönkijäajelullekin piti oikein jonottaa – mutta ei se haitannut!

Napakelkassa oli välillä vauhtia niin kovasti, että kelkkailija ei tahtonut pysyä kyydissä!
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Ladun Majan päivystysvuorot hiihtokaudella 2016

Katso helmi–maaliskuun päivystykset edellisestä lehdestä nro 4/2015 tai Ladun kotisivuilta 
www.jyvaskylanlatu.fi >Ladun maja > Majan aukioloajat (2 linkkiä: päivystäjälista 2016 ja 
päivystäjälista 2016 aakkosjärjestyksessä). 
Tule kanssamme pääsiäisen viettoon Majalle!

Ota yhteyttä sinulle sopivan päivän vetäjään – tehdään yhdessä!

25.3.2016 – Pitkäperjantai
Knuuttila Helena
040 5852 974
haknuuttila@gmail.com

26.3.2016 – Lankalauantai
Kaihlanen Helvi
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

27.3.2016 1. – Pääsiäispäivä
Kettunen Kirsti
 040 5219 558
kirsti.m.kettunen@gmail.com

28.3.2016 – 2. Pääsiäispäivä 
Parviainen Heikki
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Päivystystä jatketaan niin pitkään, kuin hiihtokelejä riittää!

Heikki Parviainen
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Raattaman matka 23.–28.3.2016

Taas on mahdollisuus osallistua Jyväskylän 
Ladun perinteiselle pääsiäisen hiihtomatkal-
le. Lähtö ke 23.3.2016 Harjukadun tilausajo-
laiturilta ja paluu ma 28.3. Matkat tehdään 
tilausajobussilla ja majoitus täysihoidolla 
Aila ja Toivo Mäkisellä. Matkan jäsenhinta 
on aikuisille 400 € ja alle 18 vuotiaille 270 €. 
Vielä on pari paikkaa vapaana.

Aila on huolehtinut Jyväskylän ladun pääsi-
äisen hiihtoretkeilijöistä Raattamassa vuo-
desta 1985 lähtien. Sitä ennen hänen tätinsä 
järjesti majoituspalvelua samalla paikalla. 

Tuleva, pitkän perinteen päättävä pääsiäis-
retki on 32. Raattaman matka yhteistyössä 
Ailan ja Toivon kanssa. He ovat tehneet yli 
kolmen vuosikymmenen aikana erittäin 
suuren työn Jyväskylän ladun retkeilijöiden 
tunturimaisemien kaipuun ja hiihtoinnon 
tyydyttämiseksi. Yhteistyö on sujunut hy-
vin, kun isäntäväki ei ole vaihtunut ja mat-
kanjohtajiakin on ollut vain kolme: Tapani 
Virta, Esko Hyytiäinen ja Reino Pitkänen. 

Edellinen matkanjohtaja on opastanut aina 
seuraajaansa. Tapani löysi hyvän majapai-
kan, jossa presidentti Urho Kekkonenkin 
on yöpynyt. Esko toimi matkanjohtajana yli 
kahdellakymmenellä matkalla. Eino Man-
ninen oli hänen kanssaan oppaana lukuisia 
kertoja. Reino on ollut matkanjohtajana vuo-
desta 2010, ja Ilari Pitkänen on ollut oppaa-
namme useita kertoja viime vuosina. 

Ilman innokkaita, Lappiin ihastuneita ja 
rakastuneita retkeilijöitä matkat eivät olisi 
olleet mahdollisia. Isäntäväen tahto auttaa, 
ystävällisyys ja täysihoito ovat jääneet pysy-
västi monien mieleen. Kiitos kaikille!

Sitovat varaukset sähköpostilla. 
Reino Pitkänen
045 234 2078
pitkanen.reino@gmail.com

P.S. Tarvitsetko pääsiäiseksi pelkän kulje-
tuksen Lappiin ja takaisin? Bussissamme 
on vapaita paikkoja. Kysy Reinolta, sopisiko 
matkareittimme ja aikataulumme sinullekin.

Reippaasti ladulle Mäkisten pihasta.  Kuva Reino Pitkänen
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Ylläs                                
Vko Hinta alkaa loppuu
21 190 21.5.2016 28.5.2016
27 290 2.7.2016 9.7.2016
33 290 13.8.2016 20.8.2016

Vapaat lomaosakeviikot 

Huomaa! 
Vapaiden viikkojen tilanne on tarkistettu 
15.1.2016.

Varmista tarvittaessa päivitetty tilanne ja 
vuokrausehdot kotisivuiltamme:

www.jyvaskylanlatu.fi/vapaita-viikkoja

Tiedustelut ja varaukset: 
Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

Jeris                                
Vko Hinta alkaa loppuu
44 140 29.10.2016 5.11.2016
4/17 140 21.1.2017 28.1.2017

Kiilopää                                
Vko Hinta alkaa loppuu
26 290 25.6.2016 2.7.2016
29 290 16.7.2016 23.7.2016
41 190 8.10.2016 15.10.2016

Hallitus 2016
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

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

Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja

Markkinointi, tiedotus, 
retkeily  040 500 1576 raimosaa@gmail.com

Hilska Marjut Koulutus, huvitoiminta, 
sauvakävely 040 775 5768 marjut.hilska@pp.inet.fi

Härkönen Pirjo Sauvakävely, lumikenkäily, 
retkeily, hiihto 044 340 0168 pirjo.harkonen@elisanet.fi

Jokilahti Satu Perhetoiminta, lapset ja 
nuoret, retkeily 044 311 0633 satujokilahti@gmail.com

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

Pitkänen Mauri Valokuvaus, turvallisuus, 
vapepa 0400 807 916 mauri.pitkanen@elisanet.fi

Räsänen Ismo Jäsenrekisteri, kotisivut
valokuvaus, pyöräily 0400 544 414 ismo.rasanen@gmail.com

Varesmaa Matti Hiihtotoiminta, 
polttopuut 0400 601 473 matti.varesmaa@kolumbus.fi

Virta Mika Vapepa, huvitoiminta,
Facebook 050 308 6223 mvirta@elisanet.fi

Varalla
Auvomaa Mila

Perhetoiminta, facebook,
geokätköily 040 758 1664 mila.auvomaa@gmail.com

Toimihenkilöt 2016
Kivijärvi Heikki Varustevuokraus  050 402 1351 heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
Knuuttila Helena Jäsensihteeri 040 585 2974 haknuuttila@gmail.com
Natri Jenni Sihteeri 050 331 5533 natrijenni@gmail.com
Paakkonen Päivi Taloudenhoitaja 040 753 8201 ppirkkoh@nic.fi
Parviainen Leena Lomaosakkeet 040 572 3376 leena.m.parviainen@gmail.com

Räisänen Pentti Latupohjien raivaus,
majan polttopuuhuolto 050 300 4700 pentti.i.raisanen@gmail.com

Mäkelä Hannu Jäsenlehti 044 519 1213 hannumikael.makela@gmail.com
Porot ”ruskavaelluksella” Kiilopään maisemissa.   Kuva Hannu Mäkelä

Angry Birds -tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua myös lumikenkäilyyn.
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Helmikuu

 La 6.2. Jyväskylän Latu ry:n 75-vuotisjuhla  
    Paviljongissa klo 16
 Ma 8.2. KLIK Majalla klo 18
 La ja su 13–14.2. Muumien hiihtokoulu  
    Majan ympäristössä klo 12–14
 Su 14.2. Valokuvauskerho Majalla klo 17
 La ja su 20.–21.2. Muumien hiihtokoulu  
    Majan ympäristössä klo 12–14
 La ja su 20.–21.2. Perhehiihtokoulu  
    Majan ympäristössä klo 12–13
 Ma 22.2. Täysikuunhiihto ja -lumikenkäily  
    Majan ympäristössä klo 18
 Ke 24.2. Päiväretki Tuuriin
 Su 28.2. 60. Jyväshiihto klo 9 alkaen

maaliskuu

 Su 6.3. Monokirkirkko Majalla klo 13
 Su 13.3. Valokuvauskerho Majalla klo 17
 To–ma 23.–28.3. Pääsiäisen hiihtoretki Raattamaan

HuHtikuu

 Su 10.4. Valokuvauskerho Majalla klo 17
 Su 17.3. Yhdistyksen kevätkokous Majalla klo 15 


