
JÄSENLEHTI 3/2016
  Jyväskylän Latu



2 3

3
Varapuheenjohtajan 
näkemyksiä
4
Tulevia tapahtumia
Syyskokouskutsu
K-S latualueen tapahtumia
5
Esko Hyytiäinen on poissa
6
Liikunta-aikataulut
7
Tanssimaan Tuuriin
Tanssitoiminta
8
Frisbeegolf
Ruskapatikka 25 km
9
Konsertissa Pylykönmäellä
10
Lastenjuhla
Tule mukaan
11
Valokuvauskerho, Vapepa
Sieniretki, KLIK-ryhmä
12
Satunnainen Vaeltelija
14
Finlandia Maraton
Rakennusprojekti
15
Vapaat lomaosakeviikot

A
ik

ai
se

n 
aa

m
un

 tu
nn

el
m

aa
 G

ru
nd

ljä
rv

el
lä

. 
Ka

nn
en

 k
uv

a:
 H

an
nu

 M
äk

el
ä

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 marras-joulukuun 
vaihteessa. Lehteen tuleva aineisto päätoimitta-
jalle viimeistään pe 18.11.2016.

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 2016 
 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.

Si
sä

ltö Varapuheenjohtajan näkemyksiä

Syksy saapuu ja todisteena siitä luonto muuttaa väriään. 
Menneen kesän aikana järjestimme runsaasti erilaisia ak-
tiviteetteja. Lajikirjo on ollut runsas ja tapahtumien määrä 
oli pitkälti toistasataa.  Tapahtumien määrää lisäsi kuluva-
na vuonna myös yhdistyksen 75-juhlavuoden tapahtumat. 

Suunnitellut tapahtumat onnistuivat sateisesta kesästä 
huolimatta – vain 75 km:n kirkkovenesoutu peruuntui. Ta-
pahtumiin osallistui satoja jäseniä ja paljon muita. Järjestä-
mämme tapahtumat kiinnostavat, koska valtaosa niistä on 
kaikille avoimia. Turvallisuuskin on tapahtumissa huomioi-
tu ja kaikki osallistujat ovat järjestäjän toimesta vakuutet-
tuja. 

Toimintaamme ovat tukeneet vakiintuneet yhteistyökump-
panimme. Olemme saaneet tukea järjestämiimme tapahtu-
miin eri muodoissa. Vastavuoroisesti olemme olleet autta-
massa yhteistyökumppaneitamme erilaisissa toiminnoissa. 
Olimme esimerkiksi jakamassa kahtena aamuna uutta tab-
loid-kokoista Keskisuomalaista. Jaoimme runsaasti ilmaisia 
lehtiä aamun liikkujille. Asetetut yhteistyötavoitteet ovat 
näin täyttyneet molemminpuolisesti. 

Toimiessani myös Suomen Ladun hallituksen jäsenenä olen 
saanut kuulla pelkkää positiivista ihmetystä toimintamme 
laajuudesta ja aktiivisuudesta. Hallituksen jäsenyys mah-
dollistaa olemisen näköalapaikalla, josta on uskoakseni 
hyötyä yhdistyksellemme. Myös tieto jäsenyhdistyksestäm-
me Suomen Ladun suuntaan kulkee ilman välikäsiä. 

Loppuvuosi näyttää toimintojen kannalta aktiiviselta, ja 
sen mahdollistavat lukuisat yhdistyksemme aktiivijäsenet. 
Toimintojen edelleen kasvaessa toivonkin, että saisimme jä-
senistöstämme lisää aktiivisia vetäjiä eri lajien piiriin. Lisää 
vetäjiä tarvitaan myös jatkossa, koska toiminnot lisäänty-
vät tulevana vuonna Suomen täyttäessä 100 vuotta. 

Jäsenmäärämme on ollut jo useamman vuoden tasaisessa 
kasvussa ja on nyt yhdistyksemme historian suurin. Olem-
mekin kolmanneksi suurin Suomen Ladun jäsenyhdistys.

Liikunnallista alkavaa syksyä toivottaa kaikille
Raimo Saarinen
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Kokouskutsu

Sääntömääräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 30.10.2016 klo 15.00 Ladun Ma-
jalla.

Esillä sääntömääräiset asiat ja viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle 
kirjallisesti tulleet esitykset kokouksen esi-
tyslistalle.

Esityslista tulee kotisivuillemme n. viikkoa 
ennen kokousta.

Ennakkoon tulkoon mainituksi, että nyt on 
vuorossa kokous, jossa valitaan yhdistyksel-
lemme puheenjohtaja seuraavalle kolmivuo-
tiskaudelle.

Myös hallituspaikkoja on vapautumassa. 
Kesken kautta hallituksesta eronneiden kah-
den (2) jäsenen tilalle valitaan uudet jäsenet, 
samoin myös kauden lopussa  hallituksen 
jättävien (2) tilalle.

Hallitus

Kuva Ismo Räsänen

K-S latualueen tapahtumia

Keski-Suomen latualueen syyskokous jär-
jestetään lauantaina 24.9.2016 klo 9.30 
alkaen Alavuden Kulttuurikeskuksessa (Jär-
viluomantie 3, 63300 Alavus). Isäntäyhdis-
tyksenä toimii Alavuden Tervajalat ry.

Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta Jyväs-
kylän Ladun kotisivuilla. Seuraa myös K-S 
latualueen facebook-sivuja www.facebook.
com/Keski-Suomen latualue.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset:

Pirjo Härkönen
K-S latualueen yhdyshenkilö 2016
Jyväskylän Latu
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Loppukeväästä saimme suruviestin, että 
pitkäaikainen Jyväskylän latulainen Esko 
Hyytiäinen oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen 
28.4.2016. Hän oli syntynyt 22.6.1948.  

Esko oli Jyväskylän Ladun jäsen lähes 50 
vuotta moninaisissa tehtävissä aina hallituk-
sen jäsenyyttä myöten. Hän oli  myös Jyväs-
kylän Ladun kunniajäsen. 

Hänen panoksensa nykyisen majan raken-
nusvaiheessa oli merkittävä. Sähköasentajan 
ammattitaidolla hän hoiti majan sähköistys-
työt ja myöhemminkin hänen taitojaan tar-
vittiin moninaisissa korjaus- ja huoltotöissä.  

Merkittävän latu-uran Esko teki majan latu-
verkoston raivauksessa ja ylläpidossa, niin 
kesä- kuin talviaikaankin.  Yli 30 vuoden ajan 
hän hoiti moottorikelkalla majan latuverkos-
toa hiihtäjien iloksi.  

Eskolle myönnettiin Suomen Ladun ho-
peinen ansiomerkki 1991 ja kultainen an-
siomerkki 2001. Monimuotoisen talkootoi-
minnan ansioistaan hän sai Suomen Ladun 
myöntämän vuoden talkoolaisen tunnustuk-
sen v. 1993 yhdessä Reino Hämäläisen kans-
sa.  

Esko veti vuosien saatossa monia ruskaret-
kiä eri puolilla Lappia.  Merkittävää oli myös 
hänen roolinsa Jyväskylän Ladun perinteis-
ten Raattaman pääsiäishiihtoretkien vetäjä-
nä parinkymmenen vuoden ajan.  

Hänen jykevä olemuksensa oli tuttu näky 
Ladun majalla lukuisille ulkoilijoille. Me la-
tulaiset olemme Eskon myötä menettäneet 
hyvän ystävän ja monipuolisen yhteistyöak-
tiivin.

Matti Varesmaa

Esko Hyytiäinen on poissa

Tulevia tapahtumia

Syystalkoot
Majan ja Soppimajan syystalkoot pidetään 
lauantaina 15.10.2016 klo 09.00–15.00. 
Talkoolaisille tarjolla soppaa ja kahvia nisun 
kera.

Tervetuloa oikein runsaslukuisesti.
Hessu

Kansalaisjuhla
Majalla lauantaina 1.10.2016 klo 10.30–
15.00. Tarjolla iloista yhdessäoloa lohikeiton 
ja munkkikahvin höystämänä. 

Ennakkoilmoittautumiset kotisivujen kaut-
ta, jotta tiedämme varata riittävästi tarjot-
tavaa! 

Pikkujoulut
Pikkujoulut pidetään Majalla lauantaina 
3.12.2016 klo 15–18.

Tarjolla pientä ohjelmaa joulupuuron ja tort-
tukahvin kera.

Frisbeekori metsän siimeksessä. Lisää frisbeestä 
sivulla 8.                                           Kuva Hannu Mäkelä
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Tanssitoiminta

Kokoonnumme yhteiseen syysiltaan Majalle 
keskiviikkona 21.9. klo 17–20. 

Käymme läpi kesän tapahtumia ja suunnitte-
lemme tulevaa ohjelmistoa – kahvitarjoilua 
ja musiikkiakin on luvassa.

Tervetuloa mukaan kaikki tanssitoiminnasta 
kiinnostuneet! Lisätiedustelut: 

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

Tanssimaan Tuuriin

Tuurissa (https://www.tuuri.fi) tanssitaan 
iltapäivätansseja joka keskiviikko klo 13–17.

Keskiviikkona 7.9.2016 tanssien järjestäjänä 
toimii Alavuden Tervajalat ry (http://ala-
vudentervajalat.suomenlatu.org), ja teem-
me silloin toivotun tanssiretken Keskiselle.

Lähdemme klo 11 kimppakyydein Jyväsky-
lästä Hippokselta Jäähallin Kahvila Alakul-
man P-alueelta (Rautpohjankatu 10, 40700 
Jyväskylä). 

Päivän aikana on tanssien lomassa mahdolli-
suus käydä myös Kyläkaupan puolella. Paluu 
Jyväskylään n. klo 19.

Päivätanssilipun hinta on 12 euroa (sis. kah-
vin & pullan) ja matkakulut jaetaan lähtijöi-
den mukaan.

Sisäpelit

Lentopallo
Lentopalloilijat siirtyvät syyskuun alusta 
harrastamaan sisätiloihin seuraavasti:

Naiset 

Maanantaisin 05.09.2016–22.05.2017 
Pupuhuhdan koulu klo 19.30–20.45

Miehet 

Tiistaisin 06.09.2016–23.05.2017 
Viitaniemen koulu klo 19.30–20.45

Seka 

Lauantaisin 17.09.2016–27.05.2017 
Keljonkankaan koulu klo 16.00–17.30
(paitsi 08.10.2016, 26.11.2016, 24.12.2016, 
28.01.2017, 11.02.2017, 08.04.2017).

Peruuntumisia voi tulla muitakin, joten kan-
nattaa seurata kotisivujamme.

Tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin pelaa-
jat.

Hessu 0400 318 106
Airi     050 301 1502

Sähly
Sählyn harrastevuorot pyörähtävät käyntiin 
taas syyskuun alusta.

Sekavuoro aikuiset

Torstaisin 08.09.2016–25.05.2017 
Viitaniemen koulu klo 21.00–22.00

Perheet yhdessä 

Lauantaisin 17.09.2016–27.05.2017 
Keljonkankaan koulu klo 16.00–17.30
(paitsi 08.10.2016, 26.11.2016,  24.12.2016, 
28.01.2017, 11.02.2017, 08.04.2017).

Ajantasaiset tiedot vuorojen mahdollisista 
peruuntumisista löytyvät kotisivuiltamme.

Hessu  0400 318 106

Maanantaiset sauvakävelyt

Viikoittaiset ohjatut sauvakävelyt jatkuvat 
syyskaudella maanantaihin 26.9. saakka, 
nopeat-ryhmä sovitusti vielä sen jälkeenkin. 

Laajavuoressa kävellään joka maanantai klo 
18 alkaen 1–1,5 tunnin lenkkejä alku- ja lop-
puverryttelyineen. Lähtöpaikka on Laajiksen 
kahvion edusta. Tasoryhmiä on kolme – no-
peat, keskinopeat ja leppoisat – eli jokaiselle 
löytyy omalle kunnolle sopiva ryhmä. 

Seuraa myös koti- ja Facebook-sivujamme 
sekä Keskisuomalaisen Menot-palstaa.

Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät reippaa-
seen ja iloiseen seuraamme!

Lisätietoja: 

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

Syksyn torstaiset ulkoiluillat

Torstain ulkoiluillat jatkuvat syyskuun lop-
pupuolella alkaen 29.9.2016 klo 18.00. 

Kohteet ja niiden teemat tarkentuvat syksyn 
edetessä, ja ne ilmoitetaan etukäteen kotisi-
vujen tapahtumakalenterissa. 

Ulkoiluillat ovat kaikille avoimia ja osallis-
tujat ovat järjestäjien toimesta vakuutettuja. 

Tervetuloa reippailemaan säällä kun säällä.
Retkeilytoimikunta

Tervetuloa ja ilmoittaudu mukaan! Lisätie-
dustelut ja ilmoittautumiset: 

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

Lemmenlautta-yhtye antoi tanssivauhtia Ainolan 
kesätansseissa.                     Kuva Aune Koivunen
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Valollisia liitokiekkoja.                 Kuva: frisbeepoint.fi

Konserttimatkamme Pylykönmäelle

Jokavuotinen Kirmot-tapahtuma Saarijär-
vellä pitää sisällään myös Mikael Konttisen 
ja Tommi Soidinmäen konsertin Pylkön-
mäen Yrittävän takapihalla.

”Poikien konsertti”, kuten on tapana sanoa, 
on vuosi vuodelta kasvanut kävijämääräl-
tään suuremmaksi ja suuremmaksi.

Tänä vuonna kun he esiintyivät kahdeksatta 
kertaa, kuulijoita oli järjestäjien kertoman 
mukaan n. 1200 henkilöä! Vierailevana täh-
tenä Mikaelin ja Tommin kanssa esiintyi Arja 
Koriseva.

Jyväskylän Latu, täydennettynä Tikkakosken 
ladun henkilöillä, suuntasi melkein täydellä 
bussilla kohti Pylkönmäkeä.

Ensimmäinen kohteemme oli Pylkönmäen 
kirkko, jossa saimme aimo annoksen paikka-
kunnan historiaa hyvällä musiikilla täyden-
nettynä.

Tämän jälkeen pääsimme nauttimaan etu-
käteen tilatusta lounaasta. Vatsat täysinä 
suuntasimme sitten kohti Yrittävän talon 
takapihaa, jossa pian alkaisi kauan odotettu 
konsertti.

Arja, Mikael ja Tommi esittivät, totta kai, 
omia hittejään vuosien varrelta sekä myös 
muiden artistien suosikkeja.

Tapahtuma oli paljon enemmän kuin kon-
sertti, sillä kolmikko juonsi samalla koko 
illan ja hauskuutti yleisöä todella hyvillä sut-
kauksillaan.

Sää suosi kuin tilauksesta, ei pisaraakaan 
vettä koko aikana!

Kun konsertti oli ohi, Tommi tuli tapaamaan 
meitä ja otimme vielä yhteiskuvan, totta kai!

Valitettavasti meidän ryhmä hajosi suuressa 
väen paljoudessa ja yhteiskuvassa oli vain 
osa ryhmämme jäseniä.

Matka oli kokonaisuudessaan niin onnistu-
nut, että tulomatkalla valtuutimme Helvin 
järjestämään ensi vuonna samanlaisen mat-
kan!

Kuulin monen sanovan Helville, että järjestä 
samanlaisia matkoja muuallekin päin, me 
tulemme kyllä mukaan!

Kiitokset Helville hyvin järjestetystä matkas-
ta, oli kiva olla mukana YHDESSÄ muiden 
kanssa!

Rami

Frisbeegolf

Ladun Majan vieressä oleva 9-väyläinen 
frisbeegolfrata on ollut erittäin kovassa käy-
tössä. Heti valmistuttuaan radalle löysivät 
tiensä suuret joukot, jotka ovat kehuneet 
metsäistä rataamme. Se ei ole suinkaan hel-
poimmasta päästä, sillä puusto tekee siitä 
astetta vaikeamman. Ehkä juuri tästä syystä 
radan suosio onkin niin hyvä.

Haasta itsesi ja kaverisi pelaamaan vielä 
muutama kierros syksyisessä metsässä ja 
jatka pelaamista vaikka yli talven. Pimeällä 
pelaamista helpottamaan voi kiekkoon lisätä 
ledvalon, jolloin sen löytäminen on helppoa. 
Ja valaistua kiekkoa on myös kiva seurata pi-
meässä. Valoja myydään urheiluliikkeissä 2 
valon paketeissa. 

Tee-se-itse-henkilölle löytyy ohjeita mm. 
joen suulaisen Joen Liitokiekon kotisivuilta 

Ruskapatikka 25 km 

Lauantaina 10.9.2016 patikoidaan 75-vuo-
tispatikkakiertueen viimeinen eli viides osa. 

Lähtö 25 kilometrin reitille on aamulla klo 
9.00 Ladun Majan pihasta (Ronsuntaipa-
leentie 279, Jyväskylä). 

Reitti kulkee Laajavuoren suuntaan ja mat-
kalla pidetään useita taukoja, jolloin ainakin 
joissakin paikoissa on myös mahdollisuus 
makkaranpaistoon. 

Patikkaretki on kaikille avoin eikä edellytä 
Jyväskylän Ladun jäsenyyttä. Osallistujat 
ovat myös järjestäjän toimesta vakuutettuja.

Seuraa mahdollista lisäinfoa Jyväskylän La-
dun kotisivujen tapahtumakalenterista. 

Tervetuloa mukaan patikoimaan.
Retkeilytoimikunta

www.joenliitokiekko.com/frisbeegolf/valoa-
pimeyteen-eli-led-pelaamisen-valineet.

Ruskapatikoijat – tehkääpä tekin oma pieni kivi-
torni matkanne varrelle.

Oman viehätyksensä pelaamiseen tuo myös 
talvi. Silloin kiekkoon on syytä lisätä silkki-
nauha, niin kiekko löytyy korkeammastakin 
kinoksesta.

Pelaamiselle ei siis ole mitään ylivoimaista 
estettä edes pimeällä tai talviaikaan. Tämän 
ovat todistaneet suuret joukot, jotka pelaa-
vat ympäri vuoden.

Nyt vain kaveria kiinni hihasta ja YHDESSÄ 
pelaamaan!

Rami
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Valokuvauskerho

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

Valokuvauskerho kokoontuu joka kuukau-
den toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun Ma-
jalla. Poikkeuksen kokoontumisiin tekevät 
marras- ja toukokuu, jolloin isän- ja äitien-
päivien vuoksi kerhoiltoja siirretään viikolla. 

Syksyn kerhoillat ovat siis:

 11.9.2016
 9.10.2016
 20.11.2016 (huom. poikkeava päivä)
 11.12.2016

Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta, 
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liitty-
vää. Kerhoiltojen lisäksi teemme kuvausret-
kiä, pidämme kursseja, tutustumme näytte-
lyihin ja alan tapahtumiin jne. 

Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa, 
niin tervetuloa mukaan mukavan harrastuk-
sen pariin. 

Lisätietoa:

Ismo Räsänen
0400 544414
ismo.rasanen@gmail.com

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Ladun vapepa-ryhmässä on tällä hetkellä 
115 henkilöä. Joukkoon mahtuu silti uusia 
toiminnasta kiinnostuneita. Mukaan pääsee 
helposti – kokeneemmat neuvovat ja ryh-
mässä asiat hoituvat sujuvasti. 

Ryhmäläiset pyritään saamaan kokonaisuu-
dessaan OHTO-järjestelmän (toiminnan -
ohjausjärjestelmä) piiriin syksyn aikana. 
Tarvittaessa neuvoja saa ryhmän vetäjiltä. 

Kesän aikana on ollut koulutuksia – toki hä-
lytyksiäkin. Syksyllä koulutukset jatkuvat. 
Laitosetsintäharjoitus järjestetään 19.9. ja 
22.9. Jyväskylän Mattilanniemessä. Lä-
hempänä joulua pidämme pimeäetsinnän 
harjoituksen maastossa ja samassa yhtey-
dessä vapaaehtoisten pikkujoulun. 

Ryhmällä on oheistoimintamuotoina ollut 
myös suunnistusta, geokätköilyä ja viestilii-
kenneharjoituksia. Viestiliikenneharjoituk-
sia voidaan jatkaa tarpeen mukaan leppoi-
sissa merkeissä Ladun LA-puhelimin. Moni 
onkin jo saanut lievennettyä ”tangenttipel-
koaan”, kun ei ole turhia pingotettu. 

Lisätietoja tapahtumista ja ryhmään liittymi-
sestä saa Mika Virralta, mvirta@elisanet.fi 
tai 050 3086223 sekä yhdistyksemme koti-
sivuilta.

Vapepa-terveisin 
Mika, Kirsi, Juha ja Mauri

Tule mukaan!

Tule mukaan iloisen rentoon ja mukavaan 
porukkaan auttamaan eri-ikäisiä ihmisiä 
liikkumaan luonnossa tai rentoutumaan 
muuten vain Suomen Luonnossa ja Ladun 
Majan kauniissa maisemissa.

Jäsenmäärämme kasvaa ilahduttavasti joka 
kuukausi ja haluamme palvella nykyisiä ja 
uusia jäseniämme erilaisten liikunnallisten 
aktiviteettien parissa.

Jotta tähän pystymme, tarvitsemme lisää 
aktiivisia jäseniä vetämään ja kehittämään 
toimintaamme.

Lastenjuhla

Kesäsade ja auringonpaiste vuorottelivat Jy-
väskylän Ladun lapsiperheille suunnatussa 
75-vuotisjuhlassa lauantaina 11.6.2016.

Säätila ei kuitenkaan estänyt Metsämörrin 
arvoituspolulla patikointia, aina yhtä ma-

koisaa makkaranpaistoa eikä Loiskis Trion 
mukaansatempaavasta musiikista nautti-
mista. 

Iloa oli ilmassa ja tanssinaskelia varpaissa.

Kiitokset kaikille isoille ja pienille juhlijoille!
Satu Jokilahti

Mukana olo voi olla vaikka vain yhdessäkin 
tapahtumassa auttamista, ei siis välttämättä 
jatkuvaa sitoutumista.

Tule paikan päälle tutustumaan, niin kuulet 
ja näet, kuinka toimimme.

Auttamalla muita saat huomaamatta samal-
la itsellesi hyvän mielen!

YHDESSÄ kaikki onnistuu parhaiten!

Yhteydenotot 

Saarisen Rami 
040 500 1576
raimosaa@gmail.com

Kunnossa Lopun Ikää

KLIK-ryhmä aloittaa kokoontumiset loka-
kuun alussa. Tavataan ensimmäisen kerran 
Ladun Majalla keskiviikkona 5.10. klo 18. 
Suunnitellaan talvikautta yhdessä. Tervetu-
loa uudet ja vanhat!

Marjut Hilska
040 775 5768

Kuva Ismo Räsänen

Sieniretki

Sieniretkelle lähdemme yhdessä Jyväskylän 
sieniseuran kanssa su 25.9. klo 10 alkaen 
kimppakyydeillä Ladun Majan pihasta. 

Keräilemme sieniä lähimaastoista ja maiste-
lemme saaliita Majalla. Sieniseuran ammat-
tilaiset auttavat sienien tunnistuksessa. Ota 
omat eväät mukaan – yhdistys tarjoaa kah-
vit. Mahdollisuus myös saunomiseen.

Marjut Hilska
040 775 5768



12 13

Satunnainen Vaeltelija Itävällassa

Tänä kesänä viimeinkin toteutui Satunnai-
sen Vaeltelijan haave päästä paremman 
puoliskonsa kanssa kesäiseen Itävaltaan. 
Haaveen taustalla on 50 vuotta sitten viete-
tyt kuusi viikkoa St. Wolfgangissa saksaa ja 
varsinkin saksan puhumista oppimassa.

Tiettyjen sidonnaisuuksien vuoksi loma-
kohteeksi valikoitui pieni Grundlseen kylä 
samannimisen järven rannalla Steiermarkin 
vuoristoseudulla.

Vaikka vakaana aikomuksena olikin viettää 
aivan tavallinen lepoloma – ”rasitteena” vain 
vierailu 50 kilometrin päässä sijaitsevaan St. 
Wolfgangiin – niin toisinhan siinä kävi. Mei-
dän piti mm. vain käydä katsomassa, miltä 
Grundljärven ympäri kiertävä vaelluspolun 
alku näyttää... No polku oli leveää ja help-
pokulkuista ja pian löysimmekin itsemme 6 
kilometriä pitkän järven toisessa päässä si-
jaitsevasta Gösslin kylästä. Toisella kerralla 
pyöräilimme samaan kylään, mutta sieltäkin 
teimme ex tempore patikointiretken lähei-
selle Toplitzjärvelle – vetiköhän meitä sinne 
natsien oletettu kulta-aarre tuon yli 100 met-
riä syvän järven pohjassa.

Hotellin pihalle näkyvälle näkötornillekin 
Satunnaisen Vaeltelijan piti lähteä käymään 
– sehän oli ihan näköetäisyydellä, linnun-
tietä varmaankin reilut pari kilometriä. Vaan 
toista oli vaellusreittiä pitkin: viisi kilometriä 
pelkkää nousua puoli kilometriä korkeam-
malla 1210 metrissä sijaitsevalle tornille. 
Loppumatkasta ei enää voinut puhua mis-
tään ”reippaasta vaeltajasta”!

Todella siistiä, paljon kukkia talojen pi-
hoilla ja parvekkeilla, mahtavat maisemat, 
runsaasti mainioita vaellusreittejä sekä 
patikoijille että pyöräilijöille helpoista tosi 
raskaisiin. Satunnainen Vaeltelija suosittelee 
mitä lämpimimmin!

Satunnainen Vaeltelija
Hannu Mäkelä

 Opasteasiat ovat kunnossa –  
tosin silloin, kun kerrotaan etäisyys, 
se ilmoitetaan aina aikana, ei kilo-
metreinä!          

Kokoelma vanhoja talviliikunta-
välineitä paikallisen maatalon 
ulkoseinällä.

Leopard ja Satunnainen Vaeltelija St. 
Wolfgangissa. Tämän veneen souta-
jana – styyr puurin puoleisena kok-
kasikana – Vaeltelija oli voittamassa 
souturegattaa 50 vuotta sitten.

Kuva Andreas Paseka

Siellähän se keisarinna Sissin 1900-luvun alussa 
ideoima Tressensteinin näkötorni pilkottaa – 
nykyinen on jo kolmas tällä paikalla.

 Tällä polulla kaiteita tuntui olevan vain 
silloin, kun suoraa pudotusta polulta oli yli 
20 metriä. 
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Vapaat lomaosakeviikot 

Huomaa! Vapaiden viikkojen tilanne on tar-
kistettu 12.8.2016.

Vapaita viikkoja ei tällä hetkellä ole. Tarkkai-
le tilannetta kotisivuiltamme. Peruutuksia 
tulee joskus lyhyelläkin varoitusajalla.

Ensi vuoden lomaviikot ovat anottavissa 
1.–31.12.2016. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
seuraavasta lehdestä.

Toimihenkilöt 2016
Kivijärvi Heikki Välinevuokraus  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 paivi.paakkonen@hotmail.com

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

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, sauvakävely 040 775 5768 marjut.hilska@pp.inet.fi

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

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

Koivistoinen Raimo Latutoiminta, frisbeegolf 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

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

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

Finlandia Maraton 16.–17.9.2016

Jo perinteiseksi tullut tapahtuma kutsuu meitä jälleen talkoisiin. Väkeä tarvitaan liikenteen-
ohjaukseen, järjestyksenvalvontaan, vaatesäilytykseen, eväspussien tekoon ja jakeluun, alu-
een rakentamiseen ja purkuun ym.  – ja ennen kaikkea Äijälänrannan huoltopisteelle, 
jonka Latu tapahtumassa hoitaa.  

Tapahtumainfo 13.9.2016 Viherlandiassa, klo 17.30 kahvit ja Auditoriossa info klo 18.00.

Tule mukaan ja tuo kaverisikin!

Odotamme ilmoittautumistasi pikimmiten…

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

Rakennusprojektin eteneminen

Tätä kirjoittaessani odotamme edelleen ra-
kennuslupia hallin rakentamiseen.

Vielä ei kuitenkaan ole ajatuksista heitetty 
sitä aikataulua, että projekti olisi maalissa  
vuoden loppuun mennessä. Kunhan lupa-
asiat saadaan kuntoon, alkavat heti raiva-
us- ja pohjatyöt. Valutöiden jälkeen on odo-
teltava muutama viikko betonin kuivumista 
ennen kuin päästään rungon pystytystöihin.

Kaikissa työvaiheissa kaikki talkooapu on 
enemmän kuin tarpeen, joten seuraa koti-
sivuiltamme, milloin työt alkavat ja tule roh-
keasti mukaan.

Ammattitaidon puutetta ei tarvitse pelätä, 
sillä kyllä paikan päällä neuvotaan, ja ai-
nahan on erilaisia aputöitä, joissa varmasti 
kaikki pärjäävät.

Jos haluat osallistua projektiin, mutta syystä 
tai toisesta et pysty tai kerkiä, niin ainahan 
voit sitten kantaa kortesi kekoon lahjoitta-
malla yhdistykselle oman panoksesi rahan 
muodossa – jokainen puuttumaan jäänyt 
talkootyötunti maksaa meille 15 €.

Talkootyötunteja tarvitaan vallan paljon 
(2818 h), ja onkin pelko, että jos homma jää 
pienen porukan harteille, niin kaikkia tunte-
ja ei saadakaan kasaan.

Hessu

Autereinen ja kiehtovan 
salaperäinen Toplitzjärvi.

Itävallan kuvat: 
Hannu Mäkelä

(Toim. huom: Itävallan 
matkailu ministeriö ei vali-
tettavasti ole sponsoroinut 
lehteämme )
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SyySkuu

 Ma 5.9. Maanantaiset sauvakävelyillat jatkuvat 26.9. asti   
    – joillakin ryhmillä pidempäänkin. 
 Ke 7.9. Iltapäivätanssit Tuurissa.  
    Lähtö Kahvila Alakulman parkkipaikalta klo 11.
 La 10.9. Ruskapatikka. Lähtö Majalta klo 9.
 Su 11.9. Valokuvauskerho Majalla klo 17. 
 Pe–la 16.–17.9. Finlandia Maraton
 Ma 19.9. Vapepan laitosetsintäharjoitus Mattilanniemessä.
 Ke 21.9. Tanssitoiminnan suunnitteluilta Majalla klo 17–20.
 To 22.9. Vapepan laitosetsintäharjoitus Mattilanniemessä.
 La 24.9. Keski-Suomen latualueen syyskokous Alavudella.
 Su 25.9. Sieniretkelle startataan klo 10 Majalta.
 To 29.9. Syksyn ulkoiluillat alkavat.

Lokakuu

 La 1.10. Kansalaisjuhla Majalla klo 10.30–15.
 Ke 5.10. KLIK-ryhmän kauden suunnitteluilta Majalla klo 18.
 Su 9.10. Valokuvauskerho Majalla klo 17.
 La 15.10. Majatalkoot klo 9–15.
 Su 30.10. Yhdistyksen syyskokous Majalla klo 15.

MarraSkuu

 Su 20.11. Valokuvauskerho Majalla klo 17.

 JouLukuu 
 La 3.12. Pikkujoulut Majalla klo 15–18.
 Su 11.12. Valokuvauskerho Majalla klo 17.

Tarkemmat ja päivitetyt tiedot löydät koti- ja Facebook-sivuiltamme!


