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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 elo-syyskuun vaih-
teessa. Lehteen tuleva aineisto päätoimittajalle 
viimeistään ke 16.8.2017.

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 2017
 Henkilöjäsen 30 euroa 
 Perhejäsenmaksu 39 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt) 
 Nuoriso- ja opiskelijajäsen 12 euroa 
 Rinnakkaisjäsen 19 euroa 
 Yhteisöjäsenmaksu 30 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 (vuokrattavissa Majalla) 10 € 5 € 25 € 15 €
3 paria Skiket (maastorullaluistimet) 10 € 5 € 25 € 15 €
2 paria Eräsukset ja sauvat (2×230 cm ja 1×210 cm) 10 € 5 € 25 € 15 €
2 kpl Rinkka 10 € 5 € 25 € 15 €
2 kpl Teltta + 1 kpl retkilaavu Halti Pro (4h) 10 € 5 € 25 € 15 €
1 kpl Suksiboksi 35 € 25 €
1 kpl GPS-paikannin (vain jäsenille) 10 €

Jyväskylän Latu on myös Facebookissa 

Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:  
hannumikael.makela@gmail.com.

Puheenjohtajan pulinoita

Keväinen tervehdys kaikille.

Meillä on takana erittäin vilkas ja onnistunut hiihtokausi.

Majalla on riittänyt vilskettä aina viime vuoden lopulta 
maaliskuun loppuun asti, jolloin majakahvio oli viimeistä 
kertaa hiihtäjille ja ulkoilijoille auki tämän kevään osalta.

Majalla oli myös pari suurempaa tapahtumaa meidän jär-
jestämänä ja muutama myös toisten junailema.

Itse järjestimme änkkäri-tapahtuman sekä laskiaisriehan, 
joka korvasi lumenpuutten vuoksi perutun Jyväshiihdon.

Molemmissa oli runsas osanotto, ja kun tähän lisätään vielä 
normihiihtokansa, niin Majalla riitti kyllä vilskettä.

Kaikesta kuitenkin selvittiin kiitettävästi.

Tästä kiitos kuuluu kaikille järjestelyihin osallistuneille, 
samoin suuret kiitokset myös kaikille majapäivystäjille ar-
vokkaasta työstä, jota teette, ja täten mahdollistatte maja-
kahvion palvelut.

Lasten Muumihiihtokoulukin onnistuttiin pitämään, vaikka 
lunta oli vähänlaisesti. Talkooporukka ahkeroi tässäkin ke-
räten lunta jäältä, ja näin saatiin uimarannalle tehtyä ihan 
kohtuulliset mäet laskuharjoittelua varten.

Kevät tuo tullessaan kalustohallin rakennustalkoot ja siitä 
enemmän tuonnempana. Jos tähänkin saadaan yhtä inno-
kasta ja iloista talkooväkeä kuin talven aherrukseen, niin 
meillähän laulu raikaa ja herja lentää siinä rakentamisen 
lomassa.

Hessu
Si

sä
ltö
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Majavastaavan mietteitä

Kuten pulinoissa kävi ilmi, meillä on takana 
varsin vilkas hiihtokausi.

Lämmin kiitos kaikille majatoiminnan mah-
dollistaneille talkoolaisille.

Majatalkoot pidetään ti 9.5 klo 17–21 ja 
Soppimajalla la 13.5 klo 9–14.

Hallirakennus

Hallirakennuksen työt alkavat pikkuhiljaa. 
Kaupungin metsäosaston urakoitsija kaatoi 
puita tulevan rakennuksen alta 13.4.

Kevään osalta lopullinen aikataulutus selvi-
ää kunhan päästään kaivinkoneella kaiva-
maan pohjatöitä.

Aikataulusta kuitenkin sen verran, että jos ja 
kun kaikki menee alustavien suunnitelmien 
mukaan, rakentaminen alkaisi pohjatöiden 
osalta  huhti-toukokuun vaihteessa. Raken-
nus olisi tällöin ns. säältä suojassa touko-
kuun loppupuolella. Jos tässä aikataulussa 
pysytään, niin kesä–heinäkuu vietetään 
pääsääntöisesti ansaittua kesälomaa ja jat-
ketaan sitten elokuussa.

Poikkeuksen muodostaa lattiavalu, joka lie-
nee syytä tehdä kesäkuussa.

Löytyykö meiltä tähän ammattihenkilöitä 
tekemään tämän talkoilla vai onko työ tee-
tettävä urakoitsijalla? Myös lvi on vielä sem-
moinen ala, josta puuttuu tekijä. Molempiin 
halukkaat voivat ilmoittautua minulle.

Syksyllä edessä olisi ulkoverhouslautojen 
pohjamaalausta ennen niiden seinään lyö-
mistä. Paikoillaan maalataan sitten 1–2 ker-
taan.

Samoin syksylle jää ovien ja ikkunoiden 
asennukset sekä tietysti sisäseinien nikka-
rointi ja eristystyöt. Kuten myös sähköistys 
ja lvi-työt.

Kaikkineen valmista olis joskus lokakuussa.

Töitä olisi tarkoitus tehdä pääsääntöisesti 
viikonloppuisin, mutta tietty joukkoon mah-
tuu joku poikkeuskin.

Talkoolaisia on kasassa ihan kohtuullisesti, 
mutta mukaan vielä mahtuu, joten ilmoit-
tautukaapa. Etenkin nuo lattiavalu ja lvi kai-
paavat siis tekijäänsä.

Rakentamisen etenemistä voi seurata koti-
sivuiltamme, jonne pyrimme saamaan myös 
kuvia.

Kun seuraat asiaa kotisivuilta ja juolahtaa 
mieleen, että voishan tuossa vähä jeesiä ja 
sattus olemaan muutama tunti ihan jonniin-
jootavoo aikaa, niin olet lämpimästi terve-
tullut mukaan.

Suurta ammattitaitoa ei tarvita, kyllä työ te-
kijöösä neuvoo, ja jos ei työ, niin muut tekijät 
kyllä opastaa. Sen lisäksi että saa olla tuon 
ajan hyvässä seurassa, niin voiphan siinä 
vaikka oppia jotakin uuttakin.

Talkoolaisille tarjotaan tietenkin ruoka ja 
kahveet päivän mittaan.

Hessu

Talkoita joudumme tai saamme pitää myös 
uimarannalla. Normaalin siistimisen lisäksi 
joudumme siellä korjailemaan myös tihu-
työn jälkiä. Korjattavana on ainakin puku-
kopit. Aikataulu on vielä auki – toukokuun 
aikana kuitenkin.

Seuraa tämänkin asian takia kotisivujamme.

Hessu

  Tästä se alkoi...

  ...tällainen aukko saatiin aikaiseksi...

  ...ja tällainen siihen pitäisi nousta!
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Palloilut

Lentopallo
Lentopallon salivuorot jatkuvat edellis-
vuosista poiketen toukokuun loppuun.

Oletettavaa kuitenkin on, että ainakin osissa 
kouluissa koulu tarvitsee salit jo aiemmin 
omaan käyttöön kevätjuhlien valmisteluja 
varten.

Ulkopelit aloitamme sitten viimeistään ke-
säkuun alusta Majan kentillä, perinteises-
ti sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 
18.00, mikäli sisävuorot loppuvat aiemmin 
kuin kuun vaihteessa, niin sitten siirtyminen 
tapahtuu myös aiemmin.

Kotisivuja seuraamalla pysyt tilanteesta 
ajantasalla.

Sähly
Sählyvuorot jatkuvat toukokuun loppuun 
saakka, mikäli peruutuksia ei tule.

Seuraa kotisivuja.

Hessu

Valokuvauskerho

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- 
ja videokuvauksesta kiinnostuneille yhdis-
tyksen jäsenille tarkoitettua toimintaa. 

Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti 
joka kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 
Ladun Majalla. Poikkeuksen kokoontumisiin 
tekevät touko- ja marraskuu, jolloin äitien- ja 
isänpäivien vuoksi kerhoiltoja siirretään vii-
kolla. Heinäkuussa pidämme taukoa ja kes-
kitymme lomailemaan. 

Tulevat kerhoillat: 

7.5.2017
11.6.2017 
13.8.2017
10.9.2017

Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta, 
kuvien katselua ja muuta kuvausasiaa. 

Kerhoiltojen lisäksi teemme kuvausretkiä, 
pidämme kursseja, tutustumme näyttelyihin 
ja alan tapahtumiin. 

Lauantaina 13.5.2017 teemme kuvausret-
ken Hitonhaudalle ja Haristuvalle. Ko-
koonnumme jäähallin Kahvila Alakulman 
eteen klo 9.00, josta siirrymme kohteeseen 
kimppakyydein. Palaamme takaisin noin klo 
15.00. Ota mukaan omat eväät ja säänmu-
kainen vaatetus. Kuvausretkelle voit pyytää 
mukaan myös ystäväsi.

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

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

Tiistaiset pyöräilyt

Tiistai-iltojen tutut pyöräilyt käynnistyvät 
ti 16.5.2017 klo 18.00 ja jatkuvat elokuun 
loppuun. Lähtöpaikkana on perinteisesti 
jäähallin Kahvila Alakulma. Heinäkuun kui-
tenkin lomailemme. Jokaisella pyöräilyker-
ralla osallistut kauden päätyttyä järjestettä-
vään arvontaan.

Lauantaina 19.8.2017 klo 9.00 alkaen 
poljemme Suomen juhlavuoden kunniaksi 
100 km:n retkipyöräilyn. Lähtöpaikka on 
tuttu jäähallin Kahvila Alakulma. Reitti jul-
kistetaan myöhemmin ja matkan voi ajaa 
myös esim. kaverin kanssa vuoropyöräilynä. 

Tarkempaa tietoa tapahtumista tulee kotisi-
vujen tapahtumakalenteriin ennen kutakin 
tapahtumaa.

Ajelemme retkeilyvauhtia ja kaikki osanot-
tajat ovat järjestäjän puolesta vakuutettuja. 
Edellytämme pyöräilykypärän käyttöä.

Pyöräilytoimikunta
Lisätietoja

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

Geokätköilykerho 

Jyväskylän Ladun toiminnassa käynnistyy 
geokätköilykerho, joka sopii kaikille – niin 
lapsille kuin aikuisillekin. Aikaisempaa ko-
kemusta ei tarvita – ainoastaan älypuhelin 
mukaan.

Lajin perusteita opiskelemme su 21.5.2017 
klo 13.00–15.30 Ladun Majalla. Alkeiskurs-
sin vetää kokenut geokätköilijä Satu Hänni-
nen. 

Seuraavat kerhon kokoontumiset ovat Ladun 
Majalla su 18.6.2017 ja su 20.8.2017 klo 13.00.

Tervetuloa mukaan nykyaikaiseen aarteenet-
sintään.

Lisätietoa

Jaana Koskela
050 3850 260
koskela.jaana@gmail.com

 Hitonhaudan jääputous         Kuva Hannu Mäkelä

 Onkohan Muuratsalon Lullinvuorella  
      geokätköjä?

Kuva Hannu Mäkelä
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Maanantaiset sauvakävelyt

Viikoittaiset ohjatut sauvakävelyt alkavat 
maanantaina 22.5. klo 18.

Ohjatut 1–1,5 tunnin sauvakävelylenkit 
alku- ja loppuverryttelyineen kävellään joka 
maanantai klo 18 alkaen. Lähtöpaikka on 
aikaisemmista vuosista poiketen Killerin 
Buugin vieressä Sykeraitti 7. Tasoryhmiä 
on kolme – nopeat, keskinopeat ja leppoisat 
– ja jokaiselle löytyy omalle kunnolle sopiva 
ryhmä. Sauvakävelyjä jatketaan syyskuun 
loppuun, heinäkuussa kuitenkin lomaillaan.

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

Terveisin sauvakävelytoimikunta 

Matti, Marjut, Vesku ja Marja-Liisa
Lisätietoja

Marja-Liisa Kananen
040 7737 160
mlkananen@hotmail.com

Suomen luonnon päivät

Villiinny kevaasta 
lauantaina 20.5.2017 klo 9–14

Perhepäiväretki Ladun Majalla. Tule Kolmi-
soppisen luontopolkuretkelle perheen kans-
sa. Olemme järjestäneet polun varrelle mu-
kavaa tekemistä, ja Ladun kahvio palvelee 
klo 9–14. Mahdollisuus myös paistaa omia 
eväitä nuotiolla!

Lisätietoa Jyväskylän Ladun Facebook-sivul-
la! Villiinny keväästä!

Lisätietoja

Anne Sulander
044 9666 746
anne.sulander@iki.fi

Nuku yo ulkona 
lauantaina 17.6.2017 

Pidetään pienimuotoinen oma tapahtuma 
Ladun Majalla. Telttailu sallitaan Ladun 
Majan ja Soppimajan maastossa, saunat ja 
majat käytössä. Samaan aikaan on isohko 
Vapepa-tapahtuma Majalla, minkä yhteydes-
sä illanviettoa sekä jatkona Nuku yö ulkona 
  -tapahtuma myös vapepalaisille. 

Juhli Suomen luontoa
lauantaina 26.8.2017

Jyväskylän Latu järjestää koko perheen ret-
ken Etelä-Konneveden kansallispuis-
toon / Kalajan kierros, 4,6 km luontopolku 
(sisältää helpon osuuden 1 km suuntaansa ja 
esteettömän osuuden 90 m), käytössä Vuori-
Kalajan kotalaavu ja vessatilat. Yhteiskulje-
tus bussilla, ennakkoilmoittautuminen. 

Tapahtumiin liittyviä lisätietoja päivitämme 
kotisivuillemme ja Facebookiin.

Retkeilytoimikunta

Torstaiset luontopolkuillat 

Kesä- ja elokuussa teemme torstai-iltaisin 
retkiä lähiseudun luontopoluille.  

Iltojen kohteet ovat seuraavat: 

1.6.  Touruvuori 
8.6.  Rajala 
29.6.  Jääskelä 
3.8.  Nyrölä 
10.8.  Kanavuori 
17.8.  Sippulanniemi 
24.8.  Kangasvuori 
31.8.  Ladun Majan maasto

Tarkempia tietoja kotisivujemme tapahtu-
makalenterista.

Osallistuminen retkille ei edellytä yhdistyk-
semme jäsenyyttä. Kaikki mukanaolijat ovat 
järjestäjän toimesta vakuutettuja.

Retkeilytoimikunta

Retkeilykurssi 
Mitä olet aina halunnut kysyä retkeilystä

Ladun Majalla järjestetään jäsenille pieni 
retkeilykurssi su 28.5.2017 klo 9–15. Käym-
me läpi retkivarusteita, majoitteita ja erityi-
sesti retkiruokaa: millaisia vaihtoehtoja kau-
pasta saa ja mitä voi valmistaa itse. Käymme 
lyhyesti läpi myös jokamiehen oikeuksia.

Teemme yhdessä nuotiotulet, voit tuoda 
omat makkarat tai muut eväät lounaaksi, ja 
maistelemme myös muita vaihtoehtoja! Pu-
keudu siis sään mukaan.

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä 10 henkilöä. Ilmoittaudu allekirjoit-
taneelle sähköpostilla. Kerrothan samalla 
mahdollisista erikoisruokavalioistasi ja al-
lergioistasi.

Retkikurssin vetää erä- ja luonto-opasopis-
kelija Anne Sulander, joka kirjoittaa retkeily-
aiheisia juttuja Rinkkaputki-blogiin ja Retki-
paikka-sivustolle.

Lisätietoja

Anne Sulander
044 9666 746
anne.sulander@iki.fi

 Nyrölän luontopolun kapulalossi.
Kuva Hannu Mäkelä
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Jyväsjärvisoutu

Perinteinen Jyväsjärvisoutu järjestetään 
torstaina 15.6.2017.

Jälleen kerran olemme ilmoittautuneet mu-
kaan kisaan.

Meidän lähtö on kello 18.00, tämä on tiedos-
sa jo nyt.

Se, mitä ei vielä tiedetä, on joukkueen ko-
koonpono.

Ilmoittaudupa meidän iloiseen porukkaan, 
mukaan mahtuu 14 nopeinta ilmoittautu-
nutta.

Kilpailua ei kannata ottaa ”tolkuttoman” va-
kavasti, vaikka kisataankin kelloa ja kanssa-
kilpailijoita vastaan.

Jotakuinkin kohtuullinen peruskunto ja so-
piva into ovat hyvät kriteerit joukkueeseen.

Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle.

hessu.parviainen@gmail.com

Kesän 2017 konserttimatka

Lähde kesäiselle konserttiretkelle Saarijär-
ven kaupungin Pylkönmäelle keskiviikkona 
19.7. Konsertti on osa Kirmojen kulttuurita-
pahtumia ja erittäin suosittu, joten varmista 
osallistumisesi pikimmiten.

Kirmojen PYLKÖN POIKIEN konsertti 
klo 19.00 Yrittävän talon piha-alueella. 
Solisteina ihanat Tommi Soidin-
mäki ja Mikael Konttinen sekä 
heidän vieraanaan Anne Mattila.

Aikataulu ja hinta
Lähtö: 

klo 16.30  Jyväskylä, Harju-
katu, Tilausajopysäkki

Paluu: 
klo 23.00  Jyväskylässä

Hinta: 
40,00 euroa/henkilö (arvio) si-
sältää matkan, lipun ja kahvin 

Sitovat ilmoittautumiset 10.6.2017 mennes-
sä allekirjoittaneelle.

Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

Korvatunturille ja itäkairaan

Kuten jo viime lehdessä markkinoin, niin 
Kunto ry tekee retken noihin otsikon maise-
miin. Meiltä on osallistumishalunsa retkelle 
ilmaissut kymmenkunta henkeä.

Laittaisitteko vielä lopullisen ilmoittautumi-
senne suoraan Tomille, niin saatte jatkossa 
häneltä myös suoraa informaatiota retkestä. 
Itse olen näillä näkymin lähdössä vetämään 
tuota 3. ryhmää.

Suosittelen retkeä lämpimästi kaikille retkei-
lystä kiinnostuneille. Ryhmiä on kolme, joten 
jokaiselle löytynee sopiva.

Hessu

Kunto ry:n retkiesittely

Kunto ry:n perinteinen vaellusreissu suun-
tautuu vuonna 2017 itäkairan selkosille vii-
kolla 33 eli 14.–20.8.2017.  Retkellä on kol-
mentasoisia ryhmiä:

1. Ryhmä kiertää n. 70 kilometrin  
 pituisen reitin edeten päivittäin.
2. Ryhmä majoittuu teltta -   
 majoitukseen sopivaan paikkaan  
 ja tekee sieltä retkiä päivittäin.
3. Ryhmä majoittuu Kemihaaran   
 Lomassa ja tekee sieltä päiväretkiä.

Alustavasti hintaa retkelle kertyy 230–280 € 
riippuen lähtijöiden määrästä.

Hinta sisältää meno- ja paluumatkan sekä 
näillä matkoilla majoituksen ja päivällisen. 
Perillä telttamajoittujilla omat eväät, 3-ryh-
mäläisille majoituksista aamiaisin ja päivälli-
sin kustannusta arviolta 35–45 €/yö (4 yötä).

Matka toteutetaan, mikäli mukaan saadaan 
vähintään 25 matkailijaa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Tomi 
tomi.sinivuori@ksshp.fi

Angry Birds -tapahtuma

Angry Birds -tapahtuma toteutettiin jo toista 
vuotta peräkkäin Ladun Majan ja Soppima-
jan maastossa lauantaina 18.2.2017.

Mukavassa  pikkupakkasessa perheet löysi-
vät mielekästä tekemistä lukuisista toimin-
tapisteistä: Jyväskylän liitokiekkoilijoiden 
frisbeegolf, hiihto ja lumikenkäily, jättiritsat, 
napakelkka ja potkuriajelu Kolmisoppisen 
jäällä, uutuutena Killerin ravinuorten keppi-
hevosrata ja leikkivarjotemppuilu Soppima-
jan maastossa. Lisäksi oli vielä tarkkuusheit-
toa ja valokuvasuunnistusta Ladun Majan 
piha-alueella. 

Angry Birds -hahmo ”Pommi” villitsi yleisöä 
jalkautumalla eri pisteisiin, ja Soppimajalle 
pääsi paitsi jäätä myöten myös talvista luon-
topolkua pitkin. 

Pelastuslaitoksen paloauto kiinnosti monia 
pieniä ja isompiakin vieraita, grillistä sai 
kuumaa makkaraa ja hiihtomajoilta monen-
laista herkkua tankkaustarpeisiin. 

Suosituimpia pisteitä oli mäenlasku änkkäri-
liukureilla uimarannan mäestä jäälle! 

Vapepan porukka hoiti mallikkaasti vaativan 
pysäköinninohjauksen. 

Onneaankin sai koetella hyvällä menestyk-
sellä; arvat tekivät hyvin kauppansa eikä ar-
paan sijoittaneiden tarvinnut lähteä tapah-
tumasta tyhjin käsin. 

Meillä oli jälleen hieno Angry Birds -tapah-
tuma, joka onnistui mahtavien talkoolaisten 
ja yhteistyökumppaneidemme suotuisalla 
avustuksella!

Satu

 Päätoimittajan lähes ainoat soutukokemukset  
     ovat 50 vuoden takaa styyrpuurin kokkasikana –  
     taidan siis suosiolla jättää homman nuoremmille.
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Neste Rally Finland 27.– 30.7.2017

Jyväskylän Latu ry:lle tuli viime vuoden Ral-
liin Harjun erikoiskokeelle järjestysmies-
pyyntö. Kiireisellä aikataululla emme saa-
neet ajoissa pyyntöä jäsenistölle tiedoksi.

Työstä maksetaan yhdistykselle hyvin ja 
mitä useampi on mukana, sitä isomman po-
tin saisimme.  Homma ei vaadi erityisosaa-
mista eikä järjestysmieskorttia.  18 vuoden  
ikä riittää eikä yläikärajaa ole, tarvitset vain 
iloisen ja topakan asenteen.

Toivomme ennakkoilmoittautumista (kai-
ken varalta), jos Latua mukaan halutaan.  

Lisää tiedotamme vain ennakkoon ilmoit-
tautuneille.

Lähde mukaan, jos kutsu käy – pääset tapah-
tuman sykkeeseen aitiopaikalle!

Ilmoittautumiset 15.6.2017 mennessä ja tie-
dustelut: 

Helvi Kaihlanen
0400 868 669  
helvi.kaihlanen@gmail.com

Finlandia Marathon  15.–16.9.2017

Tapahtuman puuhapaikka on Paviljongin D-
halli, jossa ovat mm. numeroiden jako, vaa-
tesäilytys, pesutilat, Expo-alue ym.

Edellisvuoden tapaan juoksujen sarjan aloit-
taa perjantai-iltana  kello 20.00 starttaava 
Valonkymppi.  Lauantaina lähdöt ovat kello 
12.00 täysmaraton ja kello 15.15 puolima-
raton, joiden reitit kiertävät Rantaraittia.

Tämä jo perinteeksi muodostunut tapahtu-
ma kaipaa jälleen apuamme meille tutuis-
sa asioissa: Äijälänrannan huoltopisteelle, 
jonka hoidosta vastaavat latulaiset. Lisäksi 
tarvetta on kisakansliaan, liikenteenohjauk-
seen, tapahtuma-alueen rakentamiseen ja 
purkuun, vaatesäilytykseen sekä juoksijoille 
jaettavien eväspussien pakkaamiseen.

Tule mukaan. Mitä enemmän käsiä on teke-
mässä, sitä mukavampaa meillä on!

Saamme tapahtumalla positiivista näyttä-
vyyttä Jyväskylän Ladulle tämän jyväskylä-
läisen ison juoksutapahtuman tekijänä sekä 
talkoolaiset t-paidan ja lounaan.

Vastuullisina tapahtuman järjestäjinä ovat 
jälleen Jyväskylän Kenttäurheilijat ry ( JKU) 
ja Keski-Suomen Liikunta (KesLi). 

Ilmoittaudu viimeistään elokuun 2017 
loppuun mennessä, tai vaikka heti!

Tarvittavat tiedot: nimi, puhelin, s-posti, pai-
dan koko, toive tekemisestä ja sopivin kello-
aika. Ota yhteyttä, kerron lisää.

Tule, tehdään jälleen yhdessä hieno 
juoksutapahtuma!

Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

Auttavia käsiä tarvitaan jälleen!

Menneen talven lumilta

Takana on jälleen vähäluminen talvi Jyväs-
kylän seudulla. Ladun Majan ympäristös-
sä päästiin kuitenkin nauttimaan useiden 
kuukausien ajan erinomaisista laduista ja 
hyvistä keleistä. Se näkyi myös Ladun Majan 
käyttäjien määrässä. Kaupunki hoiti latuja 
Soidenlammen lenkillä ja Majalta Keljon-
kankaalle, Mustalammelle ja Kotalammelle. 
Me hoidimme omia ns. metsälatujamme, 
joilla maapohjaa ei ole tasattu.

Jyväskylän Ladulla on latureittejä yli 35 kilo-
metriä. Latujamme päästiin vähälumisuuden 
takia hoitamaan vasta talven loppupuolella. 
Esim. kympin avaamisesta ehti moni kysellä 
sitä ennen. Legendaarista kaksikymppistä 
emme saaneet avattua koko talvena lähinnä 
Taka-Keljon vähälumisten kohtien takia.

Kolmisoppisella pystyimme pitämään kun-
nossa luistinrataa ja hiihtolatuja koko talven 
ajan, sillä jäälle ei kertynyt vettä. Näin saim-
me lisätyksi tarjontaa merkittävästi.

Talvea edeltäneen syksyn aikana suunnitel-
tiin ja toteutettiin reitteihimme runsaasti 
muutoksia ja lisäyksiä useiden kilometrien 
matkalla. Muutoksilla parannettiin reittien 
käyttökelpoisuutta esim. vaikeiden mäkien 
osalta. Toivottavasti tulevina vuosina lunta 
riittää niin, etteivät nämä toimemme valu 
hukkaan.

Raimo Koivistoinen

Jyväskylän Ladun Vapepa

Kevään varsinainen vapepa toiminta on läh-
tenyt käyntiin jo usealla hälytystehtävällä ja 
samalla on saatu monenlaisia kokemusta 
mm. uuden hälytysjärjestelmämme, OH-
TOn kanssa toimimisesta. Jatkokehittämistä 
tehdään, jotta toiminta olisi jatkossa sekä 
OHTOn käyttäjien että hälytysryhmäläisten 
kannalta mahdollisimman joustavaa ja sel-
keää.

Muutoksista toiminnassa tiedotetaan ja pa-
lautetta sekä kehitysideoita otetaan vastaan.  

Toukokuussa järjestämme Keski-Suomen 
Vapepan kanssa (www.vapepakeski-suomi.
fi) etsintä- ja maastojohtajakurssit, joiden 
maasto-osuudet järjestetään Ladun Majan 
ympäristössä.

Kesäkuu tuo mukanaan harjoituksia, joista 
yksi on 17.6. Ladun Majalla yhdessä Nuku yö 
ulkona -tapahtuman kanssa ja jonka yhtey-
dessä järjestetään mm. infotilaisuus uusille 
asiasta kiinnostuneille, joten kaikki ovat ter-
vetulleita mukaan toimintaan.

Juha Vimpari
juha.vimpari@gmail.com
Jyväskylän Ladun Vapepa-ryhmä

Kuva Raimo Koivistoinen
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Hallitus 2017
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

Koskela Jaana        
sihteeri Geokätköily 050 385 0260 koskela.jaana@gmail.com

Hilska Marjut         Koulutus, sauvakävely,  
KLIK-toiminta 040 775 5768 marjut.hilska@pp.inet.fi

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

Kananen Marja-Liisa       
                                   Sauvakävely 040 773 7160 marja-liisa.kananen@jamk.fi

Pitkänen Mauri      Turvallisuus, valokuvaus, 
Vapepa 0400 807 916 mauri.pitkanen@elisanet.fi

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

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

Vimpari Juha          Vapepa 040 7071 510 juha.vimpari@gmail.com

Varalla
Kaihlanen Helvi 0400 868 669 helvi.kaihlanen@gmail.com

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

Suomen Latu ry
Hallituksen jäsen, 2. varapuheenjohtaja: 

    Raimo Saarinen
    040 500 1576
    raimosaa@gmail.com

•  Liittyminen ja jäsenasiat 09 8567 7450
•  Yhdistyspalvelut 09 8567 7460
•  Kurssit ja koulutukset 09 8567 7470
•  www.suomenlatu.fi

Toimihenkilöt 2017
Kivijärvi Heikki Välinevuokraus 050 402 1351 heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
Knuuttila Helena Jäsensihteeri 040 585 2974 haknuuttila@gmail.com
Paakkonen Päivi Taloudenhoitaja 040 753 8201 paivi.paakkonen@hotmail.com
Parviainen Leena Lomaosakevuokraus 040 572 3376 leena.m.parviainen@gmail.com
Mäkelä Hannu Jäsenlehti 044 519 1213 hannumikael.makela@gmail.com

PALVELEVAA AJONEUVOKORJAUSTA VAAJAKOSKELLA
 Korjaukset (myös kolarikorjaukset), huollot, ruostehitsaukset, maalaukset,  
pesut (myös sisätilapuhdistukset), hajunpoistot, katsastukset yms. palvelut.

Otsonointilaitteen vuokraus 
huoneistojen hajuhaittojen poistoon.

Kysy tarjousta!  
Tutkitaan ongelma, ja annan palvelulle tapauskohtaisen hinta-
arvion. Tarvittaessa haen autosi kotipihaltasi (myös ajokelvot-

toman trailerilla) ja palautan takaisin, kun työ on tehty.

Palvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin.

T:mi Ari Pudas
p. 040 7009 701
pudas.ari@gmail.com

Vapaat lomaosakeviikot

Vapaiden viikkojen tilanne on tarkistettu 
24.4.2017, ja silloin ei ollut ainoatakaan va-
paata viikkoa tarjolla. 

Mahdollisia varausten peruutuksia kannat-
taa kuitenkin seurata Ladun sivuilta tai tie-
dustella alle kirjoittaneelta:

www.jyvaskylanlatu.fi/vapaita-viikkoja

Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

Keski-Suomen Latualue 
Latualueen yhdyshenkilö:

Satu Jokilahti 
044 3110 633 
satujokilahti@gmail.com

 Nousemassa pilviin kääriytyvän Kiilopään 
     huipulle. Kiilopää-hotellin pihasta huipulle 2,5 
     kilometriä ja korkeuseroa 200 metriä.

Kuva Hannu Mäkelä
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Toukokuu
 Su 7.5. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 Ti 9.5. Majatalkoot klo 17–21.
 La 13.5. Soppimajatalkoot klo 9–14.
   Valokuvauskerhon kuvausretki Hitonhaudalle.
 Ti 16.5. Pyöräilyillat alkavat Kahvila Alakulmalta klo 18.
 La 20.5. Villiinny keväästä Majalla klo 9–14.
 Su 21.5. Geokätköilykerho Majalla klo 13.
 Ma 22.5. Sauvakävelyillat alkavat Killerin Buugilta klo 18.
 Su 28.5. Retkeilykurssi jäsenille Majalla klo 9–15.
 kesäkuu
 To 1.6. Torstai-iltojen luontopolkuretket alkavat.
 Su 11.6. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 To 15.6. Jyväsjärvisoutu Alban rannassa klo 18.
 La 17.6. Nuku yö ulkona -tapahtuma Majalla. 
   Vapepa-harjoitus ja infotilaisuus Majalla.
 Su 18.6. Geokätköilykerho Majalla klo 13.
 Heinäkuu
 Ke 19.7. Konserttimatka Pylkönmäelle.
 To–su 27.–30.7. Neste Rally Finland – talkoolaisia ehkä tarvitaan.
elokuu
 Su 13.8. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 Ma–su 14.–20.8 Retki Korvatunturille ja itäkairaan.
 La 19.8. 100 km:n retkipyöräily Kahvila Alakulmalta klo 9.
 Su 20.8. Geokätköilykerho Majalla klo 13.
 La 26.8. Juhlitaan Suomen luontoa.
syyskuu
 Pe–la 15.–16.9. Finlandia Marathon – talkoolaisia tarvitaan.


