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Jyväskylän Ladun jäsenlehti 

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi-helmi-
kuun, huhti-toukokuun, elo-syyskuun ja marras-
joulukuun vaihteissa.

Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä  yhdis-
tyksemme kotisivuilla.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy marras-joulukuun 
vaihteessa. Lehteen tuleva aineisto päätoimitta-
jalle viimeistään pe 17.11.2017.

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

Kesä on taas lopuillaan, vaikkakin joidenkin mielestä sitä ei 
ehken oikein ollutkaan.

Kesä, koleudestaan huolimatta, on ollut varsin vilkas har-
rasteiden osalta, sillä melkein joka illalle on ollut jotakin 
tekemistä, jos vain on lähtenyt mukaan.

Toki perinteisesti heinäkuussa pidettiin taukoa useampien 
aktiviteettien osalta.

Aktiivisuus jatkuu vielä syksymmälläkin, ja kannattaakin 
seurata kotisivuiltamme, mitä kaikkea ja milloin on tarjolla.

Tervetuloa kaikki uudetkin henkilöt toimintaamme mu-
kaan.

Pyrimme pitämään kynnyksen niin matalana, ettei kukaan 
siihen kompastu.

Tätä kirjoittaessani alkaa painaa Kemihaaran-retki päälle ja 
pakkaustouhut ovatkin jo kovassa käynnissä.

Latulaisiakin on kiitettävästi mukana, ja uskon, että mat-
kasta tulee kaikille mieleenpainuva. Kelitkin näyttäisi meitä 
perinteiseen tapaan suosivan.

Syksyn tullen ulkoilua voi harrastaa myös marjastaen ja sie-
nestäen.

Hyvää syksyä kaikille.

Hessu
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Majavastaavan mietteitä

Olen jättämässä majavastaavan hommia 
marraskuun alussa, joten jos jotakuta hom-
mat kiinnostaa, niin minuun tai muihin 
hallituksen jäseniin voi olla asian tiimoilta 
yhteydessä.

Majavastaavan työ on varsin mielenkiintoi-
nen ja siinä saa tavata paljon erilaisia ihmi-
siä.

Tämä homma sopisi mitä mainiommin vaik-
kapa pariskunnalle, toki tätä voi hoitaa yk-
sinkin, mutta ainahan se on mukavampaa, 
jos ringissä olisi useampi henkilö.

Hessu 
0400 318106

Hallihanke

Hallihanke on kesän aikana edennyt verkkai-
sesti. Nyt on maansiirtotyöt tehty jotakuin-
kin kaikki ja antura on valettu.

Tässä yhteydessä poistettiin myös sähkölin-
jan tolpat parkkipaikalta ja virransyöttö tu-
lee nyt maakaapelilla parkkipaikan reunaa 
pitkin.

Sähkökaapitkin siirrettiin pois majan seinäl-
tä – tässä ennakoitiin jo tulevaa.

Hanke etenee seuraavaksi harkkojen muura-
uksella ja sitten täytöillä ja eristämisellä.

Tässä yhteydessä on tietenkin tehtävä myös 
viemäröinnit ja sähköjen syöttökaapelin 
asennus.

Runkoa päästänee pystyttämään elo-syys-
kuun vaihteessa.

Kokouskutsu

Yhdistyksemme syyskokous pidetään Majal-
la sunnuntaina 5.11.2017 klo 15.00.

Esillä sääntömääräiset asiat ja muut halli-
tukselle määräaikaan mennessä (viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta) kokouk-
sessa käsiteltäväksi vaaditut asiat.

Hallitus

Kotisivuilla pyritään informoimaan hank-
keen etenemisestä, joten siellä kannattaa 
vierailla. Myös faceen koitetaan saada aina 
välillä jotakin asiaan liittyvää.

Kaikki kynnelle kykenevät ovat lämpimästi 
tervetulleita talkoisiin mukaan.

Mikäli haluat osallistua muutoin kuin tal-
koita tekemällä, niin ainahan hanketta voi 
rahallisesti tukea.

Talkootyön arvo on 15 €/tunti, joten 10 tun-
nin arvo olisi 150 €.

Rahallisen tuen voi tallettaa yhdistyksen 
tilille FI20 1045 3000 4703 01 viitteeellä 
203302.

Hessu

Majan ympäristössä maisematkin muuttuvat 
jonkin verran.                   Kuva Hannu Mäkelä

Majatalkoot

Majatalkoot pidetään la 14.10.2017 alkaen 
klo 9.00. Tuolloin on luvassa haravointia ja 
muuta siistimistä.

Talkoolaisille luvassa makoisaa soppaa ja tie-
tysti kahveeta.

Tervetuloa.

Suomen Ladun syysliittokokous 

Suomen Ladun syysliittokokous pidetään 
tänä vuonna Jyväskylän Laajavuoressa 
pe–su 27–29.10.2017.

Nyt Jyväskylän Ladun jäsenillä on hyvä tilai-
suus päästä seuraamaan kokousta ja tapaa-
maan samalla tuttuja vuosien varrelta.

Perjantaina 27.10.2017 jäseniä kokoontuu 
Laajavuoreen Ankkuri-järjestelmän vertais-
koulutukseen.

Varsinainen kokousviikonloppu alkaa lauan-
taina, jolloin pääaiheena ovat esitelmät mm. 
perheliikunnasta, joka onkin tämänvuotisen 
syyskokouksen pääaihe.

Päivän aikana pääsemme perehtymään per-
heliikuntaan myös ulkoilun muodossa.

Varsinainen syyskokous on sunnuntaina.

Nyt kun tämä Suomen Ladun tärkeä ja suu-
ri kokous on omalla paikkakunnalla, kaikki 
jäsenet mukaan kuulemaan ja kysymään asi-
oista niitä suunnittelevilta henkilöiltä.

Rami Saarinen

Pikkujoulut Majalla

Jyväskylän Ladun pikkujoulut Ladun Majalla 
perjantaina 24.11.2017 klo 18.00 alkaen.

Tarjolla puuroa ja soppaa sekä torttukahvit.

Ohjelmassa jotakin jouluohjelmaa ja muka-
vaa yhdessäoloa – ja kenties joulupukkikin 
löytää tiensä Majallemme. Ne vanhemmat, 
joilla on lapsia mukana (ja muuten lapsen-
mieliset!), voivat varata lapsillensa (ystävil-
lensä) pukinkonttiin pienet lahjat nimillä 
varustettuina.

Tervetuloa.
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Syksyn sisäpelit

Sisäpelivuorot ovat pyörähtäneet käyntiin 
totuttua aiemmin eli jo viikolla 33.

Lentopalloa pelaamme seuraavasti: 

 Naiset maanantaisin Pupuhuh-
dan koululla klo 19.15–20.30.

 Miehet tiistaisin Viitaniemen 
koululla klo 19.30–20.45. 

 Seka lauantaisin Keltinmäen 
koululla klo 14.00–15.30.

Sählyvuorot ovat seuraavat: 

 Seka keskiviikkoisin Viitanie-
men koululla klo 21.00–22.00. 

 Perhesähly lauantaisin Keltinmäen 
koululla klo 12.30–14.00.

Seuratkaa mahdollisia peruuntumisia koti-
sivuiltamme.

Tervetuloa kaikki harrastuksista kiinnostu-
neet mukaan.

Hessu

Torstaiset ulkoiluillat

Torstain ulkoiluillat jatkuvat syyskuun lop-
pupuolella alkaen 28.9.2017 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

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. Marraskuun kerhoilta on siir-
retty viikolla isänpäivän takia.

Loppuvuoden kerhoillat: 

 10.9.2017
 8.10.2017 
 19.11.2017
 10.12.2017

Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta, 
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liitty-
vää. 

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

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

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

Finlandia Marathon 2017

Syksyn Finlandia Marathon -tapahtumat 
pe–la 15.–16.9.2017 ovat tuotapikaa.

Äijälänrannan huoltopiste, liikenteenohjaus, 
tarvikkeiden pussitus ym.  tarvitsisivat täy-
dennystä.  Ilmoittaudu hetimmiten – lähetä 
viesti tai soita!

Suurkiitos kaikille mukanaolosta jo näin etu-
käteen.

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

Geokätköilykerho

Nyt kaikki mukaan kokeilemaan geokätköi-
lyä – se sopii erinomaisesti myös perheille. 
Seuraava tapaaminen on Ladun Majalla 
su  24.9.2017 klo 14. Tuolloin etsimme yh-
dessä  kätköjä, joten varaudu säänmukaisel-
la varustuksella – ja muista ottaa mukaan 
älypuhelimesi. 

Lokakuun tapaaminen on su 22.10.2017, 
paikka vielä avoin. Seuraa kotisivujamme ja 
facebook-ilmoittelua.

Lisätietoa
Jaana Koskela
050 385 0360
koskela.jaana@gmail.com

Jyväskylän keskustassakin on monta geokätköä!

Patikkaretki Etelä-Konnevedelle

Lauantaina 23.9.2017 Kolmen vuoren 
kokopäivän vaellusretki (n. 16 km) Etelä-
Konneveden kansallispuistossa. 

Kokoonnutaan klo 8.00 jäähallin Kahvila 
Alakulman eteen, josta lähtetään kimppa-
kyydein kohteeseen. Mukaan omat eväät ja 
sään mukainen vaatetus. Maasto on vaativa 
suurten korkeuserojen vuoksi. 

Vaellusretki on kaikille avoin eikä edellytä 
Jyväskylän Ladun jäsenyyttä. Kaikki osallis-
tujat ovat järjestäjän puolesta vakuutettuja. 

Lisätietoa: 
Marja-Liisa Kananen 
040 7737160 
mlkananen@hotmail.com

http://www.luontoon.fi/etela-konnevesi/
reittikuvaukset#Kolmenvuoren

Kuva Janita Juvakka 
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Jyväskylän Ladun Vapepa-ryhmä osallistui 
SPR:n järjestämään ensiapukilpailuun Tam-
pereella 6.5.2017. Kilpailussa oli 15 jouk-
kuetta eri puolilta Suomea. Sijoituksesta ei 
kannata mainita, mutta paljon saatiin oppia 
ja harjoitusta. Teemana oli tänä vuonna elo-
kuvat. Joukkueet pukeutuivat teeman mukai-
sesti – me olimme Ghostbusters.

Rastit olivat vaihtelevia ja mielenkiintoisia. 
Palautteen sai heti rastin jälkeen ja oikeita 
toimintatapoja neuvottiin. Tehtävänä oli 
mm. siirtää kallioon lentänyt Harry Potter 
rankalaudalle, auttaa Heimlichin otteella 
Chaplinia saamaan nielaisemansa nah-
kakengän palasen pois kurkustaan, antaa 
pimeässä kallioluolassa ensiapua vaarnan 
lävistämälle Draculalle, auttaa myrkytysoi-
reista Lumikkia sekä pelastaa Thelma ja Lo-
uise vuoristosta hurjan autolla tehdyn ilma-
lennon jälkeen. 

Ehkä mieleen painuvin tehtävä kuitenkin oli 
Japanin ja Saksan välinen sotatanner isossa 
varastohallissa. Varastosta oli maastover-

koin tehty matala ja pimeä sekä ampumisten 
ja huutojen säestämine äänitehosteineen 
varsin vaikuttava ja aidon oloinen sotatan-
ner. Tehtävänä oli tehdä triage eli luokitella 
kiirellisyysluokka hoitoon toimittamisessa 
sekä pelastaa evakuointipaikalle niin paljon 
ihmisiä kuin 15 minuutissa ehti. Samaan ai-
kaan piti väistellä luoteja ja ympärillä sinkoi-
levia sotilaita.

Tehtävien aikana testattiin ensiaputaitojen 
lisäksi ryhmän yhteentoimivuutta sekä vi-
rallisten ensiapuhälytyksiin liittyvien asiapa-
pereiden käyttötaitoa. Meillehän nämä ensi-
apupäivystyksiin liittyvät asiat, kuten triage 
ja tarkkailu/saatelomakkeet, olivat täysin 
vieraita, kun ensiapupäivystykset eivät mei-
dän tehtäviimme kuulu. Varmuutta toimia 
erilaisissa tilanteissa tehtävät kyllä toivat. 
Paljon opittiin myös uusia asioita ja kerrat-
tiin vanhoja.

Miia Ahonen, Kirsi Vilppula, Annika Isomäki  
ja Tarja Helin – The Ghostbusters

Kömmähdyksiä Kuusikossa goes to movieJärkkäriksi….

Lähde mukaan Jyväskylän Latu ry:n järjes-
tyksenvalvojatoimintaan.

Olemme perustamassa ryhmää, joka toimisi 
omissa tapahtumissamme mutta myös mui-
den järjestyksenvalvontaa tarvitsevien yhtei-
söjen kanssa.

Periaatteena toiminnassa on vapaaehtoi-
suus, kuten Vapepa-toiminnassakin.

Järjestyksenvalvojana voit toimia
 liikenteenohjaajana 
 valvojana erilaisissa tapahtu-

missa sisällä tai ulkona.

Toiminnasta osaan
 ei tarvita järjestyksenvalvoja-

kortin suorittamista
 tarvitaan virallinen järjestyksenvalvo-

jakortti (voim. 5 v), jonka myöntää kou-
lutuksen suorittamisen jälkeen poliisi.  
Koulutusta järjestämme tarvittaessa.

 Sinun tulee 
 olla täysi-ikäinen 

 omata riittävä fyysinen ja 
psyykkinen kunto.

Sinä saat
  ”järkkärinä” osallistua moniin 

mielenkiintoisiin tapahtumiin
 edullisen koulutuksen (halutessasi)
 mielenkiintoisen vapaa-ajan 

harrastuksen
 lisäosaamista esim. Vapepa-toimintaan.  

Ilmoittaudu pikimmiten allekirjoittaneelle, 
niin päästään alkuun.

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

Melkoisia ”kallioleikkauksia” Lievestuoreen  
Hyyppäänvuorella.  Kuva Jarno Mäkelä
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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

Keski-Suomen Latualue 
Latualueen yhdyshenkilö:

Satu Jokilahti 
044 3110 633 
satujokilahti@gmail.com

Kuva Mauri Pitkänen

Konsertissa Pylyköllä

Matkaan kohti Pylkönmäkeä Kirmojen kon-
serttiin Lauttaanahon Tuijan kyydissä lähti 
yli 30 sadetta pelkäämätöntä latulaista ystä-
vineen.  Iloisella mielellä jutustellen matka-
simme kohti Pylkönmäkeä Raimo Saarisen 
kertoessa Ladun toiminnasta ja Juha Vimpa-
rin Vapepasta.  

Perillä meitä odotti Pylkönmäen Yrittävän 
talon piha-alueella penkkirivistöt, Maalais-
lääkäri Kiminkinen avauspuheineen ja var-
maankin lähes tuhat kuulijaa.

Ei pettänyt Pylkönmäki tänäkään kesänä.  
Kasteenraikkaina istuimme pienessä tih-
kusateessa kuunnellen ihania Pylkönpoikia 
Tommi Soidinmäkeä ja Mikael Konttista 
sekä vierailevaa tähteä Anne Mattilaa. Tah-
dista piti huolen mainio Vastakaiku-orkes-
teri.  

Nämä musiikin moniosaajat esittivät meil-
le omaa uudempaa sekä vanhempaa tuttua 
musiikkiaan mukavan iloisesti välillä sanail-
len. 

Väliajalla nautimme makoisat pullakahvit. 

Lopuksi pääsimme Tomin ja Mikaelin kans-
samme Mauri Pitkäsen ottamaan fanitusku-
vaan.

Paluumatkalla Raimo Koivistoinen kertoi 
mm. majan rakennusprojektista.

Kiitos Tommi, Mikael, Anne, Yrittävän Pentti 
ja Virpi, Kirmojen Tapani ja Jussi, Tuija.

Reipasta syksyä kaikille!

Helvi
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SyySkuu
 Su 10.9.  Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 Pe–la 15.–16.9. Finlandia Marathon.
 La 23.9.  Patikkaretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon
 Su 24.9.  Geokätköilykerho kokoontuu Majalla klo 14  
     ja lähtee etsimään geokätköjä Majan lähistöltä.
 To 28.9.  Torstaiset ulkoiluillat alkavat klo 18.

 Lokakuu
 Su 8.10. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 La 14.10. Majatalkoot klo 9.00 alkaen.
 Su 22.10. Geokätköilykerho Majalla klo 14.
 Pe–su 27–29.10. Suomen Ladun syysliittokokous Jyväskylässä  
   Cumulus Resort Laajavuoressa.

 MarraSkuu
 Su 5.11. Yhdistyksen syyskokous Majalla klo 15.
 Su 19.11. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.
 Pe 24.11. Yhdistyksen pikkujoulut Majalla klo 18.

JouLukuu
 Su 10.12. Valokuvauskerho kokoontuu Majalla klo 17.


