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Jyväskylän Ladun jäsenlehti 2/2018

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tammi-helmikuun, huhti-toukokuun, elo-syyskuun ja  
marras-joulukuun vaihteessa. Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme kotisivuilla.

Jos haluat lukea jäsenlehden ekologisesti pelkästään kotisivuilta niin ilmoita siitä sähköpostilla 
osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com  lisäämme tiedon asiasta jäsenrekisteriin. Jatkossa 
saat sähköpostiisi viestin aina, kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille luettavaksi.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa.  
Lehden aineisto osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään sunnuntaina 12.8.2018.

Vuokraus

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille.  
Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin kokeeksi Ladun kengät ja päätä vasta sitten, 
hankitko omat. Latusopen osoite on Tellervonkatu 19, 40200 Jyväskylä. Jäsenhinnat merkitty  
punaisella. Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi. 

kannen kuva: Mauri Pitkänen

Välineet vuokrattavissa hinta/vuorokausi hinta/viikko
Ahkio 3 kpl 35 € 15 €
Lasten ahkio 1 kpl 35 € 25 €
Kävelysauvat 18 paria 2 € 1 € 10 € 5 €
Lumikengät 27 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Potkukelkka 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Skiket (maastorullaluistimet) 3 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Eräsukset ja sauvat  
(2 x 230 cm ja 1 x 210 cm)

2 paria 10 € 5 € 25 € 15 €

Rinkka 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Teltta + 1 kpl retkilaavu Halti Pro (4 h) 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Suksiboksi 1 kpl 35 € 25 €
GPS-paikannin (vain jäsenille) 1 kpl 10 €

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2018 hinta
Henkilöjäsen 30 €
Perheenjäsen  
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

39 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen 12 €
Rinnakkaisjäsen 19 €
Yhteisöjäsenmaksu 27 €
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta  
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Ilmoitukset hinta
Keskiaukeama 400 €
Takakansi 300 €

Sivu 2 200 €
Muut sivut     1/1 150 €
                        1/2 100 €
                        1/4 70 €
Pikkuilmoitus 50 €
Pikkuilmoitus (jäsen) 20 €

Jyväskylän Ladun kotisivut:
www.jyvaskylanlatu.fi

Jäsenlehden toimitus:
jyvaskylanlatu@gmail.com

Jyväskylän Ladun sähköposti:
jyvaskylanlatu@gmail.com

Löydät meidät myös
Facebookista!
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Hiihtotalvi on ollut mitä parhain ja Majalla on 
riittänyt vilskettä.

Hyvä näin, sillä onhan majatoiminta yksi  
yhdistyksemme talouden tukipilareita.

Tätä kirjoittaessa lumet ovat kovaa vauhtia  
sulamassa ja mieli halajaakin jo kesäisten  
aktiviteettien pariin.

Kesälle uusina aktiviteetteinä tulevat polkujuoksu 
ja maastopyöräily.

Polkujuoksu on nimenä suht uusi laji ja meidän 
on tarkoitus lähteä liikkeelle suht lyhyillä  
lenkeillä, siten että kaikilla aloittelijoillakin  
olisi kivaa. Näin tästä voisi tulla oiva harrastus.
Vaikka polkujuoksu on lajina suht uusi, niin onhan 
polkuja pitkin juostu kautta aikain. Muistan  
itsekin nuoruudestani, kuinka juostiin pitkin  
polkuja ja siihen aikaan maastojuoksukisatkin 
käytiin metsäpoluilla.

Nyt jos maastojuoksukisoja sattuu telkkarista 
seuraamaan, niin juostaan pellolla ja rataan on 
tehty pari kumparetta maastoa kuvaamaan.

Maastopyöräily on monelle varsin tuttu laji.  
Meiltä on vain puuttunut vetäjä tähän oivaan  
harrastukseen. Nyt Johanna on lupautunut  
hommaan vetäjäksi niin saadaan tämäkin  
käyntiin.

Itse olen päässyt lajia sen verran kokeilemaan, 
että voin lämpimästi suositella. 

Toki kaikki vanhatkin aktiviteetit pysyvät  
mukana. On sauvakävelyä, pyöräilyä, lentopalloa 
ja retketkin pysyvät mukana.

Retket muuttuvat siten, että niitä tehdään  
viikonloppuisin hivenen pitemmän matkan  
päähän. Matkaan lähdetään kimppakyydein.

Kaikista näistä on tarkempaa juttua  
tuonnempana tässä lehdessä.

Kaiken tämän ohessa tai lisäksi, miten vain,  
jatkuu hallin rakentaminen. Hallin osalta  
ruvetaan olemaan tosin jo loppusuoralla.

Joten ei kun kaikki innolla kohti kesäisiä  
harrastuksia.

Puheenjohtajan pulinoita Teksti: HessuSisältö
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Ensin tärkeimmät.

Eli majatoimintaan, päivystystä junailemaan, 
on saatu neljän naisen aktiivinen joukko. Heille 
lämmin kiitos loppukauden rutiinien hoidosta.

Majalla on riittänyt vilskettä hyvän hiihtotalven 
myötä. Oman lisänsä ovat tuoneen eri 
tapahtumat. Vaikka parkkipaikkoja laajennettiin 
jokunen vuosi sitten, niin taas aletaan olemaan 
tilanteessa ettei paikat riitä.

Onneksi olemme saaneet koiraharrastajien 
hyvällä myötävaikutuksella lisää parkkitilaa  
vanhalta maankaatopaikalta. Tästä heille suuri 
kiitos. Toivotaan, että jatkossakin yhteistyö sujuu.
Hiihtäjät ovat olleet parkkipaikkaongelmasta 
yhteydessä kaupungin suuntaan, joten sielläkin 
ongelma on tiedossa.

Hallin rakentaminen on edistynyt vallan 
mukavasti nyt talven aikana.

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin alettanee  
olla jo melkolailla loppusuoralla, ainakin 
toivoakseni.

Se mitä lienee vielä tekemättä on paloseinän 
muuraus konehallin ja suksihuolto/varastotilan 
väliin sekä viemäröintien loppuun saattaminen 
ja valuhommat. Myös ovien asennus lienee 
vaiheessa.

Talkootyö tunteja on kertynyt kohtuudella,  
mutta edelleen niitä tarvitaan reilusti lisää.  

Ajatuksia ongelman ratkaisemiseksi on ja 
katsotaan mihin lopputulemaan kaupungin 
kanssa pääsemme. Hyvässä tapauksessa lisätilaa 
saadaan jo ensitalveksi.

Majan aukioloaikaa jatkettiin hiihtolomien 
jälkeen parilla tunnilla asiakkailta tulleiden 
toiveiden mukaan.

Tätä kirjottaessa kausi on vielä kesken, mutta 
kun kausi saadaan päätökseen, istutaan alas ja 
vedetään yhteen mitä tämä on tuonut tullessaan.  
Sitten päätetään miten tulevana talvena 
toimitaan.

Ainakaan koko kaudeksi jatkoaikaa ei kannattane 
suunnitella, vaan aika olisi mahdollisesti hiihto-
lomista eteenpäin.

Tässä mainitsen hommia, joita ainakin melkein 
kaikki pystyvät tekemään ja toivonkin noihin 
runsasta osallistujamäärää. Siivoamista ja  
ympäristön siistimistäkin täytyy tietysti harras-
taa. Ja tässä onkin mainio tapa osallistua yhtei-
sen hyvän eteen tehtävään työhön, niidenkin 
jotka katsovat, ettei heistä ole rakentamaan.

Täytyy pitää myös maalaustalkoot jonakin  
kauniina päivänä. Tästä pyrimme ilmoittamaan 
kotisivuilla ja tietysti nuamakirjassa eli  
facebookissa. Koska tässä asiassa ollaan pitkälti 
säiden armoilla ja niitä ei pysty kovinkaan 
ennustamaan, niin tieto tulle suht lyhyellä  
varoitusajalla. Toivottavasti kuitenkin  
mahdollisimman moni pääsee maalailemaan.

Majakuulumisia Vapepa

Hallihanke (20330)

teksti: Hessu teksti: Juha Vimpari

teksti: Hessu

Siivoillaan paikkoja ja rapsutellaan pihamaata 
sekä tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Tarjolla talkoosoppaa ja tietty munkkikahveeta.

Majatalkoot 19.5.2018 klo 9–15 Majatoimikunta

Tervetuloa sankoin joukoin!

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta 
starttasi tänäkin vuodelle heti vuoden alusta, 
toki hälytystehtäviä ei ole vielä ollut ja hyvä niin, 
mutta paikallisten harjoituksien osalta kyllä. 
Maakunnallisia suunnitelmia niin koulutuksien 
kuin yhteistoimintaharjoituksien on osalta saatu 
eteenpäin, jossa Ladun hälytysryhmästä  
henkilöitä vahvasti mukana. 

Jyväskylän Ladun hälytysryhmällä on maakunnal-
lisestikin tärkeä rooli pelastuspalvelussa, siihen 
on helppo tulla, ei vaadita järjestön jäsenyyttä 
ja toimii neutraalisti jäsenjärjestökentässä, jossa 
luonnossa liikkuminen on se kantava voima ja 
jokainen voi tehdä sen tavallaan.

Vapepan 52 jäsenjärjestön kentässä, monella 
järjestöllä ei ole resursseja, varsinkaan alussa, 
rakentaa omaa hälytysryhmää. Ladun ryhmä 
ollut siten hyvä tie lähteä mukaan toimintaan ja 
rakentaa sitä kautta niin omaa osaamistaan, kuin 
viedä sitä sitten eteenpäin omiin ryhmiinsä ja 
sitä kautta levittää tietoisuutta.

Latulaisille luonnossa liikkuminen ja aina  
tarvittaessa siellä toisia auttaminen on luontaista,  
sillä jokainen voi kohdata retkellään tilanteen, 
jossa myös itse joutuu turvautumaan toisten 
apuun ja usein sitä apua ei muualta ole nopeasti 
saatavissakaan.

Nykyinen tietotekniikka ja välineistö on  
parantanut selviytymisen mahdollisuutta ja siksi 
kannustakin luonnossa liikkujia varautumaan 
myös omalta kohdalla yllättäviin tilanteisiin niin 
varautumisen (puhelin+lisäakku+sov.112) kuin 
selviytymisen (lämpöpeite+ensiapu+varavaate) 
osalta.

Uusi valtakunnallinen kokonaisturvallisuuden 
selonteko ja sen aiheuttamat toimenpiteet on 
tuomassa vahvemmin 3. sektoria mukaan viran-
omaisyhteistyöhön ja siten tuo mahdollisuuksia 
myös Vapepan kaltaisille toimijoille. Vapepasta 
halutaankin se yhden luukun toimija, joka koordi-
noi vapaaehtoiskentän auttajia hälytystehtävissä 
sekä heidän osaamistaan. Pelastuspalvelulla 
onkin edessään valoisa tulevaisuus, joten tule  
sinäkin mukaan toimintaan, sillä mahdollisimman  
laaja kenttä helpottaa myös yksittäisiä toimijoita.
 
Jyväskylän Ladun Vapepa -ryhmä.  
juha.vimpari@gmail.com

Kuva Mauri Pitkänen

Halli rakennusvaiheessa
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Kaunis auringonpaisteinen talvisää siivitti  
kolmatta kertaa järjestetyn Angry Birds- 
tapahtuman viettoa Ladun Majan maastossa.

Huonon jäätilanteen vuoksi osa suosituista  
jääaktiviteeteista jäi vain haaveeksi, mutta 
perinteiset Änkkäri-ritsat ja lasten ikisuosikki, 
leikkivarjotemppuilu saatiin toteutettua.

Huippukuntoinen Pikkukakkonen muuntui  
suosituksi Angry Birds-laduksi; teemanmukaiset  
lähtö- ja maaliviirit toivat rastille kaivattua  
tapahtumafiilistä.

Lumenveiston ohjaajan avustuksella teimme 
yhdessä upeita lumiukkoja #UlkonaKuinLumiukko 
-haasteeseen vastaten. Majan takametsän  
lumiukko-polku houkutteli metsärasteille  
eläytymään lumiukon salaperäiseen maailmaan. 
Lumikenkäilyn kokeileminen oli tämän vuoden  

Angry Birds Go Snow 17.2.2018 Teksti: Satu Jokilahti

Änkkäri-tapahtuman yksi suosituimmista  
rasteista. Niin lapset kuin aikuisetkin innostuivat 
kokeilemaan lumikenkäilyä joko jääpeitteellä tai 
metsässä, jossa lunta tänä vuonna todellakin 
riitti!

Majakahvio tarjosi liikunnallisen talvipäivän  
tarpeisiin mukavasti pikkupurtavaa ja uudis- 
rakennuksen suojassa grillatut herkulliset 
makkarat täydensivät muonitustarjontaa.

Red-hahmo kierteli alueella perinteiseen  
tapaan - tälläkin kertaa hän oli lasten suosikki 
saaden sylintäydeltä haleja ja rapsutuksia 
innokkailta faneiltaan.

Valtavan suuret kiitokset teille kaikille tapahtu- 
maamme osallistuneille. Samoin lukuisille 
talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille, jotka 
mahdollistitte tapahtuman onnistumisen!

Keski-Suomen maakuntaura

Avoin yleisötilaisuus historiasta, 
tästä päivästä ja tulevaisuudesta

Ladun Majalla maanantaina 
14.05.2018 klo 18. Maakuntauran 
suunnittelu alkoi Keski-Suomen 
maakuntaliitossa v. 1973 ja  
rakentaminen 1978. 
Keskustelemassa v. 1985 avatun  
maakuntauran ideointiin ja  
toteutukseen vaikuttaneet  
Keski-Suomen seutukaavaliiton  
seutukaava-arkkitehti Risto  
Vuolle-Apiala ja Keski-Suomen  
maakuntaliiton ulkoilureittisihteeri 
Seppo Haukka. Upe Nykänen 
JAMK:sta kertoo sanoin ja kuvin 
tämän päivän reitistä. Yleisöllä on 
tilaisuus osallistua keskusteluun.

Tervetuloa
Jyväskylän Latu ry, hallitus

Kuvat: Latu-lehti 1959
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jokainen etsi oman mieluisan paikkansa ja kävi 
joko istumaan tai makaamaan tai vain seisoi 
ja seurasi omassa rauhassa luonnon ääniä ja 
taivasta. 
                        
Oli aika pitää kahvitauko, jonka aikana  
keskustelimme niitä näitä ja nautimme auringon 
lämmöstä. Kerroin retkeläisille, että tästä  
maiden halki oli kulkenut niin sanottu  
ruukinraitti, jossa oli kuljetettu hevosilla vetäen  
paikallisten maanomistajien puita Kuohulla 
olevalle, jo nykyään lopetetulle Toraksen sahalle. 
Ruukinraitin varrella on Sumppikalliot, joka on 
saanut nimensä siitä, kun nämä hevosmiehet 
olivat matkallaan siihen pysähtyneet ja sumpit 
keitelleet ja taukoa pitäneet. Tarinoiden lomassa 
lähdimme jatkamaan matkaa ja kuljeskelimme 
sinne tänne ristiin rastiin vanhoja ja uusia polkuja 
tehden. 
        
Oli aika pysähtyä pidemmälle tauolle, sitä varten 
löytyi oiva kallioiden suoma suojainen paikka. 
Sytytimme nuotion ja söimme eväät.  
Retkeilijöillä oli hyvä ja rauhallinen olo, ei kiirettä 

mihinkään. Nuotion suoma lämpö oli myös  
retkeläisille mieluinen asia. Osa teki omat tikut 
luonnosta makkaranpaistoa varten ja osalla 
oli hyvin mukana kulkeva valmis makkaratikku. 
Syömisen lopuksi oli vielä shamaanirummutus- 
tuokio, joka kruunasi hetken täysin. Tämän  
jälkeen oli aika jatkaa matkaa. Lähdimme  
kulkemaan Kivisuon kautta Metsähallituksen 
maille ja sieltä päädyimme Mykylän ristille, jossa 
sijaitsi Mykylän talon rauniot. Niitä siinä vähän 
aikaa ihmeteltiin ja pääsimme Mäntyaholle  
menevälle metsäautotielle. Loppumatka  
käveltiin metsätietä pitkin. Retki päättyi klo 15 ja  
matkalaiset olivat tyytyväisen väsyneitä  
kokopäivän retkeen metsässä.

Kiitokset kaikille mukana olleille. Soitte minulle 
ihanan onnistumisen kokemuksen retkestä.

Su 25.2.
Teksti: Riitta Kuusela

Sunnuntaina 25.2.2018 Jyväskylän Latu järjesti  
Sarvenperällä Mäntyahon tilalla lumikenkä-
safarin ”Auringonnoususta auringonlaskuun”. 
Lumikenkäretki tehtiin Mäntyahon ja Ahvenlam-
min mailla vanhan Korpilahden alueella. Sää oli 
aivan huippu alkuviikon koviin pakkasiin nähden. 
Ajattelinkin jo, että voimmeko pitää koko retkeä, 
kun on luvattu niin kovia pakkasia, mutta kuin 
toiveiden täyttymys oli vain 5-7 astetta pakkasta. 

Kello tuli 8.30 ja kaikki osallistujat olivat saapu-
neet perille Mäntyaholle. Kerroin retkestä mitä 
se tulee sisältämään ja mikä sen tarkoitus on.  
Viettää metsässä kännykkävapaa päivä ja nauttia 
yhdessäolosta uusien ihmisten seurassa sekä 
nähdä ja kokea  luonnon tuoma rauha ja niin 
hiljaa etenevä elämä. Nyt oli aika hortoilla ja 
kulkea sinne tänne ajattelematta tulevaa viikkoa 
ja tyhjentää oma mieli kaikesta mielen ja  
ajatuksen painosta.

Niin pääsimme matkaan ja lähdimme Ahven-
lampea kohti. Ensin saavuimme Ahvenlammin 
lammelle, joka on pieni erälampi keskellä Ahven-

Lumikenkäretki Sarvenperän maastossa

lammin maita. Kerroin lammen kesäasukeista, 
joita ovat kurkipariskunta, sorsat, telkät ja pöllöt. 
Matkalla kerroin Ahvenlammin talon historiasta.  
Ennen talolle tuloa otimme jokainen oman puun 
ja halailimme puita 5 min ajan. Talo oli jäänyt 
tyhjilleen jo 1980-luvun lopussa ja siitä on tullut 
autiotalo, niin monen muun samanlaisen talon 
kanssa Sarvenperällä. Pihapiiriin kuuluu pieni 
navetta ja varastorakennus sekä pieni talo. 
Ihailimme hetken aikaa rakennuksia ja lähdimme 
eteenpäin. 

Saavuimme Kivisuolle, joka kuului osittain  
Ahvenlammin maihin. Kivisuolla oli ollut vilkas 
elämä! Oli huikea tunne, kun sai lukea lumen 
pinnasta, mitä kaikkea oli liikkunut siellä vähän 
aikaisemmin ennen meidän tuloa: jäniksiä oli 
juossut ympäri suota, ketut olivat olleet metsäs- 
tysreissuillaan, pöllö oli syöksynyt saaliin  
kimppuun, riekot olivat tehneet nukkumakoloja ja 
tepsuttaneet ympäri suota ja mikä pikkueläinten  
armeija olikaan liikkunut ympäri metsää. Sitä oli 
niin mukava seurata ja ihmetellä. Lisäksi otimme 
siellä pienen oman hiljaisuuden hetken, jossa 
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Maanantaisin sauvakävelemään

Sauvakävelylenkit alkavat maanantaina  
21.5. klo 18 Boogi-liikuntakeskuksen pihasta.

Ohjatut 1–1,5 tunnin sauvakävelylenkit alku- ja 
loppuverryttelyineen kävellään joka maanantai 
klo 18 alkaen. Lähtöpaikka on viime vuoden 
tapaan Killerin raviradan vieressä sijaitsevan 
Buugi-liikuntakeskuksen piha, osoite Sykeraitti 
7. Tasoryhmiä on kolme: nopeat, keskinopeat ja 
leppoisat. Jokaiselle löytyy siis omalle vauhdille 
sopiva ryhmä. Lenkille lähdetään aina - satoi tai 
paistoi - syyskuun loppuun saakka. Heinäkuun 
pidämme taukoa ja lomailemme.

Tervetuloa uudet ja entiset kävelijät 
reippailemaan kanssamme.

Lisätietoja 
Marjut Hilska, 040 7755 768 
marjut.hilska@gmail.com

27.5. alk.

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan sauna 
lämpenee jäsenistön saunottavaksi  
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 27.5. alkaen.

Naiset saunovat klo 18:00-19:30 ja  
miehet 19:30-21:00.

Ensisijaisesti sauna on Majan sauna, mutta Majan 
ollessa vuokrattuna saunomme Soppimajalla. 
Seuraa kotisivuja.

Jäsenten kesäsauna Teksti: Hessu

Lentopalloilijat siirtyvät harrastamaan lajia  
Majan kentille 27.5. alkaen. Lentopalloa pelataan 
kesäisin keskiviikkona ja sunnuntaina klo 18.00 
Ladun Majalla.

Ensimmäisillä kerroilla kunnostelemme alkuun 
kenttiä talven jäljiltä.

Lentopallo Teksti: Hessu

Pyöräily Teksti: Pyöräilytoimikunta

Perinteiset tiistaipyöräilyt siirtyvät torstai-iltoihin.  
Torstai-iltojen pyöräilyt käynnistyvät JYPS:n 
järjestämän pyöräilyviikon 19/2018 jälkeen. Näin 
jäsenemme voivat hyvin osallistua pyöräilyviikon 
tapahtumiin. 

Torstai-iltojen pyöräilyt käynnistyvät 17.5.2018 
klo 18.00 ja jatkuvat elokuun loppuun.  
Lähtöpaikkana on perinteisesti jäähallin Kahvila 
Alakulma (Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä). 
Heinäkuun kuitenkin lomailemme. 

Iltapyöräilyjen lisäksi pyrimme järjestämään  
kesän aikana pyöräilyn päiväretkiä, joista  
ilmoitamme lähempänä ko. tapahtumia  
kotisivuilla. 

Ilta- ja päiväpyöräilyt suuntautuvat lähialueen 
mielenkiintoisille reiteille.

Ajelemme retkivauhtia ja kaikki osallistujat ovat 
järjestäjän toimesta vakuutettuja. Edellytämme 
osallistujilta pyöräilykypärän käyttöä.  
Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja  
osallistuminen ei edellytä Jyväskylän 
Ladun jäsenyyttä. 

Tervetuloa mukaville pyöräretkille!
Pyöräilytoimikunta: Mauri, Jenni, Reijo ja Ismo

Lisätietoja:
Mauri Pitkänen, 0400 807 916
mauripitkanen@gmail.com

Jyväskylän Latu aloitta tänä kesänä uuden lajin, 
polkujuoksun, joka on jo vakinnuttanut paikkansa 
luontoliikkujien keskuudessa. Meillä lajissa keski-
tytään matalankynnyksen kautta eli voit olla joko 
aloitteleva juoksija tai haluta kokeilla lenkkeilyä 
myös luonnossa. Laji on hyvä ponnahduslauta 
myös, jos esim. haluaisit syksyllä juosta pitem-
män yleisötapahtuman. Aloitamme  
polkujuoksun Suomen Ladun polkujuoksu  
tutuksi -kiertueella to 24.5. klo 18 Ladun 
Majalla ja siitä jatkamme joka tiistai-ilta Ladun 
Majan maastossa aina syksyyn asti. Aloitamme 
harjoittelun ryhmittäin, jotta ihan vasta-alkajakin 
oppisi tekniikan niin maastoon kuin maantie- 
juoksuun. Ohjaajina toimivat Johanna ja Pasi. 

Polkujuoksusta kiinnostunut

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoa: Juha Vimpari, 040 707 1510
juha.vimpari@gmail.com
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Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja 
videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille tarkoitettua toimintaa. 

Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka 
kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun  
Majalla. Toukokuun kerhoilta on aikaistettu 
viikolla äitienpäivän vuoksi ja marraskuun  
viivästetty viikolla isänpäivän vuoksi.

Tulevat kerhoillat: 
6.5.2018  10.6.2018 heinäkuun lomailemme
12.8.2018 9.9.2018 14.10.2018
18.11.2018  9.12.2018

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulutusta, 
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liittyvää. 

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

Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa, niin 
tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin. 

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

Valokuvauskerho

Jyväsjärvi-soutu 14.6.2018 Teksti: Hessu

Joukkue on jo ilmoitettu, enää puuttuu soutajat.

Meidän startti tapahtunee klo 18:00, laitoin 
tämän ensisijaiseksi aikatoiveeksi. Toisena oli 
klo 18:50 ja kolmantena klo 17:10. Uskon, että 
pääsemme tuohon klo 18:00 lähtöön.

Yksittäisten soutajien on mahdollista harjoitella 
KENSU:n mukana. Ilmoittautumisohjeet löytyvät 
KENSU:n sivuilta. Harjoittelu maksaa 10€/hlö.

Mikäli joukkue saadaan kasaan hyvissä ajoin ja 
yhteinen aika löytyy, niin voimme toki harjoitella 
koko joukkueellakin.

Nyt siis sankoin joukoin ilmoittautumaan  
soutujoukkueeseen.

Ilmottautumiset: hessu.parviainen@gmail.com

Jyväskylän Ladun maastopyörätoiminta polkaistaan käyntiin kesäkuussa

Maastopyöräily tutuksi –kiertue Jyväskylään

Jyväskylän Ladun lajivalikoimaan tulee uutena 
lajina maastopyöräily. Toiminta aloitetaan  
kesäkuussa yhteislenkein. Ensimmäiset lenkit  
on tarkoitettu harrastusta aloitteleville tai  
vähemmän ajaneille. Kesän mittaan ajetaan 
myös pidempiä ja vauhdikkaampia lenkkejä.

Ensimmäisen lenkin kokoontuminen on  
lauantaina 2.6.2018 klo 16.00 Ladun Majalla, 
osoitteessa Ronsuntaipaleentie 279,  
40500 Jyväskylä. Pyöräilemme Ladun Majan  
ympäristössä helpossa maastossa noin  
parituntisen lenkin lajiin tutustuen.

Maastopyöräily tutuksi -kiertueen järjestävät 
Suomen Latu ja paikalliset latuyhdistykset  
yhdessä, tänä vuonna meillä on ilo saada  
kiertue Jyväskylään.

Maastopyöräily tutuksi on yhden illan mittainen 
ohjattu lajitutustuminen. Ohjelman kesto on  
n. 2½-3 tuntia ja ohjaajina toimivat Suomen 
Ladun koulutetut maastopyöräilynohjaajat. 
Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti uusille 
maastopyöräilystä kiinnostuneille aikuisille, 

Varusteet: maastopyörä, kypärä (pakollinen 
turvavaruste), ajolasit ja pyöräilyyn soveltuva 
vaatetus sekä juomapullo. Ohjaajina toimivat 
Johanna Myllymäki ja Juha Pelkonen.

Jatkossa lenkeistä ilmoitetaan Jyväskylän Ladun 
Facebook-sivuilla sekä internetissä  
www.jyvaskylanlatu.fi. Seuraa myös  
Instagramissa: jyvaskylanlatu. 
Tervetuloa maastopyöräilemään!

Lisätietoa sähköpostilla
mylly.mtb@gmail.com

joilla ei vielä ole omaa maastopyörää. Yhteistyö-
kumppanina on tamperelainen maastopyöräilyn 
erikoisliike R-Tech. Osallistujien käytettävissä on 
12 laadukasta Cube-maastopyörää.

Kiertue on Jyväskylässä elokuussa. Julkaisemme 
päivämäärän ja lisätiedot myöhemmin  
Jyväskylän ladun internetsivuilla  
www.jyvaskylanlatu.fi, Facebookissa ja  
Instagramissa, seuraa myös www.suomenlatu.fi.
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Elokuun puolivälissä 50 iloista ja reipasta  
henkilöä kiipesi aamukuudelta bussiin.  
Bussin edessä infotaulussa luki isoilla kirjaimilla 
KORVATUNTURI. Bussin kuljettaja Pekka on 
vakiokuljettaja ja osallistuu myös vaelluksille.

Keskussairaalan Kunto ry on jo vuosia järjestänyt  
jäsenilleen vaellusmatkan. Viime vuosina 
mukaan on otettu meitä latulaisiakin.  Matkan 
kohteena oli Kemihaara UKK-puiston kupeessa 
lähellä rajaa. 

Menomatkalla yövyttiin Savukoskella ja paluu-
matkalla Sodankylässä. Savukoskelta on reilut 
sata kilometriä erämaamaisemia pikkuteitä pitkin 
Kemihaaraan. Tuon matkan jälkeen maastoon 
lähtijät pääsivät hyvissä ajoin jo aloittamaan  
vaellukset. Perinteiden mukaan bussin matka-
laiset jakaantuvat kolmeen ryhmään. Kovimmat 
ottavat retkivarusteet mukaansa ja kulkevat  
koko ajan maastossa yöpaikkaa vaihtaen.  
Kakkosryhmä kulkee sopivaan ennalta  
määriteltyyn kohtaan, jonne perustaa telttakylän. 
Tuo ryhmä tekee päivävaelluksia leiristä. Kolmas, 
”Hästens-ryhmä”, tukeutuu majoituspaikkaan 
ja nukkuu yönsä katon alla. Jyväskylän Ladun 
puheenjohtaja Hessu Parviainen oli tämän  
kolmosryhmän vetäjä. Viikko oli sään puolesta 

mitä mainioin. Kaikkien ryhmien jäsenet olivat 
erittäin tyytyväisiä maastoon ja retkikohteeseen. 

Kemihaaran Loman henkilökunta oli erittäin 
miellyttävää ja palvelualtista. Kiinteistö on 
entinen rajavartioston tukikohta, jossa miehistön 
huoneista on muokattu tilat luontomatkailijoille. 
Meille kolmosryhmäläisille oli hyvä ja tunnelmal-
linen rantasauna joka ilta käytössämme. 

Päiväreissuja hidasti hiukan mahdoton hillasato. 
Hillahulluimmilla oli kaikki astiat, termarit ja 
emännältäkin lainatut astiat täynnä hillaa. 
Korvatunturi on Suomen ja Venäjän rajavyö- 
hykkeellä. Niinpä pidemmälle menijöillä piti olla 
luvat kunnossa. Matkan aikana siis katsastettiin 
sekä Korvatunturin maastot ja Rovaniemen  
Napapiirin ”pukinpaja”. Kyllähän tosi on, että 
pukki ja muori asuvat Korvatunturilla, se on  
todistettu.

Ensi kesänä on taas matka tiedossa. Nyt kohde 
on aivan Suomineidon päälaella, melkein 
Akumajan naapurissa. Kesän matka alkaa 20.8. 
Valitettavasti se on jo varattu ilmeisen täyteen. 
Peruutuspaikkoja voi kysellä puheenjohtaja 
Hessulta tai Mauri Pitkäseltä,  
mauri.pitkanen@gmail.com

Joulupukin tukikohtaa katselemassa Teksti ja kuvaus: Mauri Pitkänen 

Naltiotunturilla kivikkoisen nousun jälkeen.  Väsyneitä ja kuitenkin onnellisia. 
Taustalla oikealla Markussedän ja joulupukin Korvatunturi. 

Jyväskylän Latu toimii vuoden 2018 alusta 
Suomen Ladun omistamien Akumajan ja  
Dominickin mökin isäntäyhdistyksenä. 
Vuokrattava kohde sijaitsee Karigasniemen  
pohjoispuolella Akujoen rannalla. Paikoitus- 
alueelta kohteeseen johtaa 3,3 km mittainen 
patikkareitti eli kyseessä on todellinen  
erämaakohde.

Olemme perustaneet Akumaja-toimikunnan, joka 
organisoi kohteiden isäntäyhdistykselle kuuluvia 
tehtäviä. Toimikunnan taustalla toimii merkittävä 
joukko Jyväskylän Ladun talkoolaisia, jotka 
mahdollistavat reilut viikon mittaiset kevään ja 
syksyn huoltoviikot kohteessa. Huoltoviikot  
mahdollistavat talkootöiden ohessa retkeilyä 
upeissa Lapin maisemissa. 

Kevään huoltoviikko on  
pe 25.5.2018 – su 3.6.2018 ja syksyn  
huoltoviikko on pe 21.9.2018 – su 30.9.2018.

Akumajan isäntäyhdistys

Akumaja Dominicin mökki

Runsaan kiinnostuksen johdosta järjestämme 
Akumaja-retken kohteeseen viikolla 31/2018 
(28.7.-4.8.2018). Retkiviikolle osallistujat  
järjestävät meno- ja paluukyydit itse, joskin  
pyrimme järjestämään kohteeseen kimppakyytejä.  
Majoituskustannukset retkiviikolta tulevat  
olemaan 35-50 e/vko/hlö. Jokainen huolehtii 
omat ruokaostoksensa yksin tai kimpassa  
muiden kanssa.

Tässä on mahdollisuus päästä kokemaan  
edullisesti pohjoisimman Lapin upeita maisemia 
mukavassa seurassa. Tule mukaan toimintaan.
Järjestämme Akumaja-illan Ladun Majalla  
maanantaina 11.6.2018 klo 18.00. Illan aikana  
kerromme kokemuksista Akumajan kevään  
huoltoviikolta ja tulevista suunnitelmista.

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

Päiväretkeilyä Teksti: Retkeilytoimikunta

Jäsenten pyynnöstä tulemme järjestämään  
vuoden 2018 aikana päiväretkiä eri luonto- 
kohteisiin. Retkien tarkemmat ajankohdat,  
kohteet ja retkitiedot ilmoitamme lähempänä 
tulevia retkiä yhdistyksen kotisivuilla ja  
Facebookissa. 

Retket tulevat olemaan kaikille avoimia eli  
osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 
Osallistujat ovat järjestäjän toimesta tapaturma-
vakuutettuja. 

Otapa yhteyttä, jos sinulla on tiedossa  
mielenkiintoinen päiväretkikohde, jonka haluaisit 
näyttä muillekin. Suunnitellaan yhdessä retki  
ko. kohteeseen ja toteutetaan se sopivana  
ajankohtana. 

Lisätietoja:
Ismo Räsänen, 0400 544 414 
ismo.rasanen@gmail.com
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Hallitus 2018
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

lentopallo, sähly 0400 318 106 hessu.parviainen@gmail.com

Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja

markkinointi, 
tiedotus, jäsenlehti

040 500 1576 raimosaa@gmail.com

Hilska Marjut
sihteeri, jäsen

sauvakävely, pilvi- 
palvelut

040 775 5768 marjut.hilska@gmail.com

Räsänen Ismo
jäsen

jäsenrekisteri, pyöräily, 
valokuvaus, pilvi-
palvelut

0400 544 414 ismo.rasanen@gmail.com

Jokilahti Satu
jäsen

perhetoiminta, retkeily, 
facebook, osaamis- ja 
koulutusrekisteri

044 311 0633 satujokilahti@gmail.com

Varesmaa Matti
jäsen

hiihtotoimikunta,  
polttopuuhuolto,  
sauvakävely

0400 601 473 matti.varesmaa@kolumbus.fi

Vimpari Juha
jäsen

vapepa, turvallisuus, 
järkkäri, facebook

040 707 1510 juha.vimpari@gmail.com

Leino Reijo
jäsen

hiihto, pyöräily 040 568 8751 reijo.leino@elisanet.fi

Kirjavainen Aimo
jäsen

kotisivut, pilvipalvelut 040 588 6256 kiramo@live.com

Myllymäki Johanna
jäsen

maastopyöräily mylly.mtb@gmail.com

Koivistoinen 
Raimo, varajäsen

latutoiminta, 
frisbeegolf

0400 824 179 raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Seppänen Paavo
varajäsen

latutoiminta 040 506 6398 paavo.k.seppanen@luukku.com

Toimihenkilöt 2018
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 Lapin lomaosakkeiden 
vuokraus

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

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

Keski-Suomen Latualue
Latualueen yhdyshenkilö
Satu Jokilahti
044 311 0633, satujokilahti@gmail.com

Vuoden 2018 lomaviikot on arvottu vuoden 
alussa ja lomaviikon saaneille on ilmoitettu 
henkilökohtaisesti. 

Vapaaksi jääneet tai jostakin syystä vapautuvat 
viikot näkyvät kotisivuilla. Lehden painoon  

Lomaosakkeet

Kiilopää

Tunturimajat niminen 
rivitaloyhtiö sijatsee 
Inarissa n. 16 km 
Saariselän keskus-
tasta, Suomen Ladun 
Eräkeskus Kiilopään ja 
tunturin välittömässä 
läheisyydessä.

Jerisranta

Jerisrannan mökkikylä 
sijaitsee Muoniossa 
Hotelli Jeriksen välit-
tömässä läheisyydes-
sä, kauniin kalaisan 
Jerisjärven rannalla.

Ylläskuningas

Ylläskuningas sijaitsee 
Kolarissa Äkäslom-
polon Nilivaarassa, 
osoite Nilirinne 2.

mennessä vapaita viikkoja löytyy Jerisrannasta 
viikot 19/2018 ja 3/2019 sekä Ylläs viikko 28/2018. 

Vapaita viikkoja voi kysellä ja varata:
Leena Parviainen, 040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com
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2018
Toukokuu

sunnuntai 6.5.2018 Valokuvauskerho

torstai 10.5.2018 Unelmien liikuntapäivä

maanantai 14.5.2018 Keski-Suomen maakuntaura

torstai 17.5.2018 Pyöräilyt alkavat

lauantai 19.5.2018 Majatalkoot

maanantai 21.5.2018 Sauvakävelyt alkavat

torstai 24.5.2018 Polkujuoksu tutuksi -lajikokeilu

pe–su 25.5.–3.6.2018  Akumajan kevään huoltoviikko

sunnuntai 27.5.2018 Kesälentopallot alkavat (keskiviikko ja sunnuntai)

sunnuntai 27.5.2018 Jäsenten kesäsaunat alkavat  
(keskiviikko ja sunnuntai)

tiistai 29.5.2018 Polkujuoksut alkavat

Kesäkuu
lauantai 2.6.2018 Maastopyöräilyt alkavat

sunnuntai 10.6.2018 Valokuvauskerho

maanantai 11.6.2018 Akumaja-ilta

torstai 14.6.2018 Jyväsjärvi-soutu

Elokuu
sunnuntai 12.8.2018 Valokuvauskerho

lauantai 25.8.2018 Suomen luonnon päivä

Syyskuu
sunnuntai 9.9.2018 Valokuvauskerho

pe–su 21.9.–30.9.2018 Akumajan syksyn huoltoviikko

Heinäkuu
la–la 28.7.–4.8.2018 Akumaja-retki

TULEVIA TAPAHTUMIA


