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Kannen kuva, Ismo Räsänen: Akuputous
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Jyväskylän Ladun kotisivut:
www.jyvaskylanlatu.fi

Jäsenlehden toimitus:
jyvaskylanlatu@gmail.com

Jyväskylän Ladun sähköposti:
jyvaskylanlatu@gmail.com

Löydät meidät myös
Facebookista!

Jyväskylän Ladun jäsenlehti 3/2018
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 marras-joulukuun vaihteessa.
Lehden aineisto osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään sunnuntaina 11.11.2018.
Ilmoitukset

hinta

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2018

hinta

Keskiaukeama
Takakansi

400 €
300 €

30 €
39 €

Sivu 2

200 €

Henkilöjäsen
Perheenjäsen
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

Muut sivut

1/1

150 €

1/2

100 €

1/4

70 €

Pikkuilmoitus

50 €

Pikkuilmoitus (jäsen)

20 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen

12 €

Rinnakkaisjäsen

19 €

Yhteisöjäsenmaksu

27 €

Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

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.
Välineet
Ahkio
Lasten ahkio

vuokrattavissa

hinta/vuorokausi

3 kpl
1 kpl

hinta/viikko
35 €
35 €

15 €
25 €

Kävelysauvat

18 paria

2€

1€

10 €

5€

Lumikengät

27 paria

10 €

5€

25 €

15 €

Potkukelkka

2 kpl

10 €

5€

25 €

15 €

3 paria
2 paria

10 €
10 €

5€
5€

25 €
25 €

15 €
15 €

Rinkka
Teltta + 1 kpl retkilaavu Halti Pro (4 h)

2 kpl
2 kpl

10 €
10 €

5€
5€

25 €
25 €

15 €
15 €

Suksiboksi

1 kpl

35 €

25 €

GPS-paikannin (vain jäsenille)

1 kpl

Skiket (maastorullaluistimet)
Eräsukset ja sauvat
(2 x 230 cm ja 1 x 210 cm)

10 €
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Kuva, Ismo Räsänen: Etelä-Konneveden kansallispuisto
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Sisältö

Puheenjohtajan pulinoita

Puheenjohtajan pulinoita ............5

Kesä alkaa kallistua kohti syksyä ja sitä myöten
marjastus ja sienestys ovat mitä parhaita ulkoilumuotoja.
Tämä kesä on tosin ollut melko poikkeuksellinen kelien suhteen ja marjasato on kypsynyt
poikkeuksellisen aikaisin. Sienet kärsivät kuivuudesta samoin kuin miltei kaikki kasvit.
Sienestäjien puolesta toivotaan sopivia sateita
ja lämmintä ja pitkää syksyä.
Toki lämpimästä kesästä on iloakin ollut, uimarit ovat innolla polskineet lämpimässä vedessä. Kolmisoppisen uimaranta on ollut varsin
vilkkaassa käytössä, samoin kun varmaan kaikki rannat.
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Teksti: Hessu

Syksyn tullen hallihanke pyritään saamaan vihdoin maaliin asti. Siitä juttua tuonnempana.
Kesä toi tullessaan meille pari uutta liikuntamuotoa. Polkujuoksu ja maastopyöräily ovat
pyörähtäneet käyntiin ja jatkuvat vielä jonkun
aikaa.

Maastopyöräilyn
kesäkuulumisia ...............................13

Sisäpelit pyörähtävät käyntiin viikolla 33 ja niistä aikatauluja omassa osiossaan.

Suomen Ladun
juhlakokous Kiilopäällä .............. 14

Uudet kotisivut ovat olleet käytössämme jonkin aikaa ja niiden ilmeestä on tullut positiivista palautetta. Sivut on tehty huomioon ottaen
kaikki alustat.
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Majakuulumisia

Teksti: Hessu

Majatoiminta
Maja on ollut kesän ajan suht vilkkaassa vuokrakäytössä.
Käyttö jatkuu pitkälti syksyyn.
Majapäivystyslistat tulevat taas seuraavaan lehteen ja ne alkavat 1.1.2019.
Päivystysryhmien runko on pitkälti sama kuin
viime vuonnakin. Toki aina ”uutta verta” pyritään
saamaan mukaan.
Keskustelua on käyty siitä, pitäisikö päivystäjien
puhelinnumerot näkyä lehdessä.
Asialla on puolensa ja puolensa. Numeroiden julkisuus voidaan tarkistaa ja täten on mahdollista,
että lehteen tulisi myös salaisia numeroita.
Tästä syystä numeroita ei lehteen paineta.

Majatalkoot
Majatalkoot pidetään lauantaina 13.10.2018 klo 9–15.
Tarjolla talkoosoppaa ja kahvia, niin ja tietty kivaa seuraa.
Majatoimikunta

Hallihanke (20330)
Hallihanke, tai hanke 20330 kuten virallinen
termi kuuluu, on ollut kesän ajan tyhjäkäynnillä.
Tosin joitakin pieniä hommia on tehty mitä kesäkiireiltä on keretty.
Hanke pyritään saamaan valmiiksi syksyn aikana.
Seuraavaksi on vuorossa hallin siivous ja hiekanerottelukourujen asennus.
Kourut päästään asentamaan jahka pajalta
valmistuvat.
Tämän jälkeen on vuorossa lattian eristeiden
asennus, raudoituksen teko ja lattiavalu.
Valun kuivuttua riittävästi päästään asentamaan
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Tervetuloa
sankoin joukoin!

Teksti: Hessu

ovia ja sähköistämään halli.
Lisäksi pari väliseinää tehdään valmiiksi valun
jälkeen.
Sitten puuttuu enää pihatyöt ja rappaukset.
Työtä siis vielä riittää ja kaikki aikataulu ei ole
meidän omissa käsissä.
Jos haluat osallistua talkoisiin, niin ilmoitathan
itsesi meidän talkoolaisten WhatsApp-ryhmään,
niin tieto talkoopäivistä saavuttaa sinutkin.
Tuo WhatsApp on osoittautunut melkolailla
toimivaksi viestintämuodoksi.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu,
Vapepa
Vapepalla on kiireinen kesä menossa. Toiminnasta kiinnostuneille hälytysryhmäläisille
onkin ollut jo useita tehtäviä, joiden kirjo on
laajentunut perinteisestä maastoetsinnästä
moneen uuteen toimintaan. Alkuvuodesta Ladun vapepalaisia lähti mukaan lentopelastuksen tähystäjiksi ja lennokkitoimintaan (RPAS).
Kun sitten alkukesän kuivuus alkoi näkymään
palolentojen runsaudessa, lähti meiltä myös
vapaaehtoisia palolentojen tehtävänjohtajatoimintaan. Tässä roolissa vapepalaiset ovatkin
olleet merkittävässä asemassa tänä kesänä.
Kesällä solmittiin sopimus Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Tehtäväkirjo tulee
jatkossa laajentumaan entisestään, jolloin jokaiselle varmasti löytyy mieleistä tekemistä.
Lomakauden (heinäkuu) olimme päivystämässä myös vanhusten turvapuhelinpäivystyksiä.
Saimme mukaan hyvin Ladun vapepalaisia,
vaikka se ei sitten aktivoitunutkaan itse toimintaan.
Kesäkuussa osallistuimme vapepalaisten voimilla lentonäytöksen järjestelyihin ja samalla
kouluttauduimme virallisesti liikenteenohjaustehtäviin. Tuleehan se jatkossa olemaan yksi
vapepan tehtäviä yhdessä Autoliiton kanssa.
Kesä jatkuu ja syyskuu tarjoaa hälytystehtävien
lisäksi paljon koulutuksia Tikkakoskella. Kokeilemme ensimmäistä kertaa koulutusyhteistyötä MPKn kanssa, joka tarjoaa koulutuksille
fyysiset puitteet ja ilmoittautumisjärjestelmän.
Tarjolla on etsintä- ja maastojohtajakurssien
lisäksi muonitusta, maastoensiapua sekä viestitekniikkaa, joten kokeneellekin löytyy tarjontaa. Tai sitten voi osallistua erilliseen sunnuntain yhteistoimintaharjoitukseen.
Kun syksyä pääsemme pidemälle ja itse hälytystehtävät vähenevät, pidämme myös Ladun
omia harjoituksia, mutta niistä lisää myöhemmin.
Tervetuloa mukaan tärkeään vapaaehtoistoimintaa!
Juha Vimpari
040 7071510
Jyväskylän Ladun Vapepa -ryhmä

FINLANDIA MARATHON
14.–15.9.2018
www.finlandiamarathon.fi
Syksyn reipas urheilutapahtuma lähestyy.
Edellisvuosien tapaan Lutakonaukio
ja Paviljonki toimivat tapahtumien
keskuksena.
Finlandia Marathon 2018 muodostuu
5:stä kävely- ja juoksutapahtumasta.
Tapahtuman vastuulliset järjestäjät
JKU ja Keski-Suomen Liikunta toivovat
apuamme.
Perjantaina 14.9.
klo 17.30 juostaan Maratonviesti Alban
rantamaisemissa 5 km reitillä 8 kierrosta
klo 18.00 Finlandia kävely Alban rantaa
5 km reitillä 1 kierros
klo 20.00 starttaa Valon Kymppi samaa
Alban rantareittiä 2 kierrosta
Lauantaina 15.9.
Latulaiset vastaavat Äijälänrannan
huoltopisteestä n. 10 tuntia
klo 12.00 Maratonilla juostaan Jyväsjärven rantaraitti ympäri 4 kertaa
klo 15.15 Puolimaratonilla juostaan rantaraitti ympäri 2 kertaa
Paljon on ohjelmaa ja tehtäviä, joten tekijöitäkin tarvitaan mm. huoltopisteille,
reitin-, liikenteen- ja järjestyksenvalvontaan, kioskeihin, rakentamiseen, purkamiseen, kansliaan ym ym. Talkoolaisille
tarjolla tuttuun tapaan ruokailut, kahvia
ja paita.
Voit myös tehdä INTERSPORTin pisteellä Paviljongissa edullisia ostoksia.
Tule mukaan ”talkoilemaan” ja tuo ystäväsikin liikunnalliseen joukkoomme.
Ilmoittaudu heti, soita tai heitä viestiä, kerron lisää.
Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

7

Akumaja-kuulumisia
Jyväskylän Latu on toiminut kuluvan vuoden
alusta Suomen Ladun omistamien Akumajan ja
Dominickin mökin isäntäyhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin liittyvä rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapissa kauniin Akujoen rannalla,
Paistunturin erämaa-alueen rajalla. Luonnon
kauniille paikalle johtaa paikoitusalueelta 3,3
kilomerin patikointireitti.
Akumaja-toimikunta on järjestänyt kuluvan
vuoden aikana kaksi retkeä kohteeseen. Kevään huoltoviikko 22/2018 ja retkiviikko 31/2018
ovat onnistuneet loistavasti mukavien osallistujien sekä hienojen säiden ansiosta. Syksyn
huoltoviikko 39/2018 on syyskuun lopulla ja
silloin huollamme kohteet talvikuntoon. Huoltoviikot mahdollistavat talkootöiden ohessa
myös retkeilyä upeissa Lapin maisemissa.
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Teksti ja kuvat: Ismo Räsänen

Kohteita vuokrataan ja kohteiden varaukset
hoitaa Suomen Latu. Kohteita vuokrataan vain
Suomen Ladun jäsenistölle. Tulemalla mukaan
Jyväskylän Ladun Akumaja-toimintaan, sinulla
on mahdollisuus päästä kokemaan edullisesti
pohjoisimman Lapin upeita maisemia mukavassa seurassa. Tulemme järjestämään tulevan talven aikana jälleen Akumaja-illan, jolloin
kerromme kuvin ja sanoin tulevista retkistä ja
muista suunnitelmista.

Lisätietoja:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com
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Maakuntauran historiaa ja tätä päivää
Pitkin talvea tuli meille tiedusteluja maakuntaurasta ja hallitus päätti päivittää tilanteen
järjestämällä avoimen keskustelutilaisuuden
aiheesta. Hankkeen pani aikanaan 1970-luvulla
alulle Keski-Suomen maakuntaliitto ja ajatuksena oli saada maakunnan halki kulkeva ulkoilureitti. Puuhamiehinä olivat yliopistolla opinnäytetyötään tekevä Suomen Ladun emeritus
toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen, Keski-Suomen maakuntaliiton ulkoilureittisihteeri Seppo
Haukka ja Keski-Suomen seutukaavaliiton seutukaava-arkkitehti Risto Vuolle-Apiala. Reitti
avattiin v. 1978 ja se kulki Viitasaarelta Peurungan kautta Touruvuoreen ja edelleen Laajavuoren ja Kotalammen kautta Ladun majalle, sieltä
edelleen Koskenpäälle Monrepon lomahotellille. Tällä reitillä oli parin ensimmäisen vuoden
aikana 10 hiihtovaellusta. Vaellukset loppuivat,
kun maakuntaliitto antoi markkinoinnin ja järjestämisen Keski-Suomi Lomasuomi matkatoimistolle, joka mätkäisi retkille kunnon hinnan.
Seppo Haukka ja Risto Vuolle-Apiala kertoivat,
että maakuntauran perusajatuksena oli, että
K-S maakuntaliitto tekee maanomistajien kanssa sopimukset maa-alueen raivauksesta ja käytöstä ja rakentaa taukopaikkojen varustukset.
Kuntien vastuulla olisi ollut reitin ylläpito. Reitti
pääsi rapautumaan, kun ainoastaan Jyväskylä +
mlk ja Laukaa hoitivat velvoitteensa. Lisäksi Jyväskylän Latu raivasi ja ajoi vuosia hiihtoladun
Ladun Majalta Hangasjärvelle. Tästä Muurame
ja Korpilahti maksoivat nimellisen korvauksen
ja kun se loppui v. 2008, ei Latu yksin voinut
omalla kustannuksellaan tätä hoitaa. Näin reitti
on päässyt pusikoitumaan pahasti ja talvikäyttö
on mahdotonta.
Keskustelussa Jyväskylän liikuntapalvelun Kari
Häkkinen katsoi, että nykyinen laajuus riittää
kaupungille eli Laajavuoresta Killerin kautta
Kotalammelle ja edelleen Ladun majalle ja pohjoiseen Touruvuoren kautta Peurunkaan. Mahdollinen laajentaminen Hangasjärven suuntaan
ei ole ajankohtaista. Muuramen liikuntatoimen
Hannele Ala-Närä totesi kunnan seuraavan
tilannetta. Päätöksiä liittymisestä Ladun Majan verkkoon ei ole tehty. Ongelma on se, että
aikaisemman yhteyden Ladun 20 km:n reitille
katkaisi uusi asuntoalue ja uuden reitityksen
esti maanomistajan kielteinen suhtautuminen.
Tärkeää olisi ottaa kaavoituksessa huomioon
ulkoilualueille tarpeelliset maa-alueet. Paula
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Teksti: Matti Varesmaa

Määttä Pohjois-Korpilahden (PoKo) yhteistyöyhdistyksestä kertoi PoKo:n panostavan Tikkalan ja Hangasjärven ulkoilualueiden kehittämiseen. Hyvänä esimerkkinä on Hangasjärven
ulkoilumajan peruskorjaus, minkä jälkeen se
tarjoaa retkeilijöille erinomaiset olosuhteet.
Jyväskylän Latu on raivannut entistä maakuntauraa Ylä-Sallaajärvelle asti. Jos ajatellaan
entisen maakuntauran kehittämistä, niin reitti
Hangasjärvelle ja Muuramesta liiteyhteys Ladun Majan verkostoon olisivat päällimmäisinä.
Upe Nykänen JAMK:sta on kävellyt entistä
maakuntauraa pitkät pätkät. Hän esitteli kuvin
ja sanoin päivän tilannetta. Kyllä valitettavasti on todettava, että reitti ja rakennelmat ovat
päässeet pahasti rappeutumaan lukuun ottamatta Jyväskylän ja Laukaan osuuksia.
Mitä voitaisiin tehdä? Jos hanketta haluttaisiin kehittää, ensin olisi tehtävä reititys
maasto- ja karttatyönä. Entinen reittipohja ei
ole kaikilta osin käyttökelpoista. Toisekseen
olisi tehtävä maanomistajasopimukset reitin raivauksesta, käytöstä ja saada lupa koneelliseen ladun tekoon. Tämä onkin varsin
haasteellinen homma, sillä maanomistajia on
kymmeniä. Seppo Haukalla on tästä kokemuksia maakuntauran syntyvaiheissa. Esim.
metsäyhtiöiden suhtautuminen ja varmaankin
myös joidenkin maanomistajien, on tänään
nihkeää, jopa kielteistä. Ja kolmanneksi, kuntien liikuntatoimien rooli on hankkeen kehittämisen kannalta ratkaisevaa. Kyläyhdistysten
ja Jyväskylän Ladun resurssit eivät yksin riitä.
Keskustelun yhteenvetona voisi todeta, että
maakuntauran ylösrakentaminen nykyresurssein ei ole realistista. Kaiken em. lisäksi hankkeella pitäisi olla koordinoiva elin. Olisiko se
nykyinen Keski-Suomen liitto? Lähinnä tulee
päällimmäiseksi ajatus, että kehitetään nykyresursseilla olemassa olevaa tilannetta. Toisena
on tulevaisuuden kannalta merkittävää, että
kaavoituksessa otetaan huomioon ulkoilureittien tarpeet.
Kiitos kaikille osanottajille aktiivisuudesta.

Polkujuoksu
Jyväskylän Ladun lajikirjoon tänä kautena tullut
polkujuoksu on otettu hyvin vastaan. Mukana on
ollut hyvä porukka innostuneita lajikokeilijoita, kokeneempia tekijöitä ja erinomaiset ohjaajat: kiitos
siitä heille. Alkukesästä aloitettu tiistain klo 18 vuoro Ladun Majalta jatkuu vielä syksyyn, joten vielä
ehtii hyvin uudetkin lajista kiinnostuneet mukaan.
Lajia on tarkoitus pitää matalankynnyksen lajina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus olla ryhmän
mukana kokeilemassa. Tulevina kausina voidaan
tarvittaessa ottaa vaativampiakin reittejä, mutta

vasta-alkajien/rauhallisempien ryhmä säilyy jatkossakin.
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, riittää
kun vain tulet lähtöpaikalle vakioaikaan ja lähdet
muiden mukana kokeilemaan. Tarvittaessa koulutamme sinut myös polkujuoksun ohjaajaksi. Jos
laji kiinnostaa, ota minuun yhteyttä.
Juha Vimpari
juha.vimpari@gmail.com
polkujuoksuvastaava

Peräkonttikirppis ja Nuku yö ulkona 8.9. klo 16
Lauantaina 8.9. klo 16 järjestetään Ladun Majalla
Nuku yö ulkona- tapahtuma, jossa on tarkoitus
viettää yö luonnossa telttaillen ja yhdessäolosta
nauttien.
Samassa yhteydessä Ladun Majan parkkipaikalla
klo 16 alkaen pidetään liikunta- ja vapaa-ajanvälineiden peräkonttikirppis, jossa latulaiset voivat
myydä omia liikuntavälineitään niitä tarvitseville.
Samalla voi hankkia toisilta sellaisia välineitä,
joille itsellä olisi käyttöä.
Myyntipaikasta veloitamme 5€, joka maksetaan
saapumisen yhteydessä Majalle. Maja on tapah-

tuman ajan avoinna niin yöpyjille kuin kirppiksellä
kävijöille.
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 5.9. osoitteeseen juha.vimpari@gmail.com,
jonka mukaan voimme ennakoida myös myyntipaikkojen määrää.
Tervetuloa peräkonttikirppikselle: toisen turha on
toisen tarpeellinen.
Juha Vimpari
juha.vimpari@gmail.com
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Jyväskylän Ladun jäsenen ottama kuva Yle TV1 uutisissa
Jyväskylän Ladun jäsenen ottama kuva oli Yle TV1
iltauutisten taustakuvana.
Oli mukava yllätys, kun TV1 iltauutiset alkoivat lauantaina 4.8.2018 klo 20:30, oli lähetyksen taustakuvana Heikki ”Hessu” Seeskorven ottama kuva!
Kuva on tumma, jota valaisee toisella laidalla
kirkas taivas. Kaukana häämöttää Matti Nykäsen
mäki Laajavuoressa.
Onnittelut Hessulle hyvästä otoksesta, joka huomattiin valtakunnan uutisissa.
Hessu on ollut Jyväskylän Ladun jäsen kauan ja
suunnitellut myös meidän nykyisen logomme.
Olemme tottuneet näkemään Hessun kuvia useissa paikoissa, mutta että TV1 uutisissa, tämä oli ensimmäinen kerta.
Hessu on harrastanut kuvausta sanomansa muTaivas repesi
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Teksti: Rami Saarinen

kaan ’pienen ikänsä’. Samoin taidegrafiikkaa, kun
hän oli mainostoimistossa töissä ja kuvasi tuoteja taustakuvia.
Kuvankäsittely on myös hänellä hyvin hallinnassa.
Nykyisin Hessu keskittyy enemmän luonto- ja
maisemakuviin.
Kuvaamisesta on tullut elämäntapa, sillä kamera
(Nikon D7200 objektiiveineen) kulkee aina mukana.
Kuten muillakin valokuvaajilla, Hessun kohteet
löytyvät useimmiten lähipiiristä.
Lappi on vielä Hessulla kokematta, joten meillä
on lupa odottaa kuvia esim. Akumajalta.
Hessun omin sanoin: ”Paras kuva on vielä ottamatta”!
Kiitos Hessu hienosta kuvasta. Jäämme odottamaan niitä Lapin otoksia.

Kuva: Johanna Myllymäki

Maastopyöräilyn kesäkuulumisia
Johanna ja Juha kävivät kesän alussa Suomen Ladun järjestämän Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssin Pieksämäellä. Kurssin oppeja hyödyntäen
yhteislenkit pyörähtivät käyntiin kesäkuussa. Ensimmäiset lenkit ajettiin Ladun Majan monipuolisilla poluilla ja kesätauon jälkeen lenkkejä ajettiin
Muuramessa Muuramenharjun kauniissa maisemissa.

Yhteislenkkien vauhti on leppoisaa ja reitit valitaan aloittelijaystävällisesti, joten myös uudet
harrastajat mukaan!
Johanna Myllymäki ja Juha Pelkonen

Elokuussa lajin pariin saatiin uusia harrastajia, sillä Suomen Ladun Maastopyöräily tutuksi –kiertue
vieraili Jyväskylässä. Tapahtuman ohjelmassa oli
ajo-opastusta ja harjoituksia, tietoa sekä yhteislenkki. Oli mukava olla mukana innostamassa ja
opastamassa osallistujia maastopyöräilyn pariin.
Yhteislenkkien ajankohta on tiistai klo 18. Lähtöpaikka vaihtelee, joten seuraa ilmoituksia Facebookissa.
13

Keski-Suomen latualue kokousti muiden alueiden tapaan Kiilopäällä. Palaverissa meiltä Satu Jokilahti, Raimo Saarinen,
Mauri Pitkänen ja Hessu Parviainen.

Suomen Ladun juhlakokous Kiilopäällä
Suomen Latu on 80 vuotta vanha yhdistys. Tasavuosia juhlittiin pitämällä kevätkokous vappuna Kiilopäällä.
Pääkaupunkilaisille
tuli kokousmatkaa tuhatkunta kilometriä,
jyväskyläläisillekin
matka oli pitkä. Latu
oli järjestänyt kolme
bussireittiä läpi Suomen kokouspaikalle
ja takaisin. Jyväskylän
Ladusta oli päässyt
mukaan yhteensä kuusi
henkilöä. Varsinainen kokous sujui paikalla tavalliseen tapaan jouhevasti, vaikka
aikaa siihenkin kului, koska asioita
oli paljon. Perillä olimme kolme päivää.
Ne olivat hyvin ohjelmalliset. Erilaisia klinikoita/
aktiviteetteja oli kaikkiaan kolmisenkymmentä.
Kaikille jotakin, yhdistysaktiiveille toimintaoh14

Teksti: Mauri Pitkänen

jeita ja tietoiskuja sekä erilaisten
uusien asioiden esittelyä.
Maanantai-ilta oli varattu
juhlapäivälliselle ja iltajuhlaan. Siellä kuultiin
arvokkaita esityksiä ja
todistettiin palkitsemisia. Mainittakoon,
että yhdistyksemme
varapuheenjohtaja Raimo Saariselle
myönnettiin Suomen
Liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali.
Syyskokous lokakuussa pidetään pääkaupunkiseudulla,
luontokeskus Haltiassa. Sinne matka on lyhyempi, joten ehdottomasti kannattaa osallistua. Ainakin toiminnoissa mukana
olevat aktiivit saavat siellä uutta oppia ja voivat
verkostoitua.

Hyötysienikurssi Majalla 14.-15.9.
Jyväskylän Latu järjestää yhdessä Jyvässeudun
Sieniseuran kanssa hyötysienikurssin Ladun
Majalla 14.-15.9. Kurssi on ilmainen molempien
yhdistysten jäsenille ja 12 € ei-jäsenille (6€
opiskelija).

kurssille ja sieniretkelle viimeistään sunnuntaina
9.9. Marjut Hilskalle numeroon 040 7755768
tai sähköpostiin marjut.hilska@gmail.com.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa tietoa
kurssista.

Perjantaina 14.9. klo 18-21 sienineuvoja Kerkko
Karjalainen luennoi aiheesta ja lauantaina 15.9.
klo 10 alkaen teemme sieniretken Sallaajärven
luontopolulle / lähimaastoon. Ilmoittautumiset

Lisätietoja:
Marjut Hilska
040-7755768
marjut.hilska@gmail.com

Toimintojen vetäjiä ja talkoolaisia tarvitaan
Meitä Jyväskylän Ladun jäseniä on lähes 3000. Yhdistyksemme toiminta on vilkasta ja monipuolista.
Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön. Perinteisten toimintamuotojen rinnalle
on tullut ja tulee uusia lajeja ja uudenlaisia
harrastamisen muotoja. Jokainen laji tarvitsee
toimijoita ja moninaisia osaajia.
Tehtäväkenttä on lähes rajaton. Tehtävistä löytyy
niin fyysisiä kuin henkisiä ponnistuksia vaativia
hyvin monenlaisia toimia.

Talkootoiminta on iloista ja innostavaa yhdessä tekemistä mukavassa porukassa. Talkoisiin
ja vapaaehtoistoimintaan voit tulla kerran tai
kahdesti, mielellään useasti. Tai voit sitoutua
säännölliseen toimintaan. Valinta on sinun!
Ota reilusti yhteyttä hallituksen jäseniin tai eri
toimintojen vastaaviin, niin etsitään sinulle sopivaa vapaa-ajan tekemistä.
Tervetuloa mukaan kehittämään ja vaikuttamaan!
Talkoissa tavataan!

Kuva: Mauri Pitkänen
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Valokuvauskerho
Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille tarkoitettua toimintaa.
Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka
kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun Majalla. Marraskuun kerhoilta on viivästetty viikolla
isänpäivän vuoksi.
Tulevat kerhoillat:
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.
Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän Ladun ja
muidenkin organisaatioiden järjestämiä tapahtumia.
Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa, niin
tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin.
Lisätietoja:
Ismo Räsänen
0400 544414
ismo.rasanen@gmail.com

Joulukonsertti
Tommi Soidinmäen joulukonsertti ”Joulun hiljaisuus” Taulumäen kirkossa tiistaina 27.11.2018 klo
18:00.
Lippujen saatavuudesta kerromme myöhemmin
kotisivuilla.

Tähän tulossa
lisäys
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SYYSKOKOUSKUTSU
Yhdistyksen syyskokous pidetään Majalla 4.11.2018 klo 15.00 alkaen.
Esillä sääntömääräiset asiat ja hallitukselle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen esitetyt asiat, jotka kuuluvat kokouksessa päätettäviksi.
Käsitellään mahdollisesti yhdistyksen sääntöjen muuttamista,
mukaillen Suomen Latu ry:n uusia mallisääntöjä.
Kokouksen esityslista nähtävillä kotisivuilla viikkoa ennen kokousta.
Hallituksesta erovuorossa ovat: Satu Jokilahti, Matti Varesmaa ja Raimo Saarinen.
Tervetuloa!

Hallitus

Lentopallo
Lentopalloilijat palaavat pelaamaan sisätiloihin.

Jyväskylän
Ladun
pikkujoulu
Jyväskylän Ladun pikkujoulu
pidetään Ladun majalla
sunnuntaina 2.12.2018 klo 15.00.
Tule maistamaan joulupuuroa
ja torttuja yhdessä muiden
latulaisten kanssa.
Tervetuloa
Hallitus

Vuorot ovat seuraavat:
Ma 13.8.2018–15.4.2019
Pupuhuhdan koulu klo 19.15–20.30 Naiset
Paitsi 24.12 ja 31.12.23018
Ti 14.8.2018–23.4.2019
Keltinmäen koulu klo 20.45–22.00 Miehet
Paitsi 25.12.2018 ja 1.1.2019
La 18.8.2018–27.4.2019
Keltinmäen koulu klo 14.00–15.30 Sekavuoro
Vuoroihin voi tulla peruutuksia, joten kannattaa
seurata kotisivuja.
Hessu, p. 0400 318106

Sähly
To 16.8.2018–25.4.2019
Viitaniemen koulu klo 20.45–22.00 Sekavuoro
Paitsi 6.12.2018
La 18.8.2018–27.4.2019
Keltinmäen koulu klo 12.30–14.00 Perhesähly
Vuoroihin voi tulla peruutuksia, joten kannattaa
seurata kotisivuja.
Hessu, p. 0400 318106
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Projektinvetäjille
Jyväskylän Ladun Majalla jatkuvat muutostyöt. Pihapiiriin on tarkoitus rakentaa grillikota jäsenten
iloksi ja vanha kelkkahalli on tarkoitus siirtää pois
nykyiseltä paikalta mahdollisen Majan laajennuksen tieltä.
Grillikota –projekti tarvitsisi vetäjän
Jyväskylän Ladun Majan pihapiiriin on tarkoitus
rakentaa grillikota. Rakennuslupa on jo olemassa
ja nyt tarvittaisiin projektille vetäjä. Jos sinulla on
kokemusta ja osaamista hoitaa tällaisen pienehkön rakennelman toteutus niin otapa yhteyttä.

ja osaamista tällaisen siirtoprojektin organisoinnista niin otapa yhteyttä.
Heikki Parviainen
0400 318106
hessu.parviainen@gmail.com

Vanhan kelkkahallin siirto –projekti tarvitsee
myös vetäjän
Vanha kelkkahalli on tarkoitus siirtää nykyiseltä
paikalta Ladun Majan mahdollisen laajennuksen
tieltä. Halli siirretään kokonaisena uuteen paikkaan uusille perustuksille. Jos omaat kiinnostusta

Lomaosakkeet
Tällä erää kaikki lomaosakeviikkomme on varattu.
Vuoden 2019 viikot anotaan 31.12.2018 mennessä. Anottavat viikot tulevat 4/2018 lehteen, joka ilmestyy
marras-joulukuun vaihteessa.
Tietoa osakkeista löytyy kotisivuiltamme.
Yhteyshenkilö lomaosakeasioissa
Leena Parviainen
040 5723376
leena.m.parviainen@gmail.com

Kiilopää
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Ylläskuningas

Jerisranta

Hallitus 2018
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

lentopallo, sähly,
majojen vuokraus

Saarinen Raimo
markkinointi,
varapuheenjohtaja tiedotus, jäsenlehti

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

040 500 1576

raimosaa@gmail.com

Hilska Marjut
sihteeri, jäsen

sauvakävely, pilvipalvelut

040 775 5768

marjut.hilska@gmail.com

Räsänen Ismo
jäsen

jäsenrekisteri, pyöräily,
valokuvaus, pilvipalvelut

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

Jokilahti Satu
jäsen

perhetoiminta, retkeily,
facebook, osaamis- ja
koulutusrekisteri
hiihtotoimikunta,
polttopuuhuolto,
sauvakävely

044 311 0633

satujokilahti@gmail.com

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

kiraimo@live.com

Varesmaa Matti
jäsen

Myllymäki Johanna maastopyöräily
jäsen

Ter

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

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

Toimihenkilöt 2018

Suomen Latu ry

Keski-Suomen Latualue

Hallituksen jäsen, 2. varapuheenjohtaja
Raimo Saarinen
040 500 1576, raimosaa@gmail.com

Latualueen yhdyshenkilö
Satu Jokilahti
044 311 0633, satujokilahti@gmail.com

Liittyminen ja jäsenasiat

09 8567 7450

Yhdistyspalvelut

09 8567 7460

Kurssit ja koulutukset

09 8567 7470

www.suomenlatu.fi

Suomen Ladun järjestötoimikunta
Jyväskylän Ladun jäsen
Mauri Pitkänen
0400 807916 , mauri.pitkanen@elisanet.fi
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2018 TULEVIA TAPAHTUMIA
Syyskuu
Lauantai 8.9.2018

Nuku yö ulkona -tapahtuma

Lauantai 8.9.2018

Peräkonttikirppis majalla

Sunnuntai 9.9.2018

Valokuvauskerho

Pe–la 14.9.–15.9.2018

Sienikurssi ja -retki

Pe–su 21.9.–30.9.2018

Akumajan syksyn huoltoviikko

Lauantai 13.10.2018

Majan syystalkoot

Sunnuntai 14.10.2018

Valokuvauskerho

Lokakuu

Marraskuu
Sunnuntai 4.11.2018

Syyskokous

Sunnuntai 11.11.2018

Valokuvauskerho

Tiistai 27.11.2018

Joulukonsertti Tommi Soidinmäki
Joulukuu

Sunnuntai 2.12.2018

Pikkujoulu

Sunnuntai 9.12.2018

Valokuvauskerho

Kuva, Ismo Räsänen: Etelä-Konneveden kansallispuisto
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