
1

Jyväskylän Latu
JÄSENLEHTI 2/2019



2 3

Talven hiihtokelit alkavat olla muisto vain, 
kevät ja kesä tekevät tuloaan.

Talvi oli poikkeuksellinen: tykkylumen 
ansiosta hiihtoladut olivat osan aikaa kiinni. 
Tykkylumi aiheutti paljon vaurioita puustolle 
ja osa latvuksista putosi ladullekin. Tämä 
aiheutti tapaturmariskin niin hiihtäjille kuin 
latutyöntekijöillekin. Onneksi loukkaantumi-
sia ei sattunut tai ainakaan minun tietooni 
niitä ei ole tullut.

Nyt metsänomistajien onkin sitten mietittä-
vä, kuinka vaurioituneen puuston suhteen 
menetellään. Ainakin Majan maastossa 
puusto on pitkälti kuusivaltaista ja myös 
vauriopuista suurin osa on kuusia. Tämä 
aiheuttaa suuren tuholaisriskin. Kuuntelem-
me herkällä korvalla kaupunkia tämän asian 
suhteen. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, 
niin polttopuista vastaavien sormet kovasti 
syyhyäisivät päästä korjaamaan Majan lähei-
syyden puustoa ja pilkkomaan niistä klapuja 
tuleville vuosille. Kivahan niitä olisi taas 
tulevina talvina takassa poltella ja makkaraa 
paistella.

Teimme viikolla 12 pitkästä aikaa hiihtoreis-
sun pohjoisen hangille. Tukikohtana meillä 
toimi Vuontispirtti, joka sijaitsee Enontekiön 
eteläosassa. Mukana oli kolmisenkymmentä 
hiihdon ja pohjoisten maisemien ystävää.
Noissa maisemissa tuntureita riittää, samoin 
latuja hiihdellä.

Toivotaan, että tästä saadaan perinne 
aikaan. Ainakin ensivuodelle majoituspaikka 
on jo varattu. Tästä oma juttu tuonnempana.

Kesä tuo tullessaan taas paljon aktiviteetteja 
mm. sauvakävely, polkujuoksu, lähiretket, 
lentopallo, polkupyöräilyn niin maastossa 
kuin kaupungissakin. Toimintaa kesäksi on 
niin paljon, että väkisin päällekkäisyyksiä 
syntyy. Toivottavasti jokainen kuitenkin löy-
tää oman tapansa liikkua ja osallistua.

Terveisin, Hessu
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Jyväskylän Ladun matka Lappiin viikolla 
12/2019 onnistui mukavasti.  Matkaan lähti 
hiukan yli 30 perinteisen talviliikunnan ystä-
vää.  Majapaikkana ja tukikohtana oli Vuontis-
pirtti Pallastuntureiden vieressä, Raattaman 
kylän läheisyydessä. Käytettävissä oli Raatta-
man ja Muonion alueen satojen kilometrien 
latuverkosto. Ja kovin niitä latuja hiihdettiin-
kin, silti monta osuutta jäi vielä odottamaan 
seuraavia kertoja.

Majapaikkana Vuontispirtti on perustasoa, 
retkeläisille sopiva. Ruoka oli osallistujien 
mielestä maittavaa ja sitä oli riittävästi.  
Päivän ohjelma muodostui alusta pitäen 
samaksi: aamusta aamupala ja eväiden teko. 
Sitten päivän parhaaksi ajaksi ladulle.  Klo 15 
pääsi jo saunaan ja sen jälkeen päivälliselle.  
Iltaisin pidettiin isossa takkahuoneessa kes-
kusteluhetki, jonka aikana kertailtiin päivän 
tapahtumia ja suunniteltiin seuraavan päivän 
retkivaihtoehtoja.  Ryhmällä oli bussi käy-
tössä, jolla pystyttiin siirtymään myös uusiin 
kohteisiin. 

Matkan järjestelyistä ja viikon retkien ve-
tämisestä paikan päällä vastasi yhdistyksen 
puheenjohtaja Hessu Parviainen.  Jyväskylän 
Ladulla oli vuosien ajan aktiiviset vetäjät  
suosituille Raattaman hiihtomatkoille  
pääsiäisen aikaan. Kun majapaikka ei enää 
ollut käytössämme, matkoihin tuli tauko.  
Nyt toivottavasti perinne jatkuu. Vuontis- 

Raattaman hiihtomatkat uudelleen osaksi yhdistyksen toimintaa

pirtti on jo varattu alustavasti viikolle 12/2020.  
Matkasta ilmoitetaan syksyllä yhdistyksen 
lehdessä ja myös sosiaalisessa mediassa. 
Yksityiskohdat ja matkan hinta selviävät 
tarkemmin lähempänä varsinaista ajankohtaa. 
Hinta pyritään pitämään edelleen edullisena.

Teksti ja kuvat: Mauri Pitkänen
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Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omista-
mien Akumajan ja Dominickin mökin isäntä-
yhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin 
liittyvä rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapis-
sa kauniin Akujoen rannalla, Paistunturin 
erämaa-alueen rajalla. Luonnon kauniille 
paikalle johtaa paikoitusalueelta 3,3 kilomerin 
patikointireitti. 

Kohteita vuokraa ja kohteiden varaukset 
hoitaa Suomen Latu. Kohteita vuokrataan 
vain Suomen Ladun jäsenistölle. Akumaja on 
mitoitettu 12 hengelle ja Dominickin mökki 6 

hengelle. Kohteet ovat vuokrattavissa erik-
seen tai molemmat yhdessä.

Jyväskylän Ladun Akumaja-toimikunta on 
järjestänyt vuoden 2018 aikana kolme retkeä 
kohteeseen. Kevään huoltoviikko toukokuus-
sa, retkiviikko heinä-elokuun vaihteessa ja 
toinen huoltoviikko syyskuun lopussa ovat 
onnistuneet loistavasti. Huoltoviikot mahdol-
listavat talkootöiden ohessa myös retkeilyä 
upeissa Lapin maisemissa. 

Järjestimme Akumaja-illan maanantaina 

Akumaja-kuulumisia

4.2.2019 klo 18.00 – 20.00 Ladun Majalla. Illan 
aikana kerroimme kuvin ja sanoin vuoden 
2018 Akumaja-retkistä sekä tulevista suunni-
telmista. 

Akumaja-ryhmäläiset hoitivat osaltaan Ladun 
Majan kahvion päivystyksen la 16.2.2019.
Kevään huoltoviikko on 22/2019 
(pe 24.5.2019 – su 2.6.2019)
Syksyn huoltoviikko on 39/2019 
(pe 27.9.2019 – su 29.9.2019) 

Näiden lisäksi on ilmennyt halukkuutta 

osallistua kohteeseen kesän, myöhäsyksyn tai 
keväthankien aikaan mahdollisesti järjestettä-
välle retkiviikolle. Asiaa selvitellään Akuma-
ja-toimikunnan toimesta.

Jos kevyt talkootyö ja lapinretkeily kiinnostaa, 
niin tule mukaan Jyväskylän Ladun Akuma-
ja-toimintaan.

Lisätietoja:
Ismo Räsänen, p. 0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com
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Tämän kevään ensimmäinen sauvakävelylenk-
ki tehdään maanantaina 20.5. klo 18 alkaen 
Laajavuoren maastossa. Tapaamme tuttuun 
tapaan Buugi-liikuntakeskuksen edessä. 
Jatkossa tutustumme Jyväskylän eri asutus-
alueiden hienoihin kävelyreitteihin kuukausi 
kerrallaan. Toukokuu siis sauvotaan Laaja-
vuoressa. Seuraavasta sauvakävelypaikasta 
sovitaan aina kuukauden viimeinen maanantai 
alkuverryttelyn yhteydessä. Tiedon saat toki 
myös yhdistyksen kotisivuilta tapahtumakalen-

Kevät etenee vauhdilla ja 
Jyväskylän Ladun polkujuok-
suvuorot alkavat.

Aloitame kauden tiistaina 
21.5. klo 18 Ladun Majalta, 
jonka yhteydessä suunnit-
telemme tulevaa kautta ja 
reittejä. 28.5. rantautuu La-
dun Majalle Suomen Ladun 
polkujuoksukiertue ja siitä 
eteenpäin jatkamme joka 
tiistai-ilta klo 18. Lisätietoja 
kiertueesta ja käytettävistä 
reiteistä Jyväskylän Ladun 
kotisivuilta ja Facebookista.

Suomen Latu järjestää 
polkujuoksuohjaajakursseja 
eri puolilla Suomea, myös 
Jyväskylässä. Jos kiinnostaa 
lähteä mukaan polkujuoksuil-
tojen vetäjäksi niin mukaan 
vaan.

Lisätietoja polkujuoksusta:
Juha Vimpari, p.040 707 1510
juha.vimpari@gmail.com

Tiistaina 21.5. aloitamme kesän pyöräretket 
lähialueille.  Pyöräilyt jatkuvat tiistaisin, heinä-
kuun kesätaukoa lukuun ottamatta, päättyen 
27.8.2019. Retkille kokoonnutaan Jyväskylän 
Hippokselle, jäähallin kahvila Alakulman eteen 
kello 18.00.  Reitit ovat vaihtelevia, pääosin 
kevyenliikenteen väyliä pitkin kulkevia noin 
kahden tunnin lenkkejä.  Vauhti pidetään 

Jyväskylän Ladun lajivalikoimaan tuli viime kesänä maasto-
pyöräily. Yhteislenkkejä harrastusta aloitteleville tai vähem-
män ajaneille tehdään, kunhan metsäpolut kuivuvat. Myö-
hemmin kesällä lenkkejä pidennetään ja vauhtia lisätään.

Ensimmäisen lenkin päivämäärä tarkentuu myöhemmin, 
joten seuraa Jyväskylän Ladun Facebook-sivuja sekä kotisivuja 
www.jyvaskylanlatu.fi. Seuraa myös Instagramissa: 
jyvaskylanlatu.

Varusteet: maastopyörä, kypärä (pakollinen turvavaruste), 
ajolasit ja pyöräilyyn soveltuva vaatetus sekä juomapullo. 

Tervetuloa maastopyöräilemään!
Lisätietoa sähköpostilla: mylly.mtb@gmail.com

Maanantaisin sauvakävelemään

Polkujuoksua tiistaisin

Tiistaisin pyöräilemään ja tutustumaan kaupungin ympäristöön

Maastopyörälenkit alkavat alkukesästä

kohtuullisena, ketään ei jätetä. Osallistujilta 
edellytetään pyöräilykypärän käyttöä, muttei 
välttämättä Suomen Ladun jäsenyyttä. Osallis-
tujat ovat tapaturmavakuutettuja.  

Lisätietoja: 
Mauri Pitkänen, p. 0400 807916
mauri.pitkanen@gmail.com

terista, Jyväskylän Ladun FB-sivujen kautta tai 
Keskisuomalaisen Menot-palstalta.

Ohjatut 1–1,5 tunnin sauvakävelylenkit alku- ja 
loppuverryttelyineen kävellään joka maanantai 
klo 18 alkaen. Tasoryhmiä on kolme: nopeat, 
keskiketterät ja leppoisat. Jokaiselle löytyy siis 
omalle vauhdille sopiva ryhmä. Lenkille lähde-
tään aina - satoi tai paistoi - elokuun loppuun 
saakka. Kelien salliessa jopa lokakuulle asti. 
Heinäkuun pidämme taukoa ja lomailemme. 

Osallistujat ovat Suomen 
Ladun puolesta vakuutet-
tuja.

Tervetuloa uudet ja entiset 
sauvakävelijät reippaile-
maan kanssamme.

Lisätietoja: Marjut Hilska 
p. 040 7755 768 
marjut.hilska@gmail.com
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Tarkoitus olisi jälleen kerran osallistua tuohon 
jo perinteeksi muodostuneeseen jokakesäiseen 
soutuun.

Ilmoitus osallistumisesta on laitettu järjestäväl-
le taholle, joten ei kun joukkueeseen ilmoittau-
tumaan. Päivämäärä kisalle on yllä mainittu 
13.6. ja starttimme tapahtunee klo 18:00.

Tuollaisen ajan laitoin ykköstoiveeksi, kakko-
nen olisi 17:10 ja kolmas vaihtoehto 18:50.
Vahvistusta lähtöaikaan en ole saanut tätä 
juttua kirjoittaessani, mutta vahva olettamus  
on tuohon ykkösvaihtoehtoon.

Jyväskylän Latu järjestää kesäkaudella kahden-
laisia lähiretkiä: lyhyitä iltaretkiä keskiviikkoil-
taisin ja pidempiä päiväretkiä viikonloppuisin. 
Retkille osallistuminen edellyttää normaa-
litason kuntoa ja selviytymistä luontopolku-
tyyppisessä maastossa.  Varusteiksi mukaan 
säänmukainen asu ja mahdolliset retkieväät. 
Osallistuminen ei edellytä Jyväskylän Ladun 
jäsenyyttä. Yhdistyksellä on retkeläisille tapa-
turmavakuutus. Matkat Jyväskylän jäähallilta 
tehdään kimppakyydein. Jos tarvitset kyydin 
hallille, ota yhteys Juhaan (yhteystiedot alla).

Keskiviikkoisin lähtö klo 17�00 jäähallin 
kahvila Alakulman P-paikalta Hippokselta

8.5.2019 Vaarunvuori, Korpilahti
22.5.2019 Jääskelän luontopolku,  

Kanavuori-Oravasaari
5.6.2019 Koskikaran kierros, koko perheen 

luontopolku, valokuvausretki, 
Rutalahti

19.6.2019 Oravivuori, Korpilahti
3.7.2019 Muuratsalo, Säynätsalo

Loppukesän keskiviikkojen, 7.8., 21.8., 4.9. ja 
18.9. kohteet tarkentuvat myöhemmin. Näistä 
lisää tapahtumakalenterissa www.jyvas-
kylanlatu.fi tai retkivastaavalta. Lokakuussa 
9.10. järjestetään iltaretki lähialueen laavulle. 

Mukaan kutsutaan jyvässeudun liikunta- ja 
ulkoiluasioista vastaavia henkilöitä. Myös tälle 
retkelle toivotaan runsasta osanottoa.

Viikonloppuisin lähtö klo 9�00 Hippoksen 
Alakulmalta, kokopäiväretki, paluu 
illansuussa n� klo 17�
19.5.2019 Leivonmäen kansallispuisto
16.6.2019 Pyhä-Häkki, Saarijärvi
14.7.2019 Isojärvi, Kuhmoinen
3.8.2019 marjaretki Haukanmaa/Hyyppään-

vuori
31.8.2019 Salamajärven kansallispuisto, Nuku 

yö ulkona K-S Latualueen kanssa
21.9.2019 Etelä-Konneveden kansallispuisto

Oletko kiinnostunut retkeilyyn liittyvien retkien 
vetämisestä tai onko sinulla jotain osaamista 
retkeilystä tai luonnosta, jota haluaisit jakaa 
toisille luonnossa liikkujille? Kenties jollekin 
retkelle joku sopiva teema? Ota yhteyttä ja tule 
mukaan järjestelyihin. Uusia ajatuksia retkeily-
toiminnasta otetaan vastaan ja kaikenlainen 
ideointi toiminnan kehittämisestä on tervetul-
lutta.

Lisätiedot: 
Juha, p. 040 7071510 
juha.vimpari@gmail.com

Lähialueretket kesäkaudella 2019

Jyväsjärvi-soutu 13�6�

SählyLentopallo

Sähly jää kesätauolle koulujen vuorojen pää-
tyttyä jatkuakseen taas syksyn tullen. Katso 
kotisivuilta vuorot.

Lentopallo siirtyy ulko-olosuhteisiin Majan 
kentälle sisäpelivuorojen loputtua ja pelataan, 
kunnes sisäpelivuorot taas syksyllä käynnis-
tyy.

Pelit aloitellaan siinä klo 17.30 tietämissä.
Muutamalla kerralla alkuun kunnostetaan 
kenttiä. Seuraa kotisivuja, niin pysyt kartalla 
missä pelataan.

Terveisin Hessu
p. 0400 318 106

Jo perinteeksi tulleeseen tapaan myös tuleva-
na kesänä sauna lämpiää jäsenistön saunotta-
vaksi keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.

Naiset saunovat klo 18:00-19:30 ja miehet 
19:30-20:00. Ensimmäisen kerran saunotaan 
2.6. ja saunotaan ainakin 4.8. saakka.

Sauna lämpiää joko Majalla tai Soppimajalla 
riippuen vuokraustilanteesta, seuraa kotisivu-
ja, miten on. Jos molemmat majat on vuok-
rattu ulkopuolisille, niin siltä kerralta sauna 
perutaan.

Jäsenistön kesäsauna

Lähdetäänhän taas kerran joukolla ja iloisin 
mielin airoja nykimään ja matkaa taittamaan.
Ilmoittautumiset sähköpostilla hessu.parviai-
nen@gmail.com

Terveisin, Hessu
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Suomen Latu haastaa neljännen kerran koko 
Suomen nukkumaan yönsä ulkona 31.8.2019.
Voit nukkua teltassa, laavulla tai vaikka 
kuusen alla. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja 
jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuu-
desta yöpyä ulkona. Monilla meistä on mie-
lessä, että olisi kiva yöpyä teltassa metsässä, 
mutta arvaakohan sinne mennä. Tai toisella 
on kauan aikaa edellisestä kerrasta ja mieli 
tekisi muistella menneitä telttaretkiä.

Keski-Suomen latualue on sopinut Salama-
järven kansallispuiston luontotuvan ylläpi-
täjän kanssa, että latualueen yhdistysten 
retkeilijät voivat tulla alueelle tapahtuman 
aikaan 31.8.-1.9.2019.  Alueella on luontotuvan 
lisäksi kohtuullisen matkan säteellä laavuja 
ja muita tukikohtia, joissa voi yöpyä. Päivän 
aikana pääsee tietysti tutustumaan lähialuee-
seen luontoreittejä pitkin. Luontotuvalla 
on mahdollisuus valmiiseen aamupalaan ja 

saunomiseen rantasaunassa.  Latualueen 
työryhmä on päättänyt, että tapahtuma on 
pienimuotoinen eikä sinne järjestetä metsäho-
tellia tai muutakaan suurta järjestelyä vaativaa 
toimintaa. Pääasia on osallistujille onnistunut 
tapahtuma. Viikonloppu sopii hyvin perheille. 
Toki silloin pitää varustautua ja valmistautua 
hyvin, että kaikki pärjäävät luonnossa. 

Jos lähtijöitä on riittävästi (noin 30), yhdistys 
varaa bussikuljetuksen Koirasalmelle. Bussi 
ajaa reittiä Jämsä-Jyväskylä-Tikkakoski-Saa-
rijärvi. Tällöin tähän ekologiseen kyytiin 
saamme useamman yhdistyksen latulaisia. 
Bussikyydistä peritään matkustajilta kohtuulli-
nen maksu.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Mauri Pitkänen, p. 0400 807 916
mauri.pitkanen@gmail.com

Kevät on jo pitkällä ja samalla 
myös Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun aktiviteetit.

Ensimmäiset Keski-Suomen 
kurssit käynnistyvät huhtikuun 
lopulla Jyväskylässä ja tou-
kokuun alussa Viitasaarella. 
Lisätietoja kursseista löydät 
Vapepa Keski-Suomen sivuilta 
(https://vapepa.fi/keski-suo-
mi/) ja sieltä tapahtumat 
osiosta, tervetuloa mukaan.

Uusi tapahtuma Vapepan 
rintamalla on kesäkuussa 15.6. 
Jyväskylän Ladun järjestämä 
URHO 2019, joka on leikkimie-
linen Vapepa -taitojen kilpailu. 
Kilpailussa hälytysryhmät/
jäsenjärjestöt kokoavat jouk-
kueita ja tekevät taitorasteja 
toisilleen tunnettavuuden ja 
yhteistyön lisäämiseksi. Lisä-
tietoja tästäkin löydät Vapepa 
Keski-Suomen tapahtumasi-
vuilta.

Jyväskylän Ladun hälytys-
ryhmä järjestää Vapepa-toi-
minnan esittelyn ja jäsenten 
varustekatselmuksen Ladun 
Majalla 14.5. klo 18. Samalla 
käydään läpi tulevan kauden 
toimintaa ja kurkataan varus-
terepun sisältöä. 

Tervetuloa!
Lisätietoja toiminnasta 
Juha Vimpari, juha.vimpari@
gmail.com, p.040 7071510

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja videokuva-
uksesta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille tarkoitettua 
toimintaa. 

Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka kuukauden 
toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun Majalla. Toukokuun ja 
marraskuun kerhoillat on siirretty viikolla äitien- ja isänpäi-
vän vuoksi. Heinäkuun lomailemme.

Tulevat kerhoillat

19.5.2019 9.6.2019 11.8.2019 8.9.2019
13.10.2019 17.11.2019 8.12.2019

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulutusta, kuvien 
katselua ja muuta kuvaukseen liittyvää. Yhdistys tarjoaa 
kahvit/teet kerhoilloissa.

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
p. 0400 544 414, ismo.rasanen@gmail.com

Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu Vapepa

Valokuvauskerho

Nuku yö ulkona Salamajärven kansallispuistossa
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MajatalkootMajakuulumisia

Jokakeväiset majatalkoot Ladun Majalla pide-
tään la 18.5 klo 9-15.

Tiedossa iloisen yhdessäolon lomassa piha-
maan rapsuttelua ja kevään suursiivous niin 
Majan kuin saunankin osalta. Mukaan voit 
tulla koko päiväksi tai pariksi tunniksi. Niin ja 
tietenkin syömme talkoosoppaa ja juomme 
hyvin ansaitusti kahvia. 

Haasteellisesta talvesta huoli-
matta Majalla riitti varsin hyvin 
kävijöitä.

Majapäivystykset saatiin varsin 
hyvin hoidettua. Jos olet kiinnos-
tunut majapäivystyksestä tule-
valle talvelle, niin aina joukkoon 
mahtuu.

Vaikka parkkitilaa saatiinkin tälle 
talvelle lisää, niin parkkeeraus 
tuotti aika ajoin edelleenkin har-
maita hiuksia.

Uusi kassajärjestelmä toimi hyvin 
ja käyttäjät olivat mielissään jär-
jestelmän helppoudesta. Samoin 
asiakkaat: toihan maksupääte tul-
lessaan korttimaksumahdollisuu-
den lähimaksuineen kaikkineen.

Moni odottanee jo innolla ensi 
talven lumia ja sitä iloista tohinaa 
joka Majalla vallitsee. Erittäin 
lämmin kiitos kaikille päivystä-
jille ja tietysti on kiitettävä myös 
asiakkaita, sillä ilman heitä emme 
tulisi toimeen.

Hallihanke (hanke 20330) on saatu raken-
tamisen osalta päätökseen, kuten jo viime 
lehdessä mainitsin.

Nyt myös hankkeeseen liittyvät hallinnolliset 
asiat alkavat olla varsin hyvällä mallilla.

Hankkeen maksatushakemus on jätetty, toki 
sitä varmaan joudutaan vielä hivenen täyden-
tämään ja viilaamaan, mutta olemme tässäkin 
asiassa käsittääkseni voiton puolella.
Siispä ei kun kohti uusia seikkailuita.

Lunta vielä piisaa, mutta hiihtokausi alkaa 
olla tältä keväältä ohi. Viimeiset munkit ja 
makkarat myytiin Majan kahviossa sunnuntai-
na 31.3. Suurkiitos juuri sinulle viikonlopun ja 
hiihtolomaviikkojen majapäivystäjä hienosta 
kaudesta ja mukavasta seurasta. Onneksi teitä 
vapaaehtoisia vielä löytyy ja uusiakin on saatu 
mukaan.

Tervetuloa lohisopalle ja kakkukahveille 
maanantaina 6.5 klo 18 – 20 Ladun Majalle. 
Nautitaan kerrankin jotain muuta kuin mak-
karaa ja munkkia – vaikka onhan nekin hyviä. 

Majapäivystäjä - tervetuloa lohisopalle 6�5�

Hankeasiaa

Ruokailun lomassa 
voimme keskustella 
missä onnistuimme ja 
missä on vielä paran-
nettavaa. Toivottavasti 
pääset mukaan antamaan 
palautetta ja kehitysehdotuksia.

Ilmoittaudu Marjutille viimeistään perjantaina  
3.5. tekstiviestillä p. 040 775 5768 tai sähkö- 
postilla marjut.hilska@gmail.com . Kerro 
samalla, jos sinulla on allergioita tai erityis-
ruokavalio.

Teksti: Hessu Teksti: HessuMajatoimikunta

Tervetuloa!

FINLANDIA MARATHON 
13� – 14�9�2019

Paviljonki, Lutakonaukio ja Rantaraitti ovat 
edellisvuosien tapaan tapahtuman keskiössä.

Perinteeksi muodostunut upea liikuntatapah-
tuma kaipaa jälleen avukseen meitä latulaisia.
Tekijöitä kaivataan esim. huoltopisteille, 
kisakansliaan, liikenteenohjaukseen, järkkä-
reiksi, tapahtuma-alueen rakentamiseen ja 
–purkuun, vaatesäilytykseen sekä juoksijoille 
jaettavien ns. eväspussien pakkaamiseen, 
valokuvaukseen ym.

Osallistumalla saamme positiivista näyttä-

vyyttä Jyväskylän Latu ry:lle sekä talkoolaiset 
t-paidan ja ruokailut talkoopäivinä. Mitä 
enemmän on käsiä tekemässä, sitä mukavam-
paa meillä on ja homma hoituu.

Vastuulliset tapahtuman järjestäjät ovat Jyväs-
kylän Kenttäurheilijat ry (JKU) ja Keski-Suomen 
Liikunta (KeSLi).

Ilmoittaudu minulle elokuun 2019 loppuun 
mennessä, tai vaikka heti! Tarvittavat tiedot: 
nimi, puhelin, s-posti, paidan koko, toive teke-
misestä sekä itsellesi sopivin talkooaika.

Ota yhteyttä - kerron mielelläni lisää.

Tule rohkeasti mukaan, tehdään jälleen  
yhdessä hieno juoksutapahtuma!

Aurinkoista ja liikunnallista
kevättä ja kesää kaikille!

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

Majojen vuokraus

Jyväskylän Latu omistaa lomaosakeviikkoja 
kolmessa Lapin kohteessa. Edulliset lomavii-
kot ovat vain jäsenille tarkoitettuja jäsenetuja. 
Vuoden 2019 lomaviikot on arvottu vuoden 
alussa ja vapaiksi jääneitä tai peruuntuvia viik-
koja voi seurata Jyväskylän Ladun kotisivuilta. 
Lomaosakeviikkojen hakuaika muuttuu. Vuo-
den 2020 lomaviikot tulevat hakuun syyskuus-

Jyväskylän Latu ry:n jäsenenä saat esim.

• Suomen Latu ry:n jäsenyyden
• Suomen Ladun Latu & Polku -lehden
• Jyväskylän Latu ry:n jäsenlehden
• Mahdollisuuden lomailla yhdistyksen  

Lapin lomaosakkeissa
• Vuokrata edullisesti yhdistyksen erilaisia 

liikuntavarusteita
• Ladun Majan saunan käyttömahdollisuuden
• Alennusetu 15% Halonen Sport:n  

normaalihinnoista
• Alennusetu 10% Partioaitta Oy:n  

normaalihinnoista
• Alennuksia yöpymisistä esim.  

Norjan ja Ruotsin retkeilykohteissa
• Alennetut jäsenmaksut muissa Suomen  

Ladun lukuisissa jäsenjärjestöissä ja  
seuroissa, ns. rinnakkaisjäsenyys.

Suomen Latu ry:n kotisivuilta näet kaikki val-
takunnalliset Suomen Latu ry:n jäsenedut.

Ladun Majaa vuokrataan yksityishenkilöille,  
kouluille, päiväkodeille, yhdistyksille ja  
firmoille.  Maja sopii hyvin erilaisten  
tilaisuuksien kuten perhejuhlien, kokousten 
ja liikunnallisten tai luontoon liittyvien  
tapahtumien pitopaikaksi. Majan tuvassa  
on tilaa noin 50 hengelle. Majan keittiö ja  
sen välineistö ovat myös vuokralaisten  
käytettävissä, mutta vuokraajan on itse  
hankittava kaikki mahdolliset tarjottavat, 
kuten kahvit, ruuat yms.

Kiilopää

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

Jerisranta

Jerisrannan mökkikylä  
sijaitsee Muoniossa  
Hotelli Jeriksen  
välittömässä  
läheisyydessä,  
kauniin kalaisan 
 Jerisjärven rannalla.

Ylläskuningas

Ylläskuningas 
sijaitsee Kolarissa 
Äkäslompolon  
Nilivaarassa,  
osoite Nilirinne 2.

sa 2019 ja hakemukset on jätettävä viimeis-
tään 30.9.2019. Tarkemmat ohjeet ja haettavat 
lomaviikot tulevat seuraavaan jäsenlehteen 
3/2019 ja kotisivuille. 

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

Soppimajalla on päärakennus, ulkorakennus, 
puucee, juomavesikaivo, tiilinen grilli, pihaka-
lusteita, laituri ja vene. Ulkorakennuksessa on 
kaksi aittahuonetta, työkaluvarasto ja puuvaja.

Soppimajalla on vakiona makuupaikat 8:lle 
henkilölle. Tilapäisjärjestelyin majoittuvien 
lukumäärää voidaan lisätä. Majoittuvien pitää 
tuoda omat liinavaatteet. Käytön jälkeen 
vuokraajan pitää siivota käyttämänsä  
rakennukset. 

Ladun Maja hinta

Ei-jäsenet 130 €/vrk
Jäsenet 110 €/vrk

Soppimaja hinta

Ei-jäsenet 120 €/vrk 200 €/vkl
Jäsenet 90 €/vrk 150 €/vkl

Pitemmistä vuokrausajoista 
neuvotellaan erikseen. 
Poikkeavat hinnat juhannuksena 
ja Neste Rally Finlandin aikana.

Ladun Maja ja Soppimaja sijaitsevat Kolmisoppisen rannalla
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Hallitus 2019
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

lentopallo, sähly,  
majavaraukset

0400 318 106 hessu.parviainen@gmail.com

Hilska Marjut
varapuheenjohtaja

sauvakävely, Dropbox, 
tiedotus

040 775 5768 marjut.hilska@gmail.com

Räsänen Ismo
jäsen

jäsenrekisteri,  
valokuvaus, Akumaja

0400 544 414 ismo.rasanen@gmail.com

Saarinen Raimo
jäsen

040 500 1576 raimosaa@gmail.com

Vimpari Juha
jäsen

Vapepa, turvallisuus, FB, 
polkujuoksu, retket

040 707 1510 juha.vimpari@gmail.com

Kirjavainen Aimo
jäsen

kotisivut, talous, 
Dropbox

040 588 6256 kiraimo@live.com

Leino Reijo
jäsen

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

Myllymäki Johanna
jäsen

maastopyöräily mylly.mtb@gmail.com

Seppänen Paavo
jäsen

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

Koivistoinen 
Raimo, jäsen

hiihto, frisbeegolf 0400 824 179 raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Koivunen Aune
varajäsen

majatoiminta 040 727 9486 aune.koivunen@gmail.com

Varesmaa Matti
varajäsen

hiihto, sauvakävely 040 060 1473 matti.varesmaa@kolumbus.fi

Toimihenkilöt 2019
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
Kaija Roivainen, Härmänmaan Latu
050 328 2482, kaija.roivainen@gmail.com

Suomen Ladun järjestötoimikunta
Jyväskylän Ladun jäsen
Mauri Pitkänen 
0400 807916 , mauri.pitkanen@gmail.com

Välinevuokraus

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 vuokrattavissa hinta/vuorokausi hinta/viikko
Ahkio 3 kpl 35 € 15 €
Lasten ahkio 1 kpl 35 € 25 €
Kävelysauvat 27 paria 2 € 1 € 10 € 5 €
Lumikengät 27 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Potkukelkka 1 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 tai 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 2019 hinta
Henkilöjäsen 31 €
Perheenjäsenyys  
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

41 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen 13 €
Rinnakkaisjäsen 20 €
Yhteisöjäsenmaksu 28 €
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta  
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Liity jäseneksi

Lue lisää ja liity jäseneksi 
nettisivujemme kautta.

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 jäsenlehti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tam-
mi-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 jäsen-
rekisteriin. Jatkossa saat sähköpostiisi viestin 
aina, kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille 
luettavaksi.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elo-syyskuun 
vaihteessa. Lehden aineisto osoitteeseen 
jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään 
perjantaina 2�8�2019.
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Toukokuu

Torstai 
6.5.2019 klo 18

Majapäivystäjien 
kiitosilta

Keskiviikko 
8.5.2019 klo 17 Vaaruvuoren retki

Perjantai 
10.5.2019 klo 10

Unelmien liikuntapäivä/ 
Iso-Haapasaaren 
luontopolku

Lauantai 
18.5.2019 klo 9 Majatalkoot

Sunnuntai 
19.5.2019 klo 9

Retki Leivonmäen 
kansallispuistoon

Sunnuntai 
19.5.2019 klo 17 Valokuvauskerho

Maanantai 
20.5.2019 klo 18 Sauvakävelyt alkavat

Tiistai 
21.5.2019 klo 18 Polkujuoksut alkavat

Tiistai 
21.5.2019 klo 18 Pyöräretket alkavat

Keskiviikko 
22.5.2019 klo 17 Jääskelän luontopolku

Viikko 22 
(la 24.5.-su 2.6.)

Akumajan kevään 
huoltoviikko

Sunnuntai 
26.5.2019 klo 18

Kesälentopalloilut 
alkavat (sunnuntai ja 
keskiviikko)

Tiistai 
28.5.2019 klo 18

Polkujuoksu tutuksi 
–kiertue

Kesäkuu

Sunnuntai 
2.6.2019 klo 18

Jäsenistön kesä-
saunavuorot alkavat 
(sunnuntai ja 
keskiviikko)

Keskiviikko 
5.6.2019 klo 17 Koskikaran kierros

Sunnuntai 
9.6.2019 klo 17 Valokuvauskerho

Torstai 
13.6.2019 Jyväsjärvi-soutu

Sunnuntai 
16.6.2019 klo 9

Retki Pyhähäkin 
kansallispuistoon

Keskiviikko 
19.6.2019 klo 17 Oravivuoren retki

Elokuu

Suunnuntai 
3.8.2019 klo 9

Marjaretki 
Haukanmaalle

Sunnuntai 
11.8.2019 klo 17 Valokuvauskerho

Lauantai 
31.8.2019 Nuku yö ulkona

Heinäkuu

Keskiviikko 
3.7.2019 klo 17 Retki Muuratsaloon

Sunnuntai 
14.7.2019 klo 9 Retki Isojärvelle

TULEVIA TAPAHTUMIA


