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Kesä alkaa olla pikkuhiljaa takana, vaikka
osa aktiviteeteistä vielä jatkuukin. Kesällä
on ollut toimintaa niin paljon, että osa on
väkisinkin mennyt päällekkäin. Kaikkiin on
kuitenkin riittänyt harrastajia.
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jyvaskylanlatu@gmail.com
Löydät meidät myös
Facebookista

Teksti: Hessu

Syksy tuonee tullessaan myös uusia
vastuita, sillä kaupunki on rakentamassa
esteetöntä laavua Kolmisoppisen rannalle.
Olemme käyneet hyvässä hengessä neuvotteluja tuon paikan huoltovastuista. Hallitus
päättää aikanaan millaisella ”diilillä” otamme laavun huoltaaksemme.
Uusien sääntöjen mukaan hallituksessa voi
olla korkeintaan 10 varsinaista ja 7 varajäsentä plus puheenjohtaja. Mielestäni tulisi
pyrkiä tuohon maksimimäärään hallituksen
jäseniä ja varajäseniäkin olisi hyvä olla
enemmän kuin tuo minimi. Varajäsen voisi
olla henkilö, joka olisi mahdollisesti tuleva
hallituksen jäsen. Varajäsenen paikalla on
hyvä tutustua paremmin yhdistyksen toimintaan ja hallituksen työskentelyyn ja täten
olisi helpompaa tulla mukaan varsinaiseksi
jäseneksi. Olisihan toiminta jo valmiiksi
tuttua.
Monelta taholta on tullut toiveita ruskaretken järjestämisestä. Tälle vuodelle olisi ollut
mahdollisuus viikolle 37 tehdä tällainen retki
Äkäslompoloon. Tuolle matkalle ei kuitenkaan ollut innokkaita lähtijöitä. Olisikohan
tämä tulkittava siten, että todellista intoa ei
kyselyistä huolimatta ole? Toisaalta asiaan
voi vaikuttaa sekin, että matkaa ei ehditty
riittävästi jäsenistölle markkinoida. Tarjous
tuosta mahdollisuudesta tuli niin yllättäen,
ettei tiedotusta saatu edelliseen lehteen.
Kaikkihan eivät seuraa kotisivuja tahi Facebookia.

Hallitus ja toimihenkilöt 2019��������� 23

Viikolla 12 lähdemme sitten taas hiihtelemään Vuontispirtin upeisiin maisemiin,
tästä ennakkojuttua tuonnempana. Ja ei
kun iloisin mielin kohti syksyä. Reippaillaan
vaikkapa marjastuksen ja sienestyksen
merkeissä
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Harjoittelijana
Jyväskylän Ladulla

Teksti: Anni Lehtoranta

Olen jyväskyläläinen erä- ja luonto-opas ja
luokanopettajaopiskelija. Harjoittelijana Jyväskylän Ladulla aloitin kesäkuussa, omien
kontaktiopintojeni päätyttyä kevään osalta.
Olen ollut mukana nyt jo monilla keskiviikon
iltaretkillä sekä viikonlopun kansallispuistoretkillä harjoittelijaohjaajana.
Kesän mittaan retkien suunnitteluun ja
luonnossa ohjaamiseen on tullut hyvä ja
mielekäs rutiini, eikä enää jännitä kuten
ensimmäisellä retkellä. Turhaan toki jännitin
silloinkin, Ladulla on hienot retkiryhmäläiset, mukavat vakiokävijät sekä jokaisella
kerralla mukaan on löytänyt retkeilystä
kiinnostuneita ensikertalaisiakin. Retkiä
on tullut tehtyä niin leppoisasta Nyrölän
luontopolusta jo hieman jylhempiin korkeuseroihin Isojärven kansallispuistossa. Parasta
antia harjoittelussani on ollut saada saman
kiinnostuksenkohteen jakavat ihmiset yhdessä retkeilemään. Hiljaisia hetkiä retkillä
ei siis ole juurikaan ollut, kun luonnonystävät vaihtavat kokemuksiaan.

Kesän viikkoaktiviteetit ovat liikuttaneet ihmisiä monipuolisesti eri puolilla
Hiihtokauden päätyttyä ja maaston kuivahdettua toimintaa jatkettiin kesälajein. Vetäjinä
on ollut ilahduttavasti vapaaehtoisia, vaikka
lomakausi verottaa usein itse kunkin mahdollisuuksia osallistumiseen. Heinäkuussa onkin
pääosin pidetty taukoa tapahtumista.
Maanantaisin on liikuntakeskus Buugilla Killerillä kokoontunut iloinen sauvakävelijöiden
joukko. Osallistujia on säätilasta riippuen ollut
10-40. Lenkkejä on tehty kolmessa eri vauhtiryhmässä. Tunnelma on ollut välitön ja lenkillä on kukin päässyt parantamaan maailmaa
muiden kävelijöiden kanssa. Samalla kuntoa
on saatu nostettua tai ainakin ylläpidettyä.
Tiistaisin Hippokselta on lähtenyt kaupunkipyöräilijöiden ryhmä. Lenkit vaihtelevat 20-30
km väliltä. On huomattava, että monilla pyö4

Teksti Mauri Pitkänen

Tiistai-iltoihin on sijoittunut myös polkujuoksu
ja maastopyöräily.

Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin on kokoonnuttu pelaamaan Majan lentopallokentälle.
Samassa yhteydessä on lämmitetty jäsenistön kesäsauna. Keli on suosinut tänä kesänä
pelaajia. Onkohan yhden kerran hivenen vettä
ripsauttanut. Toki pelaajia olisi voinut olla
enemmänkin, onhan pääsääntöisesti pelattu
vajain kentällisin. Saunassa on sitä vastoin
ollut runsaasti saunojia. Kiitos kaikille kuluneesta kesästä!

Kesäkuussa maastopyörälenkkejä ajettiin
Ladun Majan ympäristössä ja Muuramessa.
Mukaan tuli uusia osallistujia jo tutuksi tulleiden lisäksi. Yhteislenkit jatkuvat elokuulle.
Polkujuoksussa on ollut osallistujia kymmenen
molemmin puolin. Majan lisäksi on suosittu
muitakin juoksumaastoja.

Kesätoiminta hiljenee, kun illat alkavat
pimetä. Yhdistyksen tapahtumakalenterista
ja Facebook-sivuilta voi tarkistaa vielä tiedot
syksyn aktiviteeteista. Ensi kesänä jatketaan
ja toimintaa koetetaan kehittää jäsenistön
toiveiden mukaisesti. Uusia ajatuksia otetaan
vastaan.

räilijöillä kodin ja Hippoksen väliltä saattaa
tulla yli 10 km lisämatkaa. Aiempiin vuosiin
verrattuna osallistujamäärä on laskenut ja on
ollut keskimäärin alle kymmenen pyöräilijää.
Tämä ryhmä pyöräilee lähinnä kevyenliikenteen väyliä tutustuen lähialueen eri osiin. Se ei
siten kilpaile maastopyöräilyn kanssa.

Retkiä on vielä elo- ja syyskuullekin luvassa.
Odotan erityisesti Ladun 31.8. Nuku yö
ulkona-tapahtumaa ja Salamajärven retkeä.
Rakastan ulkona nukkumista ja toivottavasti tuolloin voin jakaa muillekin niksejä
telttailuun ja riippumattoiluun. Varusteiden
ja majoittumisen ohella, olen kesän mittaan
saanut retkillä kyselyitä suunnistamisesta ja
siihenkin on tulossa ohjausta.
Vaikka kesä alkaa olemaan loppupuolella
ja hiihtokauteen on vielä aikaa, on syksyllä
loistavaa aikaa vielä retkeilyyn. Hiki ei virtaa
kuten kesän helteillä ja ruskan väriloistosta
voi nauttia jopa lokakuulle saakka!
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Akumaja-kuulumisia
Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omistamien Akumajan ja Dominickin mökin isäntäyhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin
liittyvä rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapissa kauniin Akujoen rannalla, Paistunturin
erämaa-alueen rajalla. Luonnonkauniille
paikalle johtaa paikoitusalueelta 3,3 kilomerin
patikointireitti.

Valokuvauskerho
Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja
videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen
jäsenille tarkoitettua toimintaa.

Kohteita vuokraa ja kohteiden varaukset
hoitaa Suomen Latu. Kohteita vuokrataan

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

Kerhoiltojen lisäksi teemme kuvausretkiä,
pidämme kursseja, tutustumme näyttelyihin
ja alan tapahtumiin. Kuvaamme myös erilaisia
Jyväskylän Ladun ja muidenkin organisaatioiden järjestämiä tapahtumia.
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Jyväskylän Ladun Akumaja-toimikunta järjesti
kohteessa kevään 2019 huoltoviikon touko-kesäkuun vaihteessa (viikko 22/2019, pe
24.5.2019 – su 2.6.2019).
Syksyn huoltoviikko toteutetaan syyskuun
2019 lopussa (viikko 39/2019, pe 27.9.2019 –
su 29.9.2019). Syksyn huoltoviikolle on tulossa
kohteeseen tutustumaan myös Suomen Ladun
johtoporukkaa. Huoltoviikot mahdollistavat
talkootöiden ohessa myös retkeilyä upeissa
Lapin maisemissa.

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

Kaikki halukkaat eivät ole valitettavasti mahtuneet mukaan huoltoviikoille, joten pyrimme
järjestämään kohteeseen myös edullisia
retkiviikkoja. Kiinnostusta on ilmennyt kesän,
myöhäsyksyn tai keväthankien aikaan mahdollisesti järjestettäville retkiviikoille. Asiaa
selvitellään Akumaja-toimikunnan toimesta.
Jos talkootyö ja lapinretkeily kiinnostaa, niin
tule mukaan Jyväskylän Ladun Akumaja-toimintaan.

Lisätietoja:
Ismo Räsänen, 0400 544414
ismo.rasanen@gmail.com

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

Tulevat kerhoillat:
8.9.2019, 13.10.2019, 17.11.2019 ja 8.12.2019
Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulutusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen
liittyvää. Yhdistys tarjoaa kahvit/teet kerhoilloissa.

vain Suomen Ladun jäsenistölle. Akumaja on
mitoitettu 12 hengelle ja Dominickin mökki 6
hengelle. Kohteet ovat vuorattavissa erikseen
tai molemmat yhdessä.
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Polkujuoksu
Polkujuoksua on harrastettu tiistai-iltaisin
koko kesä - myös heinäkuu - useamman
ohjaajan voimin vuoroja toisille
jakaen. Tiistain polkujuoksut
jatkuvat syksyyn saakka klo
18:00-19:30, kelien mukaan,
joten seuraa ilmoittelua
yhdistyksen kotisivuilta ja
facebookista.

Metsässä tapahtuu
Kuluvana kesänä Jyväskylän kaupunki on
reippaasti harventanut metsiään mm. Ladun
Majan lähistöllä. Syynä ovat talven aiheuttamat vauriot puustolle. Täällä korkealla tykkylumi kaatoi ja varsinkin katkoi runsaasti puita.
Hakkuita tehdään tuholaisvaaran torjumiseksi.
Kaunistahan tykkylumi oli katsella, vaikka
tiesimme mitä se aiheuttaisi.

Teksti: Raimo Koivistoinen

tykkylumen takia. Kaupunki sulki siksi ajaksi
latunsa puitten aiheuttaman vaaran takia.
Me seurasimme kaupungin esimerkkiä omien
latujemme osalta.

Toinen syy puiden kaatamiseen löytyi Majan
frisbeegolfkentältä. Väylien reunoilla olivat
kiekot vaurioittaneet puita niin, että ne
olivat alkaneet kärsiä ja vetäneet puoleensa
tuholaisia. Niinpä kaupunki kaatoi paljon näitä
puita ja kielsi kentän käytön jatkamisen. Me
poistimme maastosta korit jalustoineen ja
opastaulut. Heittoalustat jäivät vielä paikoilleen odottamaan siirtoa johonkin muuhun
paikkaan. Se on vielä hakusessa, mutta löytyy
toivottavasti Majan lähistöltä. Puustovaurioita
on syntynyt muillakin frisbeegolfkentillä.

Latujen karanteeni päättyi suojasäähän ja lumien putoamiseen puista. Samalla raskas lumi
katkoi runsaasti puiden latvuksia, jotka putosivat lumeen. Lumen jäätyessä reittien raivauksesta tuli hyvin työlästä, kun puita piti kaivaa
hangesta moottorisahaa käyttäen pieninä pätkinä. Me saimme reittimme jälleen kuntoon
lukuun ottamatta kaksikymppistä. Katsoimme
sen työn turhaksi, koska vaikeasti perattavaa
puustoa oli paljon ja jäisessä lumessa tästä
vaikeaksi luokitellusta ladusta ei olisi saatu
miellyttävää hiihdettävää. Piti ajatella myös
hiihtäjien turvallisuutta. Kaksikymppisen käyttö jäi siis todella lyhyeksi. Edellisenä talvena
tämä reitti oli käyttökunnossa 100 päivää, joka
on varmaankin pisin aika moniin vuosiin.

Viime talvi alkoi hyvin. Lunta satoi mukavasti jäätyneeseen maahan, joten olosuhteet
latujen tekoon olivat hyvät. Edellinen talvi oli
kokonaisuutena erittäin hyvä, mutta aluksi
jouduimme tekemään vetisessä maastossa
runsaasti lapiotöitä. Nyt hiihtotalvi katkesi
tammikuun lopulla kahdeksi viikoksi runsaan

Puitten vaurioitumiseen liittyen laduille alkoi
kerääntyä runsaasti roskia. Tätä haittaa yritimme poistaa latuja yhä uudelleen kunnostamalla. Uutta lunta toivottiin avuksi, mutta
sitä ei juurikaan saatu. Talvella siis lumi riitti
määrältään, mutta muuten olosuhteet olivat
vaikeat.
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Nyt kun jäätynyt lumihanki ei ole haittana,
saamme mukavasti parannettua latupohjat
hyvään kuntoon odottamaan uusia lumia.
Meillä on myös lupa kerätä kaupungin hakkuiden jäljiltä hakkuujätteitä Majalle polttopuiksi.
Meillä riittää talkoointoa myös tähän puuhaan
ja olemme polttopuitten osalta omavaraisia.
Olemme iloksemme havainneet, että latu-urillamme on lisääntyvästi käyttöä myös lumettomana aikana. Kävelijöitä, marjastajia ja
sienestäjiä on ollut perinteisesti, mutta uusiksi
käyttäjiksi ovat tulleet maastopyöräilijät ja
polkujuoksijat. Se innostaa meitä entisestäänkin pitämään hyvää huolta reiteistämme.

Edellinen vuosi keskityttiin Ladun Majan maastoon, mutta tänä vuonna
on juostu Jyväskylän
lähiöissä. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden
tulla omiin lähimaastoihin
ja samalla monipuolisemman kirjon erilaisia maastovaihtoehtoja.
Tässäkin vaiheessa ehtii vielä
hyvin mukaan. Jos olet kiinnostunut
polkujuoksuohjaajan tehtävästä niin yhdistys kouluttaa uusia ohjaajia seuraavallekin
vuodelle. Useampi ohjaaja mahdollistaa aina
paremmin erilaiset tasoryhmät sekä ohjaajille
”väliviikot”, aina kun ei mukaan ehdi.
Tervetuloa mukaan rentoon juoksijaporukkaan. Toimimme matalankynnyksen ryhmänä
eli tarkoitus on tuottaa hyviä kokemuksia
luonnossa liikkumiseen.
Lisätietoja:
juha.vimpari@gmail.com

Kaupunkia kiinnostaa Majan seudun kehittäminen. Se paransi keskimmäistä parkkipaikkaa, jolloin saatiin lisää tuiki tarpeellista
paikoitustilaa. Se myös paransi Pikkukakkosen
isoilla latukoneilla hoidettavaksi ja tämä reitti
on nyt myös valaistu. Siinäpä lapsiperheille
mukava lenkki myös iltaisin.
Kaupungin toimesta on parhaillaan valmistumassa hieno laavu tulisijoineen Kolmisoppisen eteläpäähän. Tällä paikalla on ollut jo
pitkään kivistä kyhätty suosittu nuotiopaikka,
joten laavu tulee erinomaiselle paikalle.
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Leo Saarinen 90 vuotta

Teksti: Raimo ”Rami” Saarinen

Jyväskylän Ladun erittäin pitkäaikainen
jäsen, Leo ”Leksa” Saarinen täytti 90 vuotta
27.6.2019.

oikeassa. Voidaan sanoa, että Leksan polku ja
latu eivät ole olleet helpot, mutta hän selvisi
jo silloin voittajaluonteellaan.

Ränssin Kievari Jyväskylän lähistöllä täyttyi
Leksan läheisistä ja ystävistä. Kauniin pihamaan täytti nopeasti iloinen puheensorina.
Sää suosi suurta juhlaa. Samana päivänä oli
myös Leon nimipäivä. Latulaisia oli juhlassa
mukana näyttävä porukka.

Timantit syntyvät kuumuudessa, kovassa paineessa ja puristuksessa. Timantit ovat luonnossa esiintyvistä aineista kovimpia. Samoin
kuin timantit, voimistui ja kehittyi myös Leksa
sen ajan paineissa ja puristuksissa. Niillä
opeilla oli suuri merkitys, kun Leksa myöhemmin voitti mitaleja. Usein miten kultaa ja joka
ikäluokassaan maailmanennätystuloksilla. Se
on hurjaa tilastoa!
Osaa näistä maailmanennätyksistä eivät ole
nuoremmat tulokkaat lyöneet vieläkään.
Leksalla on euroopan- ja maailmanmestaruuksia yhteensä 40. Luit aivan oikein: 40 kpl!

Vapaan sanan muodossa muisteltiin Leksan
syntymäpaikkaa Viialaa ja elämää, mitä se
mahtoi olla 90 vuotta sitten nuorelle pojalle.
Elämä oli tuohon aikaan aika haasteellista
verrattuna nykypäivään. Silloin lapset joutuivat huolehtimaan itsestään ja selviytymään
päivän askareista omin toimin. Se opetti jo
lapsena määrättyyn vastuullisuuteen, kehitti
selviytymisen taitoja ja myös sosiaalisuutta.
Ainakin silloin heti huomasi, jos sosiaaliset taidot eivät menneet aina ”nappiin”, joten niitä
pystyi kehittämään ja hiomaan. Nuo ajat eivät
olleet mitään helppoja hetkiä nuorelle pojalle.
Silloin rakennettiin nuorta miestä tulevaan
elämään. Tuolta ajalta on peräisin se vankka
itseluottamus, oman tekemisen voima ja
peräänantamattomuus, kun tiedät olevasi
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kein kolminkertainen. Hyvää työtä ja toisten
parhaaksi.
Suomen 2019 MM-jääkiekkojoukkueen voitto
perustui siihen, että pelaajat tekivät töitä
toisilleen, tekivät kaverille mahdollisuuden.
Näin on toiminut Leksakin kaikki latuvuotensa: tekemällä toisille mahdollisuuksia liikkua
ja nauttia liikunnan riemusta. Ladun Majan toiminnasta Leksa vastasi lukemattomat vuodet.
Nyt niitä yhteisiä, mukavia aikoja muistellaan
suurella kaiholla, olisipa asiat vielä samalla
tavoin.

Kysyin Leksalta kuinka tullaan voittajaksi,
maailmanmestariksi. Leksan sanoin: ”Ensin
pitää hävitä! Pitää oppia hyväksymään myös
häviön mahdollisuus. Pitää nöyrtyä. Kun se
on tapahtunut, alkaa kasvu ja mahdollisuus
voittaa ja pärjätä.” Kallisarvoisia ja oikeita
sanoja mestarilta.

Suomen Ladun jäsenet ympäri Suomea muistavat leiripäivät. Niihin oli mukava ja helppo
tulla, kun kaikki oli valmiina. Kukas niitä veti
ja toteutti? Kukas muu kuin Leksa. Leiripäiviä
järjestettiin yhteensä 50 kertaa, joista Leksa
toteutti 47 kertaa. Kun Leksa luopui vetovastuusta, leiripäivät loppuivat. Ei ollut vetäjää,
joka olisi saanut ne pyörimään. Niitä on silloin
tällöin joku jäsenyhdistys yrittänyt käynnistää,
mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä.
Tarvittaisiin uusi Leksa!

Jyväskylän Ladussa oli noin 300 jäsentä, kun
Leksa tuli toimintaan mukaan. Kun Leksa jätti
aktiivisen toiminnan, jäsenmäärä oli mel-

Leksa on aina ollut auttavainen, tukenut heikompia ja elänyt asenteella: kaveria ei jätetä!
Leksalla on suuri sydän. Lääkäritermein

sanoisin, että hänellä on positiivinen sydämen
laajentuma. Niin paljon mahtuu Leksan sydämeen ystäviä, tuttuja, auttavaista mieltä ja
tukea jokaiselle tarvitsijalle. Meillä jokaisella
pitäisi olla samanlainen positiivinen sydämen
laajentuma!
Huomasin pihamaalla mukavan tapahtuman.
Kun Leksaa kutsuttiin nimellä Leo tai Leksa,
hän ei aina kuullut tai tiedä vaikka kuulikin.
Kun häntä kutsuttiin nimellä Kuulis, pää kääntyi heti kutsujaa kohti, vaikka puheensorina
oli kova. Tällä nimellä Leksaa kutsuvat hänen
rakkaimpansa, kirkkaimpiakin kultamitaleja
paljon arvokkaammat lastenlapset.
Nyt Leksa siirtyy uuteen ikäluokkaryhmään,
90 vuotta. Juhlaan kokoontuneet ystävät
”heittivät” onnittelupuheittensa kera Leksalle
pyynnön: tuothan meille taas kultaisen mitalin
ja vaikka useammankin kuten hänellä on ollut
tapana. Tyypilliseen Leksan tapaan, hän ei
torju sitä vaan sanoo: ”Katsotaan, siellä on
mukana kovia kavereita.”
Uskon kaikkien latulaisten yhtyvän toivotuksiin: myötätuulta elämääsi, terveyttä ja voimia
edelleenkin. Kiitos Leksa, kun saimme yhdessä juhlia sinun 90-vuotispäivääsi.
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Sisäpelit
Sisäpelikausi 2019–2020 pyörähtää käyntiin 12.8.2019 naisten lentopallovuorolla.
Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet pelaajat!
Peruutuksia voi tulla muitakin, joten tarkkaile kotisivuja.
Tiedustelut:
Hessu Parviainen, p. 0400 318 106
LENTOPALLO
Naiset
Keltinmäen koulu (Keltinmäentie 11)
Maanantaisin
12.08.2019–18.05.2020
klo 19:15–20:45
paitsi 13.04.2020.
Miehet
Tikan koulu (Toritie 22)
Torstaisin
15.08.2019–21.05.2020
klo 20:00–21:30
paitsi 12.12.2019, 19.12.2019, 26.12.2019
Sekavuoro
Keltinmäen koulu
(Keltinmäentie 11)
Lauantaisin
17.08.2019–23.05.2020
klo 13:45–15:15
paitsi 05.10.2019
SÄHLY
Sekavuoro
Keltinmäen koulu
(Keltinmäentie 11)
Torstaisin
15.08.2019–21.05.2020
klo 20:45–22:00
paitsi 26.12.2019
Perhesähly
Keltinmäen koulu
(Keltinmäentie 11)
Lauantaisin
17.08.2019–23.05.2020
klo 12:15–13:45
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FINLANDIA MARATHON
13. – 14.9.2019
Paviljonki, Lutakonaukio ja Rantaraitti
ovat edellisvuosien tapaan tapahtuman
keskiössä.
Perinteeksi muodostunut upea liikuntatapahtuma kaipaa jälleen avukseen meitä
latulaisia. Tekijöitä kaivataan esim. huoltopisteille, kisakansliaan, liikenteenohjaukseen, järkkäreiksi, tapahtuma-alueen
rakentamiseen ja –purkuun, vaatesäilytykseen sekä juoksijoille jaettavien ns.
eväspussien pakkaamiseen, valokuvaukseen ym.
Osallistumalla saamme positiivista
näyttävyyttä Jyväskylän Latu ry:lle sekä
talkoolaiset t-paidan ja ruokailut talkoopäivinä. Mitä enemmän on käsiä tekemässä, sitä mukavampaa meillä
on ja homma hoituu.

Sienikurssi Majalla 20.-21.9.
Se on täällä taas! Nimittäin viime syksynä
suosittu hyötysienikurssi järjestetään uudestaan 20-21.9. 2019 yhteistyössä Jyvässeudun
sieniseuran kanssa. Kurssilla opetellaan sienestyksen perustaidot, perehdytään yleisimpiin ruoka- ja myrkkysieniin, sekä tutustutaan
sienten muuhun talouskäyttöön, kuten sienillä
värjäämiseen. Kurssille ovat tervetulleita
kaikki sienistä ja sienestyksestä kiinnostuneet.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi on
ilmainen yhdistyksen jäsenille ja maksaa 12 €
ei-jäsenille (opiskelijoille 6 €). Maksu paikan
päällä ja tasarahalla, kiitos.

Tule rohkeasti mukaan, tehdään jälleen
yhdessä hieno juoksutapahtuma!
Aurinkoista ja liikunnallista kevättä ja
kesää kaikille!

Sukellamme aiheeseen Ladun Majalla pidettävällä luennolla perjantaina 20.9.2019 klo 18-21.
Lauantaina 21.9. jalkaudumme maastoon sieniretkelle, jolla tunnistamme sieniä yhdessä.
Kokoonnumme Ladun Majan parkkipaikalle
klo 10, josta siirrymme kimppakyydein sieniapajille. Palaamme takaisin Majalle n. klo 13 ja
jatkamme lajintunnistusta sekä kertaamme
jo opittua kokoamalla sieninäyttelyn. Majalla
on tarjolla kevyttä lounasta, sekä kahvia ja
mehua. Iltaa on mahdollista jatkaa saunomisen merkeissä, joten otathan lisäevästä,
uimapuvun ja pyyhkeen mukaan! Ilmoittaudu
kurssille viimeistään 18.9.2019 joko sähköpostitse aurora.prattala@gmail.com tai numeroon
040 7594623.

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

Aurora Prättälä / luennoija,
Jyvässeudun sieniseura

Vastuulliset tapahtuman järjestäjät ovat
Jyväskylän 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 tekemisestä sekä
itsellesi sopivin talkooaika.
Ota yhteyttä - kerron mielelläni lisää.
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Nuku yö ulkona Salamajärven kansallispuistossa
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
mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Monilla meistä on mielessä,
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 Salamajärven kansallispuiston luontotuvan ylläpitäjän 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 lähialueeseen luontoreittejä pitkin. Luontotuvalla on mahdollisuus
valmiiseen aamupalaan ja saunomiseen rantasaunassa.
Latualueen työryhmä on päättänyt, että tapahtuma on pienimuotoinen eikä sinne järjestetä metsähotellia 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.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Mauri Pitkänen, 0400 807 916, mauri.pitkanen@gmail.com

Kokouskutsu

Majatalkoot
Syksyn majatalkoot pidetään Ladun Majalla
lauantaina 12.10. klo 9-15.
Laitetaan Maja ja sen ympäristö kuntoon
odottamaan talven hiihtäjiä. Mukaan voit tulla

koko päiväksi tai pariksi tunniksi – ihan niin
kuin sinulle sopii. Tarjolla tietenkin talkoosopat ja kahvit kera pullan.

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Ladun Majalla su 3.11.2019
klo 15.

Tervetuloa!

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä
hallitukselle määräaikaan mennessä kirjallisena esitetyt asiat, jotka kuuluvat yleisen
kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset on tehtävä
neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Tule mukaan yhdistyksemme toimintaan
Jyväskylän Latu liikuttaa tuhansia lähiseudun
asukkaita viikoittain ympäri vuoden ja houkuttaa vieläkin suurempaa joukkoa talviaikaan
Majan kahvioon munkille ja mehulle. Ja kaikki
tämä vapaaehtoisvoimin tietenkin. Vuoden aikana mukavaa puuhastelua riittää mm. Majan
kahvion viikonloppupäivystäjänä, majatalkoissa, kesän aktiviteettien ohjaajana tai saunan
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lämmittäjänä.
Tervetuloa Ladun Majalle sunnuntaina 20.10.
klo 16 kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan mitä vapaaehtoistoiminta Jyväskylän
Ladussa voisi antaa sinulle.
Kahvitarjoilu tietenkin munkin kera.

Tässä kokouksessa valitaan puheenjohtaja
seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi. Esityslista
näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta. Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Kutsu
talkoolaisille!
Lue lisää sivulta

20.

15

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu,
Vapepa
Pelastuspalvelun usein aktiivisin kausi eli kesä
alkaa vähitellen kääntyä lopuilleen. Perinteisten etsintätehtävien määrä on ollut tänä kesänä vähäistä. Poliisien tehtävinä etsinnät eivät
kuitenkaan ole vähentyneet, mutta etsittävien
profiili on vuosien saatossa muuttunut. Enää
ei niinkään etsitä maastoon eksyneitä marjastajia tai ulkoilijoita. Tähän auttaa mm. monet
tekniset apuvälineet sekä ulkoilureististöjen
määrä. Etsittävät ovatkin nykyisin muistisairaita tai henkisesti epävakaita, joiden etsimistä
ei voidakkaan kohdentaa tarkasti tietyyn
paikkaan maastossa, vaan vaatii enemmän
tutkimusta ja vieranomaisyhteistyötä.
Vapaaehtoistyö turvallisuuden saralla onkin
kääntymässä entistä enemmän yhteiskunnan
häiriötilanteisiin varautumiseen ja niiden
ennaltaehkäisyyn. Tämä varautuminen
näkyy myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun
(Vapepa) kouluttautumisessa ja harjoituksissa, perinteisiä maasto- ja taajamaetsintöjä
unohtamatta.
Jyväskylän Ladun hälytysryhmä on ollut
kantava voima koko Keski-Suomen vapepan
toiminnassa, josta se myös palkittiin viime
vuonna. Pyrimme jatkossakin antamaan
panoksemme myös harjoitustoiminnassa ja
tuomaan se kaikkien saataville. Tänä vuonna
järjestämme esim. suunnistusharjoituksia niin
tavalliselle metsässä liikkujalle kuin viikkorasteille haluaville, joten seuraa ilmoittelua.

Jyväskylän Ladun pikkujoulut
Jyväskylän Ladun perinteistä pikkujoulua
vietetään Ladun Majalla sunnuntaina
15.12.2019 klo 15:00.
Tarjolla Hessun herkkujoulupuuroa ja
torttuja yhdessä muiden latulaisten kanssa. Joulupukkikin saattaa piipahtaa, jos
kiireiltään ehtii.
Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet!
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Ladun jäsenistä koostuu tällä hetkellä myös
lentopelastuksen drone-ryhmä, joten jos se
kiinnostaa, niin tule toimintaan mukaan.
Lisätietoja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
toiminnasta Keski-Suomessa löydät sivuilta
https://vapepa.fi/maakuntatoimikunnat/vapepa-keski-suomi/
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Terveisin,
Juha, Miia, Kirsi ja Annika
Lisätietoja: juha.vimpari@gmail.com

Hiihtoretki Vuontispirtin maisemiin viikolla 12
Lähdemme jälleen hiihtelemään Vuontispirtin
upeisiin maisemiin viikolla 12 eli 14.-21.3.2020.
Meille on alustavasti varattu 46 paikkaa. Jos
lähtijöitä on yli tuon, täytyy tarkistaa majoitustilanne. Mitä aiemmin lähtijät varmistuvat,
sitä paremmin majoituksen suhteen voidaan
pelata.
Majoitushinnat sisältävät ns. Lapin ylläpidon
eli aamupalan, eväät talon tarpeista, juoma
omaan termokseen ja päivällisen sekä tietysti
päivittäin saunan. Meno- ja tulomatkalla omakustanteiset ruokailut.
Linja-autokyydin hinta lienee n. 120€/hlö,
tuolla 30 hengen määrällä. Mahdollista on

varata myös pelkkä linja-autokyyti. Linja-autoon mahtuu kaikkineen 50 henkilöä. Matka
toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 30.
Majoitushinnat:
396€/hlö
majoitus 2 h huoneessa tai 2 h mökissä
364€/hlö
majoitus 3-4 h mökissä
lisämaksu 80€/hlö, jos majoitus 1 hengen
huoneessa
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Hessu Parviainen, 0400-318 106
hessu.parviainen@gmail.com
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Lomaosakeviikkojen hakeminen
Jyväkylän Ladun jäsenten käytössä on Lapin
lomaosakkeita Ylläksellä, Jeriksellä ja Kiilopäällä.
Lomaosakeviikkojen hakuaika muuttuu eli
jatkossa viikkoja haetaan syyskuun aikana
seuraavalle kalenterivuodelle. Lomaosakeviikkojen hakemukset tulee lähettää viimeistään
30.9.2019 sähköpostiin jlatu.lomaviikot@
gmail.com tai tavallisella postilla osoitteeseen Jyväskylän Latu ry, PL 232, 40101
Jyväskylä.
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan yhteystietojen lisäksi jäsennumero. Perhejäsenet
hakevat lomaviikkoja maksavan perheenjäsenen yhteystiedoilla ja numerolla. Haettavia lomaviikkoja voi olla enintään viisi.
Lomaosakeviikot arvotaan lokakuun aikana
ja lomaviikkojen saaneille asiasta ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen kotisivuilta jyvaskylanlatu.fi kohdasta ”Lomaosakkeet” löydät kohteista lisää
tietoa. Huoneistoihin on lemmikkieläinten
vieminen kielletty. Loma-aika alkaa kohteessa
lomaviikkoa edeltävänä lauantaina klo 12.00
ja päättyy lomaviikon lauantaina klo 12.00.
Jo myönnetyn lomaosakeviikon voi perua 4
viikkoa ennen loma-ajan alkua ilman kuluja,
mutta jos peruminen tulee myöhemmin,
maksu on 50 % viikkohinnasta, mikäli viikkoa
ei saada vuokrattua normaalihinnalla uudelleen. Lääkärintodistuksella voi lomaviikon
perua, mutta jo laskutetusta viikosta peritään
toimistokuluja 20 euroa. Peruutustapauksissa
”nopeat lähdöt” -viikon (viikko ennen määräpäivää) hinta on –50 % normaalihinnasta.
Lisätietoa:
Leena Parviainen, p. 040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

KIILOPÄÄ 2020

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

YLLÄS 2020

päivämäärät

hinta

7

8.-15.2.2020

330

10

29.2.-7.3.2020

330

13

21.-28.3.2020

330

16

11.-18.4.2020

330

19

2.-9.5.2020

330

22

23.-30.5.2020

330

25

13.-20.6.2020

330

28

4.-11.6.2020

330

31

25.7.-1.8.2020

330

34

15.-22.8.2020

330

37

5.-12.9.2020

330

40

26.9.-3.10.2020

230
230

43

17.-24.10.2020

46

7.-14.11.2020

330

49

28.11.-5.12.2020

330

52

19.-26.12.2020

330

JERIS 2020

vko

päivämäärät

hinta

vko

päivämäärät

hinta

8

15.-22.2.2020

330

10

29.2.-7.3.2020

230

11

7.-14.3.2020

330

11

7.-14.3.2020

230

14

28.3.-4.4.2020

330

16

11.-18.4.2020

230

17

18.-25.4.2020

330

17

18.-25.4.2020

230

20

9.-16.5.2020

330

22

23.-30.5.2020

230

23

30.5.-6.6.2020

330

23

30.5.-6.6.2020

230

26

20.-27.6.2020

330

28

4.-11.6.2020

230

29

11.-18.7.2020

330

29

11.-18.7.2020

230

32

1.-8.8.2020

330

34

15.-22.8.2020

230

35

22.-29.8.2020

330

35

22.-29.8.2020

230

38

12.-19.9.2020

330

40

26.9.-3.10.2020

230

41

3.-10.10.2020

330

41

3.-10.10.2020

230

44

24.-30.10.2020

230

46

7.-14.11.2020

230

47

14.-21.11.2020

330

47

14.-21.11.2020

180

50

5.-12.12.2020

330

52

19.-26.12.2020

180

53

26.12.20202.1.2021

330

53

26.12.20202.1.2021

230
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vko

Ylläskuningas
Ylläskuningas sijaitsee Kolarissa Äkäslompolon Nilivaarassa,
osoite Nilirinne 2.

Jerisranta
Jerisrannan mökkikylä sijaitsee Muoniossa Hotelli Jeriksen välittömässä läheisyydessä, kauniin kalaisan Jerisjärven rannalla.
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Kutsu talkoolaisille!

Jäsenedut
Jyväskylän Latu ry:n jäsenenä saat esim.
• Suomen Latu ry:n jäsenyyden
• Suomen Ladun Latu & Polku -lehden
• Jyväskylän Latu ry:n jäsenlehden

Kiitos sinulle talkoolainen kuluneesta vuodesta ja tervetuloa illalliselle
Hotelli Albaan
Yhdistyksemme toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ilman teitä talkoolaisia ei olisi
Majan kahvio avoinna hiihtokaudella, ei pyörittäisi ohjatusti ympäri metsiä pyöräillen, kävellen
tai juosten, Majan takassa ja saunassa ei tuli lämmittäisi tai lentopallo lentäisi yli verkon.

• Mahdollisuuden lomailla yhdistyksen
Lapin lomaosakkeissa
• Vuokrata edullisesti yhdistyksen erilaisia
liikuntavarusteita
• Ladun Majan saunan käyttömahdollisuuden
• Alennusetu 15% Halonen Sport:n
normaalihinnoista

Suurkiitos sinulle talkoolainen, että olet ollut auttamassa kaikessa tässä.

• Alennusetu 10% Partioaitta Oy:n
normaalihinnoista

Tervetuloa talkoolaisten kiitosillalliselle torstaina 24.10. klo 18 Hotelli Albaan.

• Alennuksia yöpymisistä esim.
Norjan ja Ruotsin retkeilykohteissa

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 17.10.
Marjutille marjut.hilska@gmail.com tai
040 775 5768. Ilmoita samalla allergiasi/
erityisruokavaliosi ja mitä talkootyötä
olet ollut tekemässä.

• Alennetut jäsenmaksut muissa Suomen
Ladun lukuisissa jäsenjärjestöissä ja
seuroissa, ns. rinnakkaisjäsenyys.

Terveisin hallitus

Suomen Latu ry:n kotisivuilta näet kaikki valtakunnalliset Suomen Latu ry:n jäsenedut.

Majojen vuokraus
Ladun Maja ja Soppimaja sijaitsevat Kolmisoppisen rannalla
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.
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Soppimaja

Soppimajalla on päärakennus, ulkorakennus,
puucee, juomavesikaivo, tiilinen grilli, pihakalusteita, 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

hinta

Ei-jäsenet

130 €/vrk

Ei-jäsenet

120 €/vrk 200 €/vkl

Jäsenet

110 €/vrk

Jäsenet

90 €/vrk

150 €/vkl

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

Ahkio
Lasten ahkio

3 kpl
1 kpl

Kävelysauvat

27 paria

2€

Lumikengät (myös lapsille)

27 paria

Potkukelkka

hinta/viikko
35 €
35 €

15 €
25 €

1€

10 €

5€

10 €

5€

25 €

15 €

Hallitus 2019
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

lentopallo, sähly,
majavaraukset

Hilska Marjut
sauvakävely, Dropbox,
varapuheenjohtaja tiedotus
Räsänen Ismo
jäsen

jäsenrekisteri,
valokuvaus, Akumaja

Saarinen Raimo
jäsen

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

040 775 5768

marjut.hilska@gmail.com

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

040 500 1576

raimosaa@gmail.com

Vimpari Juha
jäsen

Vapepa, turvallisuus, FB, 040 707 1510
polkujuoksu, retket

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

1 kpl

10 €

5€

25 €

15 €

3 paria
2 paria

10 €
10 €

5€
5€

25 €
25 €

15 €
15 €

Rinkka
Teltta tai retkilaavu Halti Pro (4 h)

2 kpl
2 kpl

10 €
10 €

5€
5€

25 €
25 €

15 €
15 €

Myllymäki Johanna
jäsen

maastopyöräily

Suksiboksi

1 kpl

35 €

25 €

GPS-paikannin (vain jäsenille)

1 kpl

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

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

Lapin lomaosakkeiden
vuokraus

040 572 3376

leena.m.parviainen@gmail.com

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

10 €

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2019

Liity jäseneksi
Lue lisää ja liity jäseneksi
nettisivujemme kautta.

Henkilöjäsen
Perheenjäsenyys
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

hinta
31 €
41 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen

13 €

Rinnakkaisjäsen

20 €

Yhteisöjäsenmaksu

28 €

Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Jyväskylän Ladun jäsenlehti
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.
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mylly.mtb@gmail.com

Toimihenkilöt 2019

Ilmoitukset
Keskiaukeama
Takakansi

hinta
400 €
300 €

Parviainen Leena

Sivu 2

200 €

Suomen Latu ry

Suomen Ladun järjestötoimikunta

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

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

Muut sivut

1/1

150 €

1/2

100 €

1/4

70 €

Pikkuilmoitus

50 €

Pikkuilmoitus (jäsen)

20 €

Seuraava jäsenlehti ilmestyy marrasjoulukuun vaihteessa. Lehden aineisto
osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com
viimeistään perjantaina 8.11.2019.

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
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Elokuu

Lokakuu

Keskiviikko
9.10. klo 17

Kutsu päättäjä ulos
Majalla

Lauantai
12.10. klo 9

Majatalkoot Majalla

Syyskuu

Sunnuntai
13.10. klo 17

Valokuvauskerho Majalla

Keskiviikko
4.9. klo 17

Laajavuoren luontopolku

Sunnuntai
20.10. klo 16

Tule talkoolaiseksi -ilta
Majalla

Sunnuntai
8.9. klo 17

Valokuvauskerho Majalla

Torstai
24.10. klo 18

Kiitosillallinen
Hotelli Albassa

Keskiviikko
11.9. klo 17

Suunnistusilta Majalla

Keskiviikko
18.9. klo 17

Kanavuoren luontopolku

Perjantai
20.9. klo 18

Sienikurssi Majalla

Lauantai
21.9. klo 10

Sienikurssi Majalla

Lauantai
21.9. klo 9

Etelä-Konneveden
kansallispuisto

Lauantai
31.8. klo 8
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Nuku yö ulkona
Salamajärven kansallispuisto

Marraskuu

Sunnuntai
3.11. klo 15

Syyskokous Majalla

Joulukuu

Sunnuntai
15.12. klo 15

Pikkujoulut Majalla

