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Jyväskylän Latu
JÄSENLEHTI 4/2019

Hyvää Joulun aikaa ja 
liikunnallista vuotta 2020!
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Niin se vaan alkaa olla vuosi taas lopuillaan. 
Samoin on lopuillaan minun aikani puheen-
johtajana. Kuusi vuotta tulee nyt täyteen 
ja se on jo meidän uusien sääntöjenkin 
mukaan maksimi aika olla yhdistyksemme 
puheenjohtajana.

Syyskokouksemme teki mielestäni hyvän 
päätöksen valitsemalla Marjut Hilskan 
uudeksi puheenjohtajaksi. Hän siis kirjoit-
taa seuraavaksi puheenjohtajan palstaa. 
Mielenkiinnolla odotamme mikä on tulevan 
palstan nimi.

Nämä kuusi vuotta ovat olleet varsin 
antoisia ja onhan jotakin saatu aikaankin, 
tosin paljon asioita jää myös kesken. Uskon 
kuitenkin, että nyt suunnittelun alla olevat 
asiat kyllä etenevät aikanaan myös pää-
tökseen. Saatiinhan syyskokouksessamme 
mielestäni kasaan varsin osaava ja aikaan-
saava hallitus.

Talvi tekee tuloaan, ainakin pakkanen pauk-
kuu jo nurkissa. Tätä menoa Kolmisoppisen 
jäälle pääsee pian luistelemaan. Toivot-
tavasti saamme pikaisesti myös riittävän 
lumikerroksen, että pääsemme hiihtämään 
luonnon lumille. Tosin kiireisemmät ovat jo 
hiihdelleet Laajavuoren ensilumen ladulla 
tai suunnanneet matkansa Lapin hiihtokes-
kusksiin, joissa osassa pääsee jo hiihtä-
määnkin.

Katselkaamme valoisin mielin tulevaisuu-
teen.

Terveisin Hessu

PS. Osan kanssa törmäilemme varmaankin 
majapäivystyksen merkeissä, talkoissa tai 
pelikentillä.

Puheenjohtajan pulinoita
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1942 Jyväskylän Ladun jäseneksi liittyi nuori 
nainen Sirkka Järvinen. Hän oli aivan ensim-
mäisiä yhdistyksen jäseniä ja latulainen yhä 
edelleenkin. Kävimme Sirkkaa tervehtimässä 
juhlapäivänä ja jututtamassa, minkälaista toi-
mintaa yhdistys 40-luvulla järjesti jäsenilleen.

Maja (se alkuperäinen pieni mökki) oli jo Kol-
misoppisen rannalla. Siellä keiteltiin kahvia 
hiihtäjille yhdessä Rautpohjan partiolaisten 
kanssa. Koska Sirkka ei omistanut autoa 
(aika harvalla sellainen ylellisyys taisi olla), 
talvella Majalle mentiin tietenkin hiihtäen. 
Kahvitarvikkeet heiluivat repussa ja varmis-
tivat, että hiki tuli jo mennessä. Tulihan siinä 
päivälle pituutta, kun mennen tullen kuljettiin 
hiihtämällä.

Sirkka osallistui silloisen korkeakoulun järjes-
tämälle hiihdonopettajien kurssille – innokas 

Sirkka Järvinen 95 vuotta 25�10�2019

Terveisiä syyskokouksista

Suomen Ladun syyskokous pidettiin tänä 
vuonna Rokuan kylpylässä 26.-27.10. Ennä-
tysmäärä yhdistyksiä ja jäseniä oli kokoontu-
nut tärkeiden asioiden ja päätösten äärelle. 
Toki Suomen Ladun toimintakertomus sekä 
budjetti tulevalle vuodelle kiinnostivat, mutta 
luultavasti uuden puheenjohtajan valinta oli se 
kaikkein jännittävin asia.

Lauantaina aamupäivästä kokousväkeä 
’ladattiin’ energialuennolla, jonka piti Oulun 
Energia siirto ja jakelu Oy:n toimitusjohtaja 
Katja Virkkunen. Iltapäivällä kaksi puheenjoh-
tajaehdokasta, meidän oma Raimo Saarinen 
ja Tampereen Taivaltajien Kirre Palmi, olivat 
tentattavina kokousväen edessä. Vielä paikan 
päällä oli mahdollisuus tehdä viimeisiä viila-
uksia oman suosikin löytämiseksi. Ehdittiin 
käydä myös happihypyllä ihmettelemässä 

hiihtäjä kun oli. Uudet hiihdonopettajat pitivät 
ensimmäiset hiihtokoulut lapsille korkea-
koulun kentällä kaupungin keskustassa. Hiu-
kan myöhemmin hiihtokoulut siirrettiin Ladun 
Majalle. Nykyisin näitä hiihtokouluja kutsutaan 
Muumihiihtokouluksi.

Sirkka on osallistunut myös Suomen Ladun 
järjestämille leiripäiville. Erityisen hyvin on 
jäänyt mieleen leiripäivät Pieksämäellä. Paik-
kana oli saari ja kaikki majoittuivat teltoissa. 
Siihen aikaan ruokaa valmistettiin spriikeitti-
mellä. Niin Sirkankin piti tehdä, vaikka ei ollut 
koskaan keitintä käyttänyt. Hänen lisätessään 
spriitä säiliöön, keitin räjähti ja poltti pahoin 
Sirkan toisen nilkan. Apua oli lähdettävä 
hakemaan Mikkelistä saakka: nilkkaan suo-
jaksi Tummelia ja kohti Mikkelin sairaalaa. 
Sairaalassa nilkka, Sirkan sanoin, nylettiin ja 
paketoitiin. Lääkäri oli ihmetellyt, mitä Sirkka 

Rokuan ainutlaatuista luontoa: jäkälämattoa 
silmänkantamattomiin.

Lauantai-iltana juhlittiin 15 vuoden puheen-
johtajapestin jättävää Pekka Alasta. Paljon on 
kokouksia (ja kahvia 😊) mahtunut Pekan ural-
le, mutta yhtään äänestystä ei ole tarvinnut 
pitää. Tämä kertoo paljon Pekan loistavasta 
neuvottelijan ja sovittelijan taidosta.

Sunnuntain syyskokouksen varmasti kiinnos-
tavin ja jännittävin esityslistan kohta oli uuden 
puheenjohtajan valinta. Ehdolla oli kolme eh-
dokasta: Raimo Saarinen, Kirre Palmi ja Antti 
Huttunen. Virallisen lippuäänestyksen jälkeen 
Suomen Ladun uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin Kirre Palmi reilulla ääntenenemmistöllä. 
Saihan hän 75% annetuista äänistä. Historial-
linen hetki kaiken kaikkiaan: puheenjohtajasta 

oli palovammaan laittanut, kun se oli yltympä-
riinsä roskien ja lehtien peitossa. No Tum-
melia tietenkin totesi Sirkka. Lääkäri ei ollut 
moisesta rasvasta kuullutkaan. Liekö Tumme-
lin ansiota, mutta nilkka parantui hyvin. 

Jyväskylän Ladun nykyisestä toiminnasta 
(kuten muustakin maailman menosta) Sirkka 
tuntuu olevan erittäin hyvin perillä. Ihmetteli 
kovasti, miten paljon yhdistyksessä on jäseniä 
ja mitä kaikkea jäsenistölle tarjotaan. Itse 
Sirkka ei enää näe lukea, mutta puoliso Mau-
no lukee jäsenlehden hänelle aina kannesta 
kanteen.

Jyväskylän Latu toivottaa Sirkalle onnellisia 
tulevia vuosia. Vielä ovella saimme kuulla 
Sirkan suusta meille kaikille niin tutun ja 
tärkeän lausahduksen: ’Latuhenki on hieno ja 
tärkeä asia’.

äänestettiin ja ensimmäistä kertaa valittiin 
puheenjohtajaksi nainen.

Olisiko Suomen Ladun syyskokouksen kaikuja, 
mutta samansuuntaisia päätöksiä tehtiin 
myös oman yhdistyksemme syyskokouksessa 
3.11. Paikalle oli tullut 28 yhdistyksen jäsentä. 
Kuuden vuoden pestin puheenjohtajana jät-
tävän Heikki Parviaisen tilalle valittiin Marjut 
Hilska. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
Heikki Viljanen, Jorma Puttonen ja Juha 
Vimpari, varajäseniksi Aune Koivunen, Mauri 
Pitkänen, Alpo Lalli ja Raili Bäck-Kiianmaa. 
Toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin 
hallituksen ehdotuksen mukaan. Iloksemme 
olemme saaneet joukkoomme muutaman 
lumikenkäilyharrastajan, joten toiveissa on 
saada yksi tai kaksi merkittyä lumikenkäreittiä 
ensi kaudelle.

Teksti: Marjut Hilska

Teksti: Marjut Hilska
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Majatalkoot pidettiin 12.10. ja siihen osallistui 
parikymmentä henkeä.
Talkoissa siivosimme Majan talvikautta 
varten, haravoimme pihasta lehtiä, purimme 
lentopallokentät ja levittelimme suodatinkan-
kaita tarvittaviin paikkoihin.
Kerettiinpä vielä hivenen polttopuuhommiin-
kin: siinä kirveet heilui ja klapit lensi.
Kiitos kaikille mukana olleille.

Lehdessä tuonnempana on tulevan talven päi-
vystyslista maaliskuun puoleen väliin saakka. 
Listat alkavat uudenvuoden päivästä, mutta 
jos ladut aukeavat jo tämän vuoden puolella, 
niin pyrimme saamaan myös Majan avattua 
aiemmin.

Majapäivystyksiin voit ilmoittautua mukaan 
joko allekirjoittaneelle tai Aune Koivuselle. 
Samoin hiihtolomaviikoille 8 ja 9, jolloin Maja 
on auki joka päivä, kaivataan päivystäjiä.

Majapäivystäjien perehdytysilta järjestetään 
Ladun Majalla tiistaina 10.12. klo 18.00 alkaen. 
Illan aikana käydään läpi mitä päivystys Ladun 
Majan kahviossa tarkoittaa.

• Mitä pitää ensimmäisenä tehdä,  
kun tulee Majalle?

• Mistä munkit ja makkarat?
• Miten kupit ja kermat pöydälle asetetaan?
• Kuinka iZettleä käytetään?
• Voiko vielä maksaa käteisellä?
• Miten tehdään loppuraportti?

Tervetuloa kaikki majapäivystykseen osallistu-
vat – etenkin päivystysryhmän vetäjät.

Lisätietoja:
Aune Koivunen, p. 040 727 9486
aune.koivunen@gmail.com
Hessu Parviainen, p. 0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Päivystäjälistat jatkuu seuraavalla sivulla »

Majakuulumisia Majapäivystäjien iltaTeksti: Hessu

Viereiseltä sivulta alkaa lista vuoden 2020 
päivystysvuoroista 15.3. saakka.

Listaa on pyritty päivittämään viime vuoden 
toivomusten mukaan.

Jos sinulle merkitty vuoro ei sovi, ole ystävälli-

KESKIVIIKKO 1�1�2020 
Vetäjä: Parviainen Heikki
0400 318 106, hessu�parviainen@gmail�com

Hannonen Ritva Kiiski Vappu
Koivunen Aune Lahikainen Sauli
Mäkinen Enni Niemi Antti
Nissinen Riitta

LAUANTAI 4�1�2020
Vetäjä: Kananen Marja-Liisa
040 7737 160, marja-liisa.kananen@jamk.fi

Bäck-Kiianmaa Raili Hakkarainen Sirpa
Hilska Marjut Hyvärinen Rauli
Kirveskangas Liisa Lintunen Veikko
Pajunen Tuija Partio Pekka
Pietiläinen Laila Rahikainen Pertti

SUNNUNTAI 5�1�2020
Vetäjä: Kettunen Kirsti
040 5219 558, kirsti�m�kettunen@gmail�com

Hautanen Juha Hautanen Kirsi
Heikkinen Risto Hokkanen Marita
Kunttu Anja Kunttu Jaakko
Lampila Riitta Lappi Valma

SUNNUNTAI 26�1�2020
Vetäjä: Paakkonen Päivi
040 7538 201, paivi�paakkonen@hotmail�com

Laitila Maritta Paakkonen Kari
Lavaste Saija Myllymäki Essi
Lavaste Juha Myllymäki Tapio
Sarkkio Anita Sandström Nina
Säteri Kirsi Säteri Rauno

LAUANTAI 25�1�2020
Vetäjä: Hilska Marjut
040 7755 768, marjut�hilska@gmail�com

Haapamäki Pekka Kauranen Sirpa
Lindgren Jouko Lindgren Pirkko
Ouli Leena Pietiläinen Laila
Stolt Helvi Tolvanen Leo

SUNNUNTAI 19�1�2020
Vetäjä: Varesmaa Matti
0400 601 473, matti.varesmaa@kolumbus.fi

Blom Sinikka Kallio Marita
Kivinen Antti Kivinen Auli
Laitinen Anna-Liisa Räisänen Pentti
Salmijärvi Risto Virtanen Irma
Virtanen Sakari

SUNNUNTAI 12�1�2020
Vetäjä: Parviainen Heikki
0400 318 106, hessu�parviainen@gmail�com

Hämäläinen Sirkka Laitinen Terttu
Leppänen Raija Viljanen Heikki
Peltonen Margit Penttinen Kirsti

LAUANTAI 18�1�2020
Vetäjä: Hietala Leena
040 4161 250, hietalle@gmail�com

Maanpuolustusnaiset

LAUANTAI 11�1�2020
Vetäjä: Kaihlanen Erkki
0400 647 491, erkki.kaihlanen@suomi24.fi

Kinnunen Tero Lehtonen Anneli
Lehtonen Tiina Meinander Juha
Oksanen Teuvo Paananen Veli-Matti
Qvarnberg Yrjö Rajahuhta Marjut
Saarinen Maire Saarinen Raimo
Taipale Timo Vesterinen Juha

LAUANTAI 1�2�2020
Vetäjä: Rantalainen Kari
040 5891 478, karantalainen@gmail�com

Hämäläinen Reino Kannelin Marja-Leena
Leinonen Ansa Leinonen Timo
Matilainen Sirkka Penttinen Sanna
Tokkari Marjatta Tokkari Taimo
Pitkänen Mauri

SUNNUNTAI 2�2�2020
Vetäjä: Bäck-Kiianmaa Raili
0400 803125, raili�back@kiianmaa�com

Knuuttila Helena Minkkinen Sari
Kontturi rva Kontturi hra
Nieminen Pipsa Nieminen Roope
Puura Pirjo Ristikivi Arja
Ruuskanen Paula Ruuskanen Tuomo
Suomalainen Raili Sorri Ritva
Turtiainen Tiina

nen ja ilmoita siitä mahdollisimman pian ryh-
män vetäjälle. Toki voit myös vaihtaa vuorosi 
sinulle sopivaan päivään.

Mikäli et löydä nimeäsi listalta, mutta haluai-
sit osallistua päivystykseen, ole yhteydessä 
itsellesi sopivan päivystysryhmän vetäjään. 
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Jyväskylän kaupunki uudisti latujensa opastuk-
sen viime vuonna.  Nyt myös Jyväskylän Latu 
vaihtaa latureittiensä opastuksen.  Opasteet 
ovat mitoiltaan samanlaiset kuin kaupungin 
aiemmin paikoilleen laittamat.  Niiden pohja-
väri on valkoinen, mutta tekstit ja reunaviivat 
ovat Ladun siniset ja mukana on myös sompa-
logo.  Opasteet tullaan asentamaan samoihin 
pylväisiin kaupungin opasteiden kanssa niissä 
paikoissa, missä se on mahdollista.  Opasteet 
valmistaa, samoin kuin kaupungin opasteetkin, 
Seripiste Oy Vaajakoskelta.

Tässä yhteydessä muuttuvat myös reittien ni-
met. Majan vitonen on jatkossa Ladun 5, Majan 
kymppi on Ladun 10 ja Majan kaksikymppinen 
on Ladun 20.  Osaan opasteista tulee samaan 
tapaan kuin kaupungin opasteissakin maininta, 
paljonko matkaa on jäljellä.  Ensiksi laitetaan 
paikalleen Ladun 5 ja Ladun 10 sekä Ladun 20 
alkupään opasteet. Ladun 20 loput reittiopas-
teet asennetaan myöhemmin.

Jyväskylän Latu ylläpitää Majan alueella noin 
35 kilometriä perinteisen hiihtotavan metsäla-
tuja. Ladun 5, 10 ja 20 ovat olleet monille Ladun 
Majan alueella hiihtäneille tuttuja reittejä jo 
vuosikymmeniä.  Ladut kiertelevät lähiseudun 
metsissä vaihtelevissa maastoissa. Mukaan 
sopii niin ylä- kuin alamäkiä, tiheitä kuusikoi-
ta ja avoimia suoalueita.  Ladun 20 ulottuu 
Muuramen golf-kentälle asti. Ladut soveltuvat 
kaiken ikäiseille perinteisen tyylin jo hallitsevil-
le hiihtäjille.  Aivan vasta-alkajille ja varsinkaan 
perheen pienimmille ei latuja suositella reiteillä 
olevien mutkaisten jarrutus- ja kääntymistaitoja 
vaativien alamäkien takia. 

Myös Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi 
ylläpitää Majan alueella hyvin monipuolista 
ja kattavaa latuverkostoa, jossa on tilaa sekä 
vapaantyylin että perinteisen tavan hiihtäjille. 
Latureittejä pitkin pääsee mm. Laajavuoreen, 
Keljonkankaalle, Mustalammelle, Keltinmä-
keen ja Ylä-Myllyjärvelle.  Uusinta uutta on 
tunnelmavalaistu Pikkukakkonen, jolla voivat 
hiihdellä myös pienemmätkin hiihtäjänalut 
ilta-aikaan - ylä- tai alamäkiä ei ole. Olipa tyyli 
ja vauhti mikä tahansa tervetuloa hiihtämään.  
Sopiva latu löytyy varmasti jokaiselle ja iloista 

Jyväskylän Ladun hiihtoreittien opasteet uusitaan

LAUANTAI 14�3�2020
Vetäjä: Räsänen Ismo
0400 544 414, ismo�rasanen@gmail�com

Valokuvauskerho

SUNNUNTAI 15�3�2020
Vetäjä: Pitkänen Mauri
0400 807 916, mauri.pitkanen@elisanet.fi

Vapepa

SUNNUNTAI 8�3�2020
Vetäjä: Parviainen Leena
040 5723 376, leena�m�parviainen@gmail�com

Aapakari Marjaana Hjelt Arto
Hiekkataipale Anitta Hiekkataipale Jarmo
Jalava Pekka Koivula Ritva
Suokas Jarmo Suokas Kirsi
Salmikangas Esa Treufeldt Harry

LAUANTAI 7�3�2020
Vetäjä: Varesmaa Sirkka
040 5283 236, sirkka�varesmaa@luukku�com

Hämäläinen Taina Jörgensen Kai
Keränen Taina Lappalainen Taavi
Lattu Martti Lientola Irja

SUNNUNTAI 1�3�2020 – Monokirkko
Vetäjä: Sirkka Varesmaa
040 528 3236, sirkka�varesmaa@luukku�com

Boman Markus Bäck-Kiianmaa Raili
Kosonen Pekka Makkula Anne
Malinen Tuula Mannsten Sylva
Siltanen Ritva Suomalainen Raili
Peitsenheimo-Aarnio Liisa

LAUANTAI 29�2�2020
Vetäjä: Koivunen Aune
040 7279 486, aune�koivunen@gmail�com

Aalto Erkki Kokkonen Terhi
Keränen Kari Keränen Taina
Korpela Tuula Leinonen Niilo
Mankonen Risto Minkkinen Pentti
Minkkinen Terttu Toivari Mauno
Tyrväinen Anne Löfgren Liisa

SUNNUNTAI 23�2�2020 – Jyväshiihto
Vetäjä: Koivunen Aune
040 7279 486, aune�koivunen@gmail�com

Heinonen Ulla Kovanen Seppo
Kovanen Ulla-Maija Laakso Lauri
Laitinen Hannu Seppänen Paavo
Sippel Mariana

LAUANTAI 22�2�2020
Vetäjä: Leskisenoja Vesa
0400 289 621, vesa�leskisenoja@gmail�com

Sauvakävelijät

SUNNUNTAI 16�2�2020
Vetäjä: Joronen Sirpa
050 3770 153 ,sirpajoronen@hotmail�com

Klemi Ossi Eerola Matti
Järviö Tauno Kalinen Heikki
Parkkonen Irma Rautiainen Kaisa
Valjus Jussi

LAUANTAI 15�2�2020
Vetäjä: Bäck-Kiianmaa Raili
0400 803 125, raili�back@kiianmaa�com

Akumajalaiset
Tiihonen Keijo Vimpari Jenna

SUNNUNTAI 9�2�2020
Vetäjä: Kuvaja Leena
050 9114 145, leena�kuvaja39@gmail�com

Hiekkanen Anneli Hutu Irmeli
Hokkanen Airi Hokkanen Eija
Kaitajärvi Eila Kontinen Jarkko
Loberg Elsa Loberg Soile
Pasanen Raija Pasanen Rauno
Pennanen Matti Repo Varpu

LAUANTAI 8�2�2020
Vetäjä: Vuorenmaa Kari
0400 641 344, kari�j�vuorenmaa@gmail�com

Jauhiainen Mervi Jauhiainen Tapio
Karetie Pirjo Kiviranta Riitta
Minkkinen Marja Muhonen Juho
Saarikko Markku Vuorenmaa Iris

ulkoilua, raitista ilmaa sekä hyvää mieltä on 
yllin kyllin tarjolla.

Jyväskylän Latu ry
Latutoimikunta

Päivystäjälistat jatkuu edelliseltä sivulta »

Teksti: Aimo Kirjavainen
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Ladun Majan uuteen huoltorakennukseen 
valmistuu alkavaksi hiihtokaudeksi asianmukai-
nen suksienhuoltotila. Käyttäjät voivat huoltaa 
suksensa voitelutelineitä hyödyntäen.

Jo useamman vuoden ajan yhdistys on tarjon-
nut lumikenkiä käyttäjille pientä korvausta vas-
taan. Nyt uuteen huoltotilaan saadaan paikka 
myös lumikengille. Tarkoitus on järjestää Majan 
ympäristöön lumikenkäreittejä ja myös ohjattu-

Muumihiihtokoulu järjestetään lauantaina 
8.2.2020 klo 12–14 Ladun Majalla.
Hiihtokoulu on tarkoitettu 5–8-vuotiaille 
lapsille (jo 5 vuotta täyttäneille).

Perheen pienimmille tarkoitettu perhehiihto-
koulu (alle 5-vuotias oman aikuisen seurassa) 
järjestetään samana päivänä klo 12–13 samoin 
Ladun Majalla.

14.3.2020 klo 06.00 starttaamme Matkapekan 
linjurin kyydillä kohti Vuontispirttiä. Matkalla 
on 2-3 pysähdystä, joiden aikana ruokailut ja 
kahvittelut omakustanteisena. Vuontispirtillä 
olemme ”illanhämyssä”. Perillä meitä odottaa 
iltapala.

Päivittäin hiihtelemme joko porukassa tai 
yksikseen - mikä nyt kellekin parhaiten sopii.
Pois päin starttaamme 21.3. aamupalan nau-
tittuamme.

Kustannuksia matkalle kertyy seuraavasti:
Linja-autokyyti
• 120€/hlö (maksetaan etukäteen) 

Majoitus
• 2 hengen huone tai 2 hengen mökki 396€/hlö

Majalla uusi suksienhuoltotila ja varustevuokraamo

Muumihiihtokoulu talvella 2020

Hiihtämään Vuontispirtin maisemiin viikolla 12

ja retkiä. Näistä tarkemmin Ladun Facebook- 
sivulla ja kotisivuilla www.jyvaskylanlatu.fi. 

Majalla on käytettävissä myös hiihtovarusteita, 
”monoja”, voiteluvapaita suksia ja sauvoja. 
Näillä voi kokeilla omia hiihtotaitojaan. Erityi-
sen sopivaa hiihtokalusto on pikkukakkosen 
kiertoon. Se on hyvä ratkaisu myös sellaisille 
”suksettomille”, jotka haluavat hiihtää lapsen 
kanssa pikkukakkosen lenkkiä. 

• 4 hengen mökki 364€/hlö
• 1 hengen huoneen lisähinta 80€.

Jokainen maksaa majoituksen Vuontispirtillä.

Majoitushinnat sisältävät ns. Lapin ylläpidon 
eli aamiaisen, eväät talon antimista ja juoman 
omiin termareihin, päivällisen ja saunan 
päivittäin.

Mukaan on ilmoittautunut jo varsin mukavasti 
populaa, mutta mukaan mahtuu vielä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
hessu.parviainen@gmail.com tai 
p. 0400 318106.

Hiihtokouluun ilmoittaudutaan tammi-
helmikuussa 27.1.–2.2.2020 Jyväskylän Ladun 
nettisivujen kautta.

Mikäli apuohjaus tai hiihtokouluopetus 
hiihtokoulussa kiinnostaa, ota yhteyttä!

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

Teksti: Mauri Pitkänen
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Retkeily 2020

Tulevana vuonna jatkam-
me retkeilytoimintaa ja 
kiinnostusten mukaan 
tuomaan niiden yhteyteen 
erilaisia teemoja ja koulutus-
ta. Viikko- ja kuukausiretket 
jatkuvat samalla tavalla 
kuten tänäkin vuonna: joka 
toinen viikko arkiretkiä ja 
kerran kuussa viikonloppu-
reissuja etukäteen valittuihin 
kohteisiin.

Olemme hakeneet keväälle 
valtakunnallista retkeilykier-
tuetta. Siitä lisätietoa ensi 
vuoden puolella. Keväällä 
on taas Jyväskylässä Retkel-
le -messut 25.-26.4.2020, 
johon tietysti osallistumme.

Jotta tuleva kausi toisi mielekästä retkeilyä, 
kokoonnumme Ladun Majalla 9�12� klo 18 
suunnittelemaan ensi kesän ohjelmaa. Tule 
siis mukaan vaikuttamaan tulevaan kauteen, 
ehdottamaan uusia kohteita ja teemoja. 

Talvi – ja yöretkeily on myös hyvä mahdolli-
suus laajentaa toimintaa. Jos olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan ohjaajatoimintaa, tule pai-

kalle suunnittelemaan tai ilmoittaudu suoraan 
allekirjoittaneelle. Näin voimme tuottaa retkiä 
jäsenistölle ja mahdollistaa jokaiselle oman 
tavan liikkua luonnossa.
Tervetuloa mukaan!

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

Tunnelmapolku Ladun Majalla
- Lauantaina 28�12�

Valoa, varjoja, värejä, hiljaisuutta, rauhaa, 
kiireettömyyttä ja tietenkin metsänkei-
juja ja tonttuja – niistä on Ladun Majan 
tunnelmapolku tehty.

Tervetuloa tunnelmapolulle lauantaina  
28.12. klo 15–17 Ladun Majan pikkukakko-
selle. Majan kahvio on avoinna klo 14–18.

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

Jyväskylän Ladun perinteistä 
pikkujoulua vietetään Ladun Majalla 
sunnuntaina 15.12.2019 klo 15:00.

Tarjolla Hessun herkkujoulupuuroa, 
torttukahvit ja tietenkin mukavaa 
latuhenkistä seuraa. Joulupukkikin 
saattaa piipahtaa, jos kiireiltään ehtii.

Tervetuloa kaikki 
jäsenet!

Jyväskylän Ladun
pikkujoulut
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Akumaja-kuulumisia

Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omista-
mien Akumajan ja Dominickin mökin isäntä-
yhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin 
liittyvä rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapissa 
kauniin Akujoen rannalla, Paistunturin erä-
maa-alueen rajalla. Luonnonkauniille paikalle 
johtaa paikoitusalueelta 3,3 kilometrin pati-
kointireitti. 

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 järjesti 
kohteessa kevään huoltoviikon touko-kesä-
kuun vaihteessa (viikko 22, pe 24.5.2019 - su 
2.6.2019) ja syksyn huoltoviikon syyskuun lo-
pussa (viikko 39, pe 20.9.2019 - su 29.9.2019).
Vuoden 2020 huoltoviikot ovat alustavasti 
toukokuun viimeinen viikko (22/2020) ja syys-
kuun viimeinen viikko (39/2020). Huoltoviikon 

reissut kestävät 10 päivää ja meno ja paluu-
matkalla yövymme Kiilopäällä. Huoltoviikot 
mahdollistavat talkootöiden ohessa myös 
retkeilyä upeissa Lapin maisemissa. Olemme 
tehneet viikon aikana myös päiväretkiä kaup-
pareissun yhteydessä Norjan puolelle.

Kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan huolto-
viikoille, joten pyrimme järjestämään kohtee-
seen myös edullisia retkiviikkoja. Kiinnostusta 
on ilmennyt kesän, myöhäsyksyn tai kevät-
hankien aikaan mahdollisesti järjestettäville 
retkiviikoille. Asiaa selvitellään Akumaja-toi-
mikunnan toimesta.

Jos talkootyö ja lapinretkeily kiinnostaa, niin 
tule mukaan Jyväskylän Ladun Akumaja-toi-
mintaan.

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

Jo perinteeksi muodostunut kiitosillallinen 
yhdistyksen talkoolaisille järjestettiin Hotelli 
Albassa. 40 talkoolaista oli ilmoittautunut mu-
kaan nauttimaan Alban maukkaan buffeepöy-
dän antimista. Ruokailun lomassa järjestettiin 
myös arpajaiset. 

Ensimmäistä kertaa yhdistyksen hallitus päätti 
palkita vuoden vapaaehtoisen. Valinta ei tällä 
kertaa ollut edes vaikea ja mukana olleet 
talkoolaisetkin tuntuivat olevan hallituksen 
kanssa samaa mieltä. Tässä muutamia valin-
taperusteita:

Vuoden vapaaehtoisen panos yhdistyksemme 
toiminnan sydämen, Ladun Majan, pyörittä-
misessä on ollut lähes korvaamaton. Ilman 
hänen apuaan Maja olisi luultavasti toiminut 
viime vuosina vajaalla teholla. Tämä olisi nä-
kynyt yhdistyksemme tuotoissa ja sitä kautta 
myös toiminnassa.

Kiitosillallinen ja 
Vuoden vapaaehtoinen

Majatoiminnan lisäksi hän osallistuu lähes 
kaikkiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin 
vapaaehtoisena ja erityisen innokkaasti vuo-
den 2018 suurimman haasteemme, hallihank-
keen talkoisiin. Klapitalkoot ovat erityisen 
lähellä hänen sydäntään.

Hän on myös yhdistyksemme hallituksen 
varajäseneksi. 

Tehtävänsä hän hoitaa tinkimättömällä tark-
kuudella, innolla ja lempeällä otteella kaikki 
huomioiden.

Paljon onnea vuoden vapaaehtoinen 2019 
Aune Koivunen�



16 17

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja 
videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille tarkoitettua toimintaa. 
Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka 
kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun 
Majalla. Huhtikuun kerhoilta on siirretty viikol-
la pääsiäisestä johtuen. Toukokuun ja marras-
kuun kerhoillat on siirretty viikolla äitien- ja 
isänpäivien vuoksi. Heinä- ja elokuussa 2020 
ei ole kerhoiltoja, mutta kuvausretkiä mahdol-
lisesti järjestetään.

Tulevat kerhoillat

8.12.2019 12.1.2020 9.2.2020
8.3.2020 19.4.2020 17.5.2020
14.6.2020
kesätauko heinä- ja elokuu
13.9.2020 11.10.2020 15.11.2020
13.12.2020

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulu-
tusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen 
liittyvää. Yhdistys tarjoaa kahvit/teet kerhoil-
loissa.

Valokuvauskerho

Lähtöpaikat: Laajis (Laajavuorentie 15) ja 
Ladun Maja (Ronsuntaipaleentie 287)

Lähtöaika: klo 9-11
Reitit: (vain perinteinen hiihtotyyli) 
merkitty Jyväshiihto-opastein

Laajiksesta 25 km ja 45 km
• 25 km  Laajis-Köhniö-Kotalampi- 

Hanhiperä-Ladun Maja-Kotalampi- 
Köhniö-Laajis

Ladun Majalta 
• Majan 10 ja 20 km lenkit 

Vapaalla hiihtotyylillä Laajis-Köhniö- 
Kotalampi-Ladun Maja ja takaisin.

Lähtö tapahtuu Ladun Majalta klo 18 alkaen. 
Jokainen voi hiihtää omaa vauhtiaan.

Täysikuunhiihdon pituus on n.5 km. Latu kier-
tää Soidenlammen ympäri helppokulkuisessa 
maastossa. Reitin voi hiihtää molemmilla 
tyyleillä yhden tai useamman kerran.  Reitti 
on valaistu myös ulkotulilla. Matkan varrella 
olevalla nuotiopaikalla voi syödä eväitä ja 

65� Jyväshiihto – Sunnuntaina 23�2�2020

Täysikuunhiihto - Lauantaina 8�2�2020

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

Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän Ladun 
ja muidenkin organisaatioiden järjestämiä 
tapahtumia. 

Jos valo- tai videokuvaus kiinnostaa, niin ter-
vetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin. 

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

Ensiapupäivystys on Ladun Majalla. Osan-
ottajat on järjestäjien toimesta vakuutettu. 
Kaikki osanottajat saavat suksitarrat.  Osta-
malla 1 euron arpalipukkeen, osallistut Lapin 
lomaosakeviikon arvontaan.

Laajiksen ja Ladun Majan kahvilat palvelevat 
hiihtäjiä.

Lisätietoja (molemmat hiihtotapahtumat): 
Matti Varesmaa
p. 0400 601 473
matti.varesmaa@kolumbus.fi

Ei osanottomaksua.
Järjestää Jyväskylän Latu ry

paistella makkarat. Ei osanottomaksua.

Ladun Majan kahvio on avoinna klo 21 saakka.

Tervetuloa koko perheen voimalla täysikuun-
hiihtoon.  

Järjestää Jyväskylän Latu
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Hieno liikuntatapahtuma on jälleen 
takana päin.

Tuli hyvä mieli niistä vilpittömän 
tuntuisista kehuista, joita useampikin 
kympin, maratonin tai puolikkaan 
juossut henkilö hehkutti jutellessam-
me, esim. 
• reitillä olleesta kovasta kannustuk-

sesta ja tsemppaavasta musiikista
• hyvin merkatusta, tasaisesta ja 

selkeästä reitistä
• erinomaisesti palvelleista huol-

topisteistä, muki jopa ojennettiin 
käteen

• perjantai-iltana vielä kuukin paistoi 
niin kauniisti

• oli suuren urheilujuhlan tuntua
 
Jyväskylän Ladun valokuvauskerhon 
tapahtumasta ottamia kuvia on pal-
jon ja ne löydät osoitteesta:  
https://finlandiamarathon.fi/ 
galleria/

Lämmin kiitos kaikille  
talkoisiin osallistuneille!

Jyväskylän 
Kenttäurheilijat ry ja
Keski-Suomen 
Liikunta ry
Järjestelytoimikunta
psta Helvi Kaihlanen

FINLANDIA MARATHON 2019 
Sisäpelit

Tuttuun tapaan lentopalloa ja sählyä pelail-
laan talven aikana alla olevien aikataulujen 
mukaan.

Osallistujilta peritään 20€ syksyisin ja keväisin 
ns. omavastuumaksua.

Maksun voi suorittaa tilille 
FI20 1045 3000 4703 01, 
saaja Jyväskylän Latu ry.
Maksaessa käytä viitettä:  
lentopallo 33501 ja sähly 33006.

Mikäli pankkimaksaminen tuntuu ylivoimaisel-
ta niin maksun voi suorittaa käteisellä ryhmän 
vetäjälle. Hän sitten tilittää varat yhdistykselle.

Naiset 
Keltinmäen koululla 
maanantaisin 
klo 19.15–20.45

Sekavuoro 
Keltinmäen koululla
lauantaisin
klo 13.45–15.15

Miehet
Janakan koululla 
torstaisin
 klo 16.30–18.00

LENTOPALLO: 

Sekavuoro 
Keltinmäen koululla 
torstaisin 
klo 20.45–22.00

Perhesähly 
Keltinmäen koululla 
lauantaisin 
klo 12.15–13.45

SÄHLY: 

Lisätietoja: 
hessu.parviainen@gmail.com, p. 0400 318 106

Loppukesästä kaupunki rakensi Kolmisop-
pisen eteläpäähän laavun, joka on saanut 
suuren suosion. On sovittu, että Jyväskylän 
Latu ryhtyy hoitamaan sitä. Se sopii hyvin 
yhdistyksemme toimenkuvaan, sillä nykyisin 
ylläpidämme Kolmisoppisen rannalla Ladun 
Majaa ja Soppimajaa ja hoidamme yhtä uima-
rantaa. Toiminta hakee vielä vähän uomiaan. 
Neuvotteluja käydään polttopuuhuollon 
kehittämisestä ja vessojen tekemisestä. On to-
dettu tärkeäksi, että myös liikuntarajoitteiset 
otetaan huomioon.

Majan lähellä on kolme paikoitusaluetta, 
joiden rakentamisesta ja kunnossapidosta 
Latu on vastannut tähän asti. Kaupunki kui-
tenkin laajensi keskimmäistä paikoitusaluetta. 
Paikoitusalueet ovat olleet kovassa käytössä 
hiihtokautena. Osa hiihtäjistä käyttää myös 
Ladun Majan palveluja, mutta Maja pidetään 
auki vain viikonloppuisin sekä hiihtolomavii-
koilla joka päivä. Alueet ovat kuitenkin kaik-
kien vapaasti käytettävissä kaikkina aikoina. 

Yhteen hiileen laavulla ja muualla

Kaupunki onkin luvannut hoitaa tästä lähtien 
paikoitusalueiden ja alueen teiden auraukset.

Paikoitusalueiden ja teiden parantamisesta 
ja sen kustantamisesta käydään Ladun ja 
kaupungin välillä neuvotteluja. Lisää paikoi-
tustilaa tarvittaisiin ruuhkahuippuina, jolloin 
Ladun talkoolaiset ovat käyttäneet paljon 
aikaa liikenteen ohjaukseen ahtaissa oloissa. 
Tähän mennessä monet ovat jääneet ruuhkien 
pelossa tulematta hienoille laduillemme.

On tullut yhä tärkeämmäksi löytää sopivia 
reittejä kaikille kulkijoille suksilla, jalan ja 
pyörillä. Näitä asioita on pohdittu myös 
Ladun ja kaupungin välisissä neuvotteluis-
sa. Lumikenkäilijöiden olosuhteita tullaan 
parantamaan tekemällä heille omat kapoiset 
väylät Pikkukakkosen ja Ylä-Myllyjärven reitin 
varteen. Majan ja uuden laavun välille teh-
dään jalankulkureitti talvikäyttöön, jotta sopu 
reitillä säilyisi.

Teksti: Raimo Koivistoinen
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Lomaosakkeet

Lomaosakeviikot vuodelle 2020 on jaettu. 
Mahdollisesti vapautuvista viikoista voit 
tiedustella:

Leena Parviainen, p. 040 5723 376
leena.m-parviainen@gmail.com 
tai yhdistyksen kotisivuilta.

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.

Jäsenedut

Majojen vuokraus

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.

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

Uusia etuja Jyväskylän 
Ladun jäsenille

Intersport Tourula tarjoaa
hiihtovälineet, voiteet ja asut 
jäsenille 15% alennuksella.
Alennuksen saa kassalla 
osoittaessaan Jyväskylän 
Ladun jäsenyyden.
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Välinevuokraus

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – 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 on 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 (myös lapsille) 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, 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 tammi- 
helmikuun vaihteessa. Lehden aineisto  
osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com  
viimeistään perjantaina 10�1�2020.

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
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Joulukuu 2019

maanantai 9.12. klo 18 Majalla Retkien suunnitteluilta

tiistai 10.12. klo 18 Majalla Majapäivystäjien perehdytysilta

lauantai 14.12. klo 18 Tuurissa Latualueen pikkujoulut

sunnuntai 15.12. klo 15 Majalla Pikkujoulut

lauantai 28.12. klo 15 Majalla Tunnelmapolku

Helmikuu 2020

lauantai 8.2. klo 10 Majalla Muumihiihtokoulu

lauantai 8.2. klo 18 Majalla Täysikuunhiihto

sunnuntai 23.2. klo 10 Jyväshiihto

TULEVIA 
TAPAHTUMIA


