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Uusi vuosi ja uudet tuulet: näin Marjut aloitti 
uutena puheenjohtajana tämän palstan ja 
kertoi samalla, että myös varapuheenjoh-
tajan on aika teroittaa kynä valmiiksi. No, 
kynä jäi teroittamatta, mutta näppis toimii.  
Kukapa olisi tuolloin arvannut miten osuva 
tuo Marjutin aloitus oli. 

Talvikausi Jyvässeudulla on ollut ainakin 
hiihtokansan näkökulmasta kehno. Välillä 
satoi vähän lunta, sitten heti perään räntää.  
Ladun Majan alueella noin 200 metriä 
merenpinnasta tilanne oli merkittävästi 
parempi kuin 100 metriä alempana muualla 
Jyvässeudulla. Sade tuli pääosin lumena ja 
kaupungin latuorganisaatio kunnosti osan 
laduista hiihtokuntoon jo joulukuun lopul-
la. Hiihtäjiä Majan alueen reiteillä on sen 
jälkeen riittänyt, jopa räntäsateessa.

Muumihiihtokoulu pidettiin Kolmisoppisen 
jäällä sinä ainoana viikonloppuna, jolloin 
lunta oli jäällä riittävästi tarvittavien latujen 
tekoon. Metsissä lunta oli koko talven 
vähän. Perinteisen tyylin metsälatuja ei pys-
tytty avaamaan kuin osittain ja vain lyhyeksi 
hetkeksi. Maaliskuun puoliväliin mennessä 
lumitilanne koko Jyvässeudulla heikkeni 
entisestään. Latujen kunnostus ja hiihtokausi 
jatkui enää Ladun Majan alueella, Laaja-
vuoressa ja Tikkakoskella. Soidenlammen 
lenkillä hiihtäjiä riitti niin viikonloppuisin 
kuin arkena. Iso kiitos kuuluu kaupungin 
latukoneen kuljettajille, jotka haalivat lunta, 
milloin mistäkin pitäen lenkin erinomaisessa 
hiihtokunnossa. Valitettavasti näidenkin la-
tujen kunnostus lopetettiin ja ladut suljettiin 
25.3.2020 koronapandemian vuoksi.

Kiinasta viime vuoden lopulla liikkeelle 
lähtenyt koronapandemia levisi helmi- 
maaliskuussa nopeasti lähes koko maa-
pallolle. Vaikutukset ovat olleet erittäin 
isoja ja dramaattisia kaikkialla. Suomessa 
tulivat voimaan poikkeustilatoimenpiteet ja 
-ohjeet viruksen leviämisen rajoittamiseksi.  
Jyväskylän Latu on luonnollisesti noudatta-
nut kaikkia näitä ohjeistuksia. Majakahvio 
oli viimeisen kerran avoinna 15.3.2020. 

Terveisiä puheenjohtajilta

Kaikki yleisötilaisuudet ja lajitapahtumat on 
peruttu Suomen Latu ry:n ohjeistusta seu-
raten 31.7.2020 saakka. Hallituksen kokouk-
set pidetään etäkokouksina. Yhdistyksen 
kevätkokous siirretään ajankohtaan, jolloin 
kokoontuminen on taas mahdollista. Kaikki 
pienemmätkin palaverit ja tapaamiset pide-
tään joko etänä tai ohjeistuksen mukaisia 
etäisyyksiä noudattaen. Jyväskylän Ladulla 
on noin 3000 jäsentä. Riskiryhmässä tai ei, 
kaikki toimenpiteet tartuntojen välttämisek-
si ja leviämisen estämiseksi ovat tärkeitä. 
Muutaman metrin turvaetäisyys ja mieluum-
min ulkosalla ei ole iso asia.

Uusi vuosi ja uudet tuulet, jonain päivänä 
pandemia väistyy. Sitä odotellessa ulkoilu, 
liikunta ja sitä myötä virkeä mieli ja hyvä 
olo ovat ehkäpä tärkeämpiä kuin koskaan. 
Karanteeni ei tarkoita sulkeutumista neljän 
seinän sisälle, ellei oma terveyden tila niin 
edellytä. Tätä kirjoitettaessa ei kevät vielä 
isosti tuoksu, mutta ainakin pyöräilylasien 
takaa tarkasteltuna liikkujia on kävely- ja 
pyöräilyteillä runsaasti ja turvavälejä nouda-
tetaan hyvin. 

Hyviä virkistäviä ulkoiluhetkiä  
toivotellen ja terveisin
Aimo

VAPEPA, vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

Kuluvan vuoden alku on ollut OHTO-hälytys-
ten osalta perinteisen hiljainen. Keväälle niitä 
on tullut pari, jotka ovat johtaneet etsintään. 
Kiireisin aika onkin kesäaika, jolloin ihmi-
set liikkuvat enemmän ulkona. Mutta mikä 
ihmeen OHTO?

OHTO on vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
valtakunnallinen hälytysjärjestelmä, jonka 
kautta hälytysryhmään liittyneet henkilöt 
saavat hälytyksen tekstiviestinä omaan puhe-
limeensa ja voivat vastata siihen pääsevätkö 
mukaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki 
hälytysryhmään kuuluvat ovat mukana järjes-
telmässä. Vastaten aina tilanteen mukaan, 
jotta tiedetään ketkä tulevat ja ketkä ei. Mei-
dän omaan Jyväskylän Ladun hälytysryhmään 
kuuluvia on järjestelmässä noin reilu sata 
henkilöä, ollen siten maamme suurimpia.
Hälytysryhmän jäsenillä on ollut tarjolla myös 
muuta toimintaa. Alkuvuoden 2020 startti 
saatiin 1.2. valmiusavauksessa Ähtärissä. 
Tilaisuudessa palkittiin kultaisella ansio-
merkillä pitkäaikaisesta vapepa toiminnasta 
hälytysryhmäämme kuuluva Helena Siponen. 
Onnittelut Helenalle hienosta vapaaehtois-
työstä ihmisten auttamiseksi!

Tämän vuoden tulevia tapahtumia ehdittiin 
suunnitella maaliskuun alussa ja lyödä luk-
koon jo tapahtumien päivämäärät ja sisältö. 
Maaliskuussa meitä pyydettiin mm. järjes-
tämään pienimuotoinen esittely ja etsintä-
harjoitus Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
Muuramen palokuntanuorille. Nuoret olivat 
innokkaasti mukana illassa, etsintä tuotti 
hyvän tuloksen ja kadonneet henkilöt tulivat 
löydetyiksi saaden samalla ensiavun hypoter-
miaan. 

Vapepa -ryhmälle kuuluu myös yksi hiihto-
kauden majapäivystyksistä. Silloin tarjotaan 
juotavaa ja Majan kuuluisia munkkeja sekä pe-
rinteistä hiihtomajatunnelmaa isolle joukolle 
hiihtäjiä, jotka taas nauttivat sankoin joukoin 
Majan alueen hienokuntoisista hiihtoladuista.
Sitten kaiken muutti epidemiana levinnyt virus 
nimeltä Korona, joka muuttui pandemiaksi ja 
maassamme otettiin käyttöön poikkeustila. 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii viran-
omaisten apunat silloin, kun heidän resurs-

sinsa ei riitä ja niin kävi nytkin. Perinteisten 
etsintätehtävien rinnalle tuli laajemman 
yhteiskunnallisen valmiuden lisääminen, joka 
tarkoittaa, että emme enää tiedä tarkkaan 
millaisiin tehtäviin meitä tarvitaan. Lisäksi 
epidemian aiheuttamat uhkat täytyy ottaa työ-
turvallisuuden kannalta tarkemmin huomiion, 
jotta kyky toimia myös arjessa säilytetään. 
Valitettavasti nämä tilanteet aiheuttavat 
myös omien toimijoiden kartoittamisen. 
Joukkokokoontumisiin ja tehtäville ei voi enää 
osallistua riskiryhmiin kuuluvat, sairaat, yli 
70-vuotiaat tai työtehtäviensä vuoksi suojel-
tavat henkilöt. Tärkeintä kuitenkin on meidän 
toimijoiden hyvinvointi. Jokainen joutuukin nyt 
arvioimaan tehtävä kerrallaan, millaiseen on 
kykenevä, riskit huomioiden.  Suojautumisesta 
ja riskeistä kuitenkin huolehditaan, annettujen 
määräyten mukaan, joten tehtävillä vapaaeh-
toisia ei riskeerata.

Uusia vapaaehtoistehtäviä ovat olleet esim. 
ruoka-avun toimittaminen riskiryhmille. Jyväs-
kylässä tätä hoitaa kaupungin vapaaehtois-
toiminta Vapari, joten siihen ei tällä alueella 
ole vielä tarvinnut puuttua. Toisin on kuitenkin 
muualla Keski-Suomessa. 

Viranomaisten pyynnöstä olemme keskit-
täneet toimintaa myös omaan organisoitu-
miseen ja tiedottamiseen, jotta mahdolliset 
laajemmatkin tehtävät voitaisiin hoitaa 
joustavasti. Samalla toivomme, että uusiakin 
toimijoita tulisi meidän hälytysryhmäämme. 
Silloin suuremmalla auttajamäärällä voimme 
tarjota apua kaikkina aikoina ilman, että se 
kuormittaa liikaa yksittäisiä henkilöitä ja antaa 
mahdollisuuden myös kieltäytymiseen hyvällä 
omallatunnolla tilanteen niin vaatiessa.

Toivotaan kuitenkin, että tämä epidemia 
lievenee nopeasti ja poikkeustila lakkaa ja 
päästään taas normaaliin arkeen. Vaikka nyt 
joudummekin olemaan paljon oman kodin 
seinien sisällä, sosiaalisesti eristettyinä, 
toivotaan kaikille iloista mieltä ja muistakaa 
kuntoilla luonnossa, pelisääntöjä noudattaen. 
Fyysinen kunto kun auttaa myös henkiseen 
jaksamiseen. 

Jyväskylä Ladun hälytysryhmäläiset

Teksti: Juha Vimpari
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Sauvakävely
Viikoittaiset sauvakävelyt aloitetaan heti, 
kun rajoitukset päättyvät, siis aikaisintaan 
maanantaina 3.8. Lähtöpaikkana on Kille-
rin Buugi-liikuntakeskus, jossa sauvaillaan 
maanantaisin klo 18. Alkulämmittelyn jälkeen 
kolme eri ryhmää (leppoisat, keskiketterät ja 
vauhdikkaat) suuntaa Laajavuoren ja Köhniön 
vaihteleviin maastoihin. Lenkin pituus määräy-
tyy ryhmän mukaan ja lopussa on palauttava 
venyttely. 

Ryhmänohjaajia kaivataan etenkin leppoisten 
ryhmään. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
marjut.hilska@gmail.com. Tervetuloa mukaan 
iloiseen joukkoon. Lisätietoja antaa 
Marja-Liisa Kananen, puh. 040 7737 160.

Polkujuoksu
Viikoittaiset lenkit alkavat elokuun alussa, jos 
rajoitukset sen sallivat. Aikatauluista lisätietoa 
kotisivuilta ja facebookista. Alustavan suunni-
telman mukaan Tutustu polkujuoksuun-kiertue 
saapuu Jyväskylään keskiviikkona 26.8. 
Tästäkin lisätietoa seuraavassa lehdessä.

Maastopyöräily
Säännöllisiä viikkolenkkejä ei järjestetä 
kesällä 2020. Pyrkimyksenä on kuitenkin ajaa 
muutama lenkki elokuun alun jälkeen. Mikäli 
olet kiinnostunut maastopyöräilyryhmän 
vetämisestä, ota yhteyttä 
marjut.hilska@gmail.com. 

Halutessasi yhdistyksemme voi kustantaa 
sinut Suomen Ladun järjestämälle ohjaaja-
kurssille.

Pyöräily
Kevyen liikenteen väylillä tapahtuva tiistai-
pyöräily lähtee Hippoksen jäähallilta kahvila 
Alakulmalta klo 18.00.  Rajoitusten takia 
ensimmäinen mahdollinen pyöräily voi olla 
aikaisintaan tiistaina 4.8. Voit myös 
tiedustella tilanteesta sähköpostilla 
reijo.leino@elisanet.fi

Lentopallo
Kesän pelivuorot on peruttu. Ilmoitamme 
aikatauluista kotisivuillamme ja facebookissa 
mikäli elokuun alussa päästään pelaamaan ja 
saunomaan.

Talvikauden 2020-2021 sisäpelivuorot alkavat 
10.8.2020. Sekä sekasählyyn että perhesäh-
lyyn kaivataan vastuuvetäjää. Ilmoittaudu, niin 
saadaan nämä toimimaan ensikaudellakin.
Lisätietoja antaa
Hessu Parviainen ,p. 0400 318 106

Retkeily
Lähiretket aloitetaan elokuun alussa, jos 
rajoitukset sen sallivat. Lisätietoa kotisivuilta 
ja FB:stä aikatauluista sekä kohteista. Rakastu 
retkeilyyn -kiertue saapuu Jyväskylään Ladun 
Majalle lauantaina 22.8.2020. Lisätietoja 
seuraavassa jäsenlehdessä sekä kotisivuilla.

Kesän viikkoaktiviteetit

Suomen Latu on huhtikuun puolivälissä antanut suosituksen, ettei 
kokoontumisia tai ohjattua toimintaa toteutettaisi latuyhdistyksissä toistaiseksi. 
Tällä hetkellä toiminta on noilta osin pysähdyksissä ainakin heinäkuun loppuun 2020. 
Jyväskylän Latu noudattaa näitä ohjeita. Aikatauluista saat lisää tietoa seuraamalla 
kotisivujamme, FB:tä ja Instagramia.

1. Nyt on aikaa ulkoilulle. Nauti ja virkisty, mutta seuraa aina 
viranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä.

6. Vältä ulkoliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja, lasten 
leikkipuistoja ja laavuja.

5. Niistä lenkilläkin vain nenäliinaan, älä räi 
ympäriinsä. Kanna mukana omaa roskapussia.

8. Ohita ja tervehdi polulla vastaan tuleva 
henkilö vähintään kahden metrin päästä.

ULKOILIJAN ETIKETTI
Näin liikut vastuullisesti pandemian aikana

4. Suosi tavallisia lähimetsiä ulkoiluun ja virkistäytymiseen. 
Pysy poissa suosituimmista kohteista – jätä hienoihin 
luontokohteisiin tutustuminen pandemian jälkeiseen aikaan.

3. Vältä sosiaalisia kontakteja. Ulkoile vain yksin tai oman 
perheesi kanssa.

2. Jos tunnet olosi vähänkään kipeäksi tai olet toipilas, 
jää kotiin.

7. Käytä hanskoja, jos joudut matkalla koskemaan 
telineisiin, ovenkahvoihin tai muihin pintoihin. 
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Latuyhdistysten ohjatut liikuntaryhmät ovat 
toistaiseksi tauolla. Siksi jokaisen tulisi huo-
lehtia itse riittävästä liikunnasta. Kaikki tavat 
ovat hyviä kuten jumppa, kävely, sauvakävely 
ja pyöräily. Suomen Latu on julkaissut tässäkin 
lehdessä olevan kuvallisen ohjeen luonnossa 
liikkumiseen tämän kevään poikkeusoloissa. 
Niitä kannattaa noudattaa, mutta rajoitteet 
eivät saa vähentää ulkona liikkumista. Kun 
maasto kevään edetessä kuivaa, Jyvässeudulla 
on loistavat olosuhteet luonnossa liikkumi-
seen. Metsissä on latupohjia ja polkuja jokai-
seen makuun. Ilmainen Maastokartta-sovellus 
puhelimessa helpottaa maastoon tutustumis-
ta etukäteen. Toki maastossa liikkujalla on 
hyvä olla myös 112Suomi -sovellus käytössä.

Keskisuomalaiset yhteisöt ovat julkaisseet 
monipuolisen sivuston, jossa käsitellään 
ihmisten hyvinvointia liikunnan ja levonkin 
kannalta. Se löytyy netistä osoitteesta mei-
janpolku.fi. Siellä myös annetaan vinkkejä 
eri kohteista Keski-Suomen alueella. Vuosi-
kello-osiossa kohdassa ”Kevät” on hauska ja 

Liikuntaa poikkeusolosuhteissa
Teksti Mauri Pitkänen

Kuvat Arja Jäppinen, Mauri Pitkänen

mielenkiintoinen miljoonan askeleen haaste. 
Onpa siellä sauvakävelijöillekin oma osio.
Metsäurien kuivumista odotellessa on helppo 
liikkua katuverkossa, jalan tahi polkupyörällä. 
Jyväskylän kantakaupungin lisäksi mielen-
kiintoisia alueita löytyy mm. Säynätsalosta, 
Palokasta, Tikkakoskelta, Muuramesta ja 
Korpilahdelta.  

Kymmeniä kirjoja julkaissut tietokirjailija Jussi 
Jäppinen on kirjoittanut erityisesti Jyvässeu-
dusta, mutta myös lukuisista muista paikka-
kunnista ympäri Suomen. Keskisuomalaisessa 
julkaistut ilmakuvat ovat lehden lukijoille tut-
tuja. Jussi kertoo tämän convid-19 -poikkeus- 
tilan aikana suunnanneensa vaimonsa kanssa 
päivittäiset kävelylenkit eri puolille kaupunkia. 
Jussi Jäppinen toteaa usein ihmetelleensä, 
kuinka me suomalaiset ulkomaanmatkoillam-
me koluamme tarkasti läpi museot ja kirkot.  
Kameran kanssa sitten tähtäilemme kujia ja 
kiinnostavia rakennuksia. Täällä kotimaassa 
ja jopa omalla paikkakunnalla olisi varmasti 
myös mielenkiintoisia kohteita, jos malttai-

Koronakurimuksesta huolimatta uskoa ja  
toivoa on tulevan syksyn Finlandia  
Marathonin järjestämiseen historiansa  
hienoimpana liikuntatapahtumana.

Maratonviikonloppuna (pe–la) 18.–19.9.2020 
Paviljongissa 
 • Liikuntapääkaupunki EXPO kaikille avoin 
  ilmainen messutapahtuma
 • Nuorten Maraton 5 km (Jyväskylän 
  peruskoulujen 5., 6. ja 7. luokkalaiset)
 • Maratonviesti 8 x 5 km
 • Finlandia kävely 5 km
 • Valon Kymppi 10 km
 • Maraton 42 km: mukana Suomen Aikuis-
  urheilijoiden maratonin SM-kilpailut, jossa 
  sarjat miehille ja naisille viiden vuoden 
  välein 35 vuotiaista 85 vuotiaisiin
 • Puolimaraton 21 km

Meitä latulaisia toivotaan edellisvuosien 
tapaan talkoisiin
 • Kilpailukansliaan
 • Eväspussien tekoon ja –jakoon
 • Äijälänrannan huoltopisteen hoitoon 
 • Reitille liikenteen ja juoksijoiden  
  ohjaukseen
 • Ym . . . 

Tule ja tuo ystäväsikin talkoilemaan tapahtu-
man onnistumiseksi. Vastuulliset tapahtuman 
järjestäjät ovat JKU ja KeSLi.

Ilmoittaudu vaikka heti, mutta viimeistään 
30.8.2020 allekirjoittaneelle.

Aurinkoista, reipasta kevättä ja kesää kaikille! 

Helvi Kaihlanen, puh. 0400 868 669
s-posti helvi.kaihlanen@gmail.com

Ps. Liikunnallisten tapahtumien kanssa 
Paviljongin viikonloppuna 19.–20.9.2020 on:
 • Wemmi - Ween maan wiljaa
 • Metsämme-messut
 • Retkelle-messut

FINLANDIA MARATHON 2020

simme pysähtyä niitä tutkaile-
maan. Nopeasti kasvaneessa 
Jyväskylässä Jäppinen mainit-
see uusien asuinalueiden lisäk-
si mielenkiintoisiksi lenkkeily-
alueiksi jalan tai pyörällä mm. 
Köhniö-Kypärämäen, Mattilan-
pellon, Mäki-Matin, Samulin-
niemen, Jyskän- ja Halssilanrin-
teet sekä Säynätsalon saaret. 
Mielenkiintoisia kohteita on 
paljon. Näille kaikille ominaista 
on hiljainen liikenne ja rauhalli-
nen ympäristö.

Noiden Jussi Jäppisen mainitse-
mien mielenkiintoisten lenkkei-
lyalueiden lisäksi Jyväskylässä 
on suosittu Rantaraitti, joka 
tosin ainakin huhtikuun ensi 
viikoilla on ollut melkein ruuh-
kainen. Hikisen olon saa myös 

Harjulla, jossa on Harjun kiertävä pururata ja 
tilaa väistellä muita kulkijoita. Harjun molem-
min puolin on myös portaat, joissa sykettä voi 
nostaa - tietysti etäisyydet naapuriin huomioi-
den. Kunhan maasto on kuivaa, sauvakävely 
sopivalla alustalla ylläpitää fyysistä ja henkis-
tä kuntoa erinomaisesti.

Säännöllisen ruutuasemakaavan 
vaiheista väitöskirjankin tehnyt 
Jussi Jäppinen tarkkailee mielellään 
myös kaarevia muotoja. Nyt ollaan 
Kivelänrannassa.

Matti Varesmaan mielestä Mattilanpellon, Kukkumäen, 
Älylän ja Seminaarin alueet ovat soveliaita kulttuuri-
kävelyille. 
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Jyväskylän Ladun hiihtoretki Enontekiön Raat-
tamaan aloitettiin jännittävänä ajankohtana. 
Parina lähtöä edeltävänä päivänä uutisointi 
koronaviruksesta lisääntyi huomattavasti, 
mutta sen hetken tilannearvion mukaan 
matkaan päätettiin lähteä. Muutamia lähti-
jöitä kuitenkin ilmoitti jäävänsä pois edellise-
nä päivänä. Oli varmasti ihan hyvä ja rauhoit-
tava päätös ainakin riskiryhmiin kuuluvilta. 
Tätä kirjoitettaessa vaikuttaa siltä, että kaikki 
matkalla olleet selvisivät terveinä. Tukikoh-
tamme olikin eräänlainen karanteenipaikka, 
koska se ei ollut mikään hiihtokeskus. Kukaan 
ei pelännyt oleskelua Vuontispirtillä� Siellä 
ei käytännössä ulkopuolisia asiakkaita 
käynyt, joten oltiin siinä mielessä melkein 
eristyksissä� Linja-automatkan taukopaikat 
katsottiin riskialttiiksi� Onnistuneen viikon 
jälkeen huomattiin etelään tullessa paljon 
henkilöautoliikennettä pohjoiseen. Seu-
raavina päivinä nämä autojonot nousivatkin 

Hiihtoretki Pallakselle, Vuontisjärven tuttuun paikkaan

otsikoihin ja seurauksena oli isompien hiihto-
keskusten ilmoitus kauden keskeyttämisestä.

Koska talvi on ollut täällä mitä on ollut, osalla 
lähtijöistä ei ollut ollenkaan hiihtokilometrejä 
takana. Se ei haitannut kuitenkaan menoa. 
Aamuisin aina klo 10 sonnustauduimme 
opastetuille lenkeille. Hessu, Alpo ja Mauri 
huolsivat halukkaille sukset kuntoon. Kaikki ei-
vät toki ryhmiin osallistuneet vaan hiihtelivät 
omia reittejään.

Ensimmäisenä päivänä aloitimme maltillisesti 
n. 12 km Varkahan lenkillä.
Haastetta tähän toi yöllä ja vielä päivällä-
kin puhaltanut suht navakka tuuli, joka oli 
tuiskuttanut paikka paikoin ladut umpeen. 
Onneksemme jossakin puolenvälin tietämillä 
latukelkka tuli meitä vastaan ja homma hel-
pottui huomattavasti. Latukoneeseen oli tullut 
jotakin vikaa ja siksi reittejä kunnostettiin 

kelkalla. Tämä aiheutti myös sen, ettei oikeas-
taan muu kuin pertsan tyyli tullut kyseeseen. 
Monet hiihtivät päivittäisen lenkin jälkeen 
vielä ”sakkoringin” valiten jonkun lisäreitin 
7-12 km väliltä.  Ja lopuksi lenkiltä oli kiva pyö-
rähtää kotaan nauttimaan lettukahvit.

Ajatuksena oli rauhallisesti vaatimustasoa 
nostaa ja toisena päivänä hiihtelimmekin 
sitten Sarvijärven lenkin vastapäivään, jolloin 
pääsimme jo hivenen kapuamaan rinteitäkin.
Tietysti parin kilometrin ylös kapuaminen 
palkittiin vastaavanlaisella laskulla, jonka 
jälkeen koukkasimme Harisaajon laavulle 
evästelemään. Paluu majapaikkaamme olikin 
sitten melkolailla tasaista. Matkaa tälle reitille 
tuli n.16 km.

Kolmannen päivän lenkkinä oli n. 18 km:n 
Raattaman kierros. Tämän kiersimme myötä-
päivään, jolloin saatiin ihailla pitkään hienoa 

Teksti Hessu Parviainen

tunturijonoa.

Sitten olikin vuorossa Pallakselle meno 
linja-autolla. Valitettavasti luontokeskus oli 
suljettu, joten siihen emme päässeet tutus-
tumaan. Tuolla hiihtelimme siten, että osa jäi 
hiihtelemään Pallaksen ympäristöön ja osa 
lähti hiihtäen Toras-sieppiin. Matkaa kertyi 
n.16 km.  Uskaliaimmat lähtivät hiihtämään 
Keimiöjärven kautta Jerikselle. Loppupään 
reittivalintojen mukaan matkaa kertyi 21-27 
km. Kylläpä sitä sitten oli mukava körötellä 
linjurin kyydissä majapaikkaan saunomaan.
 
Viidentenä päivänä oli vuorossa pienemmällä 
porukalla Hannukurussa käynti.

Reittiin sisällytimme Varkahankierroksen, 
jolloin matkaa kertyi n. 27 km. Reitti oli varsin 
mukava lukuun ottamatta reilun parin kilomet-
rin kapuamista Hannukurun reitin loppupäässä.  

juttu jatkuu seuraavalla sivulla »Kuva: Antti Saarinen 
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Hivenen siinä hirvittelimme takaisintulon 
laskua, mutta se osoittautui helpommaksi kuin 
pelättiin.

Viimeiselle päivälle säästettiin sitten ei pisin-
tä, mutta ehkä paras reitti eli nousu Montel-
lin majalle. Osa kävi vielä pyörähtämässä 
Nammalkurussa ja joku uskaltautui kapuaman 
Vuontiskeron huipulle ihailemaan maisemia.

Lauantaina 21.3. olikin sitten aamupalan jäl-
keen kotiinpäin lähdön aika. Matka sujui var-
sin rattoisasti kahden pysähdyksen taktiikalla.

Ennakkotietoa ensivuoden hiihtoreissusta, 
joka on viikolla 15.

Suuntaamme edelleen Vuontispirtin  
maisemiin viikolla 15 eli 10.–17.4.2021.

Majoituksen hinnat alustavasti 
2hh tai 2h mökki 410€/hlö, 
3–4h mökki 378€/hlö ja 1hh lisä 80€.
Arvio kuljetuskustannuksista 130€/hlö.
Alustavasti meille on varattu 
18 kpl 2hh ja 3 kpl 4h mökkiä.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan syksyn 
lehden 3/2020 ilmestyttyä.
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Tervetuloa ÖTÖKKÄJAHTIIN 

 

KOKO PERHEEN 

ÖTÖKKÄKOULU  
lauantaina 19.9.2020  

klo 11.00 Ladun Majalla  
Tutkija Juha Jantunen Etelä-Karjalan 
allergia- ja ympäristöinstituutista 
kerää lasten kanssa luonnosta 
ötököitä, joita tunnistetaan ja 
tutkitaan mikroskooppien avulla 
majalla sisätiloissa. 
  
Klo 10.30 Ilmoittautuminen Ladun 
Majan pihalla 
Klo 11 Kokoontuminen alkuinfoon. 
Klo 11.30 Lähtö läheiseen luontoon 
ötökkäjahtiin. Paluu Ladun Majalle 
tutkimaan ötököitä. 
Klo 12.30 Evästelyä nuotiolla. 
 
Säänmukaiset varusteet. 
Lapset vanhempiensa vastuulla. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa 
sähköpostitse   
yhdistys@keskisuomenallergia.com.  
 
Ladun Majan kahvio on avoinna 
tapahtuman ajan. Maksaa voi myös 
kortilla. Myynnissä kahvia, mehua, 
makkaraa ja munkkeja. 
 
Ötökkäkoulun järjestää Keski- 
Suomen Allergia- ja Astmayhdistys 
yhteistyössä Jyväskylän Ladun 
kanssa. 
 
Vapaa pääsy. 
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juttu jatkuu edelliseltä sivulta »

Kuva: Mauri Pitkänen Kuva: Raimo Hiekkavirta 
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Valokuvauskerho

Akumaja-kuulumisia

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

Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka 
kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun 
Majalla. 

Alkuvuodesta 2020 ehdimme pitämään tam-
mi- ja helmikuun kerhoillat. Järjestimme myös 
kuvausretken Viitasaarelle, messumatkan 
Kuva & Ääni messuille Helsinkiin ja videoedi-
tointi koulutuksen Ladun Majalla. Hoidimme 
myös majapäivystyksen lauantaina 14.3.2020, 
josta kiitos osallistujille.

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 
huolehtii kohteen kunnossapidosta. Tehtävä 
toteutetaan talkooporukoilla kohteeseen 
järjestettävillä huoltoviikoilla ja kiireelliset 
asiat hoidetaan paikallisten yhdyshenkilöiden 
avustuksella. 

Vuoden 2020 huoltoviikoiksi oli sovittu 
touko- ja syyskuun viimeinen viikko. Korona-
epidemian vuoksi ainakin kevään huoltoviikko 
joudutaan siirtämään myöhempään ajankoh-
taan. Syksyn huoltoviikko toteutunee suunni-
tellusti viikolla 39/2020. Huoltoviikon reissut 
kestävät 10 päivää ja meno ja paluumatkalla 
yövymme Kiilopäällä. Huoltoviikot mahdol-

Teksti Hessu Parviainen

Teksti Hessu Parviainen

Kun tämä saadaan toteutumaan, niin talvi-
kaudelle saadaan yksisuuntainen liikenne, 
mikä helpottanee myös Ronsuntaipaleentien 
ruuhkaa Majan risteyksessä. 

Majakuulumisia

Majatalkoot

Kuluva hiihtokausi oli majatoiminnankin 
kannalta varsin poikkeuksellinen. Välillä oli 
lumi- ja latutilanne varsin hyvä tai vähintään 
kohtuullinen. Aika ajoin taas ei ollut oikein 
lunta eikä latuja. 

Tosin Soidenlammin lenkillä taidettiin hiihtää 
koko lailla kaiken aikaa. Tämä aiheutti haas-
teita myös Majakahvion puolella. Ei oikein 
meinannut pysyä mukana miten paljon tava-
raa pitäisi hankkia. Onneksi pystyimme suht 
joustavasti hankkimaan täydennyksiä myös 
viikonlopun aikana.

Vaikka parkkipaikkoja on saatu koko ajan 
lisää, niin siitä huolimatta ne loppuvat kesken.
Onneksemme tähän asiaan on tulossa kenties 
jo tulevana kesänä parannusta. Kaupunki on 
laajentamassa yläparkkipaikkaa sekä jatka-
massa parkkitilaa nykyisen alaparkkipaikan 
päähän, maankaatopaikalle päin.

Toiveissa on myös ns. talvi/tapahtumatie ala-
parkkipaikalta maankaatopaikan risteykseen.

Tänä keväänä ei järjestetä varsinaisia maja-
talkoita. Syynä tähän on pelinäkin tunnettu 
vitsaus korona, mikä maailmaa riivaa.

Halukkaat voivat kuitenkin ilmoittautua minul-
le tai Aunelle, niin järjestetään pienemmillä
porukoilla muutama siivouskerta ja pihan rap-
sutustempaus. Toki pihaa saa käydä rapsutte-
lemassa ihan omia aikojaankin.

Hessu p. 0400 318 106
Aune p. 040 727 9486

Koronaepidemian vuoksi olemme joutuneet 
perumaan huhti- ja toukokuun kerhoillat sekä 
mahdollisesti myös kesäkuun kerhoilta tulee 
peruuntumaan. Heinä- ja elokuun olemme 
lomailemassa eli seuraava kerhoilta on ilmei-
sesti vasta syyskuussa.

Syksyn valokuvauskerhon kerhoillat:

su 13.9.2020 su 11.10.2020
su 15.11.2020 su 13.12.2020

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulu-
tusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen 
liittyvää. Kerhoilloissa esiintyy myös ulkopuo-

lisia ammattilaisia ja/tai reissaajia kertomassa 
erilaisia tarinoita kuvin ja sanoin. Yhdistys 
tarjoaa kahvit/teet kerhoilloissa.

Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän Ladun 
ja muidenkin organisaatioiden järjestämiä 
tapahtumia. 

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

Seuraamme nyt jatkuvasti koronaepidemian 
etenemistä ja pyrimme järjestämään tulevia 
tapahtumia heti, kun se todetaan riittävän 
turvalliseksi.

listavat talkootöiden ohessa myös retkeilyä 
upeissa Lapin maisemissa. 

Akumajalaiset hoitivat osaltaan Ladun Majan 
päivystyksen lauantaina 15.2.2020. Mukana oli 
runsas joukko Akumaja-toimintaan osallistujia, 
iso kiitos heille kaikille.

Akumaja-ilta 1.4.2020 jouduttiin siirtämään 
koronavirusepidemian vuoksi myöhempään 
ajankohtaan ja se toteutunee vasta tuleva-
na syksynä. Jos talkootyö ja lapinretkeily 
kiinnostaa, niin tule mukaan Jyväskylän Ladun 
Akumaja-toimintaan.

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

Lisätietoja:
Ismo Räsänen, 0400 544414 

ismo.rasanen@gmail.com

Kuva: Ismo Räsänen 

Kuva: Ari Masalin 
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Teksti: 
Raimo Saarinen

Jäsenedut Majojen ja saunan 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.

• Intersport Tourulasta –15% alennus hiih-
tovälineiden ja -tarvikkeiden normaalihin-
noista

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, kaivo (ei juomakelpoista), tiilinen 
grilli, pihakalusteita, laituri ja vene. Ulkoraken-
nuksessa on kaksi aittahuonetta, työkaluva-
rasto 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.

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

Ladun Maja hinta

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

Sauna hinta

Ei-jäsenet 90 €/kerta
Jäsenet 80 €/kerta

Soppimaja hinta

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

Pitemmistä vuokrausajoista neuvotellaan erik-
seen. Poikkeavat hinnat juhannuksena ja Neste 
Rally Finlandin aikana.

Ladun Maja ja Soppimaja sijaitsevat  
Kolmisoppisen rannalla

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.

Keski-Suomen 
Latualueen kuulumisia

Keski-Suomen Latualueen toiminta keskittyi 
vuoden 2019 aikana jäsenyhdistysten yhteisiin 
tekemisiin ja kokoontumisiin. Näistä tuli 
hyvää palautetta ja samoilla linjoilla jatketaan 
tänäkin vuonna. Koronavirus on aiheuttanut 
kokoontumisissa siirtoja. Toivotaan, että ke-
sän jälkeiset tapahtumat voitaisiin pitää.

Suunnitelmissa ovat:
 • Nuku yö ulkona 29–30.8.2020 Kauhajoki
 • Latualueen syyskokous 26–27.9.2020  
  Keuruu

Lisätetoja: Latualueen yhdyshenkilö
Kaija Roivainen, 050 328 2482
kaija.roivainen@gmail.com
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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 2020 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 elokuun 
puolessa välissä. Lehden aineisto  
osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com  
viimeistään perjantaina 31�7�2020.

Toimihenkilöt 2020
Hessu Parviainen majatoiminta, majojen 

vuokraus
0400 318 106 hessu.parviainen@gmail.com

Heikki Kivijärvi välinevuokraus 050 402 1351 heikki.kivijarvi@kolumbus.fi

Helena Knuuttila jäsensihteeri 040 585 2974 haknuuttila@gmail.com

Päivi Paakkonen taloudenhoitaja 040 753 8201 paivi.paakkonen@hotmail.com

Leena Parviainen Lapin lomasakkeiden 
vuokraus

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

Suomen Latu ry
Hallituksen 1� varapuheenjohtaja
Raimo Saarinen, 040 500 1576, raimosaa@gmail.com
Liittyminen ja jäsenasiat 09 8567 7450

Yhdistyspalvelut 09 8567 7460

Kurssit ja koulutus 09 8567 7460

www.suomenlatu.fi

Keski-Suomen Latualue
Latualueen yhdyshenkilö
Kaija Roivainen 
Härmänmaan Latu
050 328 2482 
kaija.roivainen@gmail.com

Hallitus 2020
Marjut Hilska
puheenjohtaja

hallinto, Dropbox, 
sauvakävely

040 775 5768 marjut.hilska@gmail.com

Aimo Kirjavainen
varapuheenjohtaja

talous, kotisivut, 
Dropbox

040 588 6256 kiraimo@live.com

Reijo Leino
jäsen

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

Johanna Myllymäki
jäsen

maastopyöräily mylly.mtb@gmail.com

Raimo  
Koivistoinen, jäsen

latutoiminta, (frisbee-
golf)

0400 824 179 raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Raimo Saarinen
jäsen

Akumaja, latualue 040 500 1576 raimosaa@gmail.com

Paavo Seppänen
jäsen

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

Jorma Puttonen
jäsen

latutoiminta, Ladun 
Majan remontti

0400 641 625 jorma.puttonen@live.com

Heikki Viljanen
jäsen

lumikenkäily, Vapepa 044 064 8604 viljanenheikki@gmail.com

Juha Vimpari
jäsen

turvallisuus, FB, polku-
juoksu, retkeily, latualue

040 707 1510 juha.vimpari@gmail.com

Raili Bäck-Kiianmaa
varajäsen

majatoiminta 0400 803 125 raili.back@kiianmaa.com

Aune Koivunen
varajäsen

majatoiminta 040 727 9486 aune.koivunen@gmail.com

Alpo Lalli
varajäsen

retkeily 050 526 9219 alpo.lalli@gmail.com

Mauri Pitkänen
varajäsen

FB, kotisivut,  
valokuvauskerho

0400 807 916 mauri.pitkanen@gmail.com
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Aurinkoista ja
liikunnallista kesää!

Kuva: Mauri Pitkänen


