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Suomalaiset ovat koronan takia liikkuneet 
kuluvana vuonna ahkerasti kotimaassa.  Kansal-
lispuistoissa on ollut ennätysmäärä kävijöitä ja 
luontopolkuja on tallattu suurin joukoin. Kävim-
me vaimoni kanssa myös alkusyksynä kolmessa 
kohteessa: Leivonmäellä, Vaaruvuoressa ja Py-
hä-Häkissä parhaaseen ruska-aikaan. Kulkijoita 
ei missään ollut ruuhkaksi. Nuotiotulien ääressä 
oli tilaa eväiden syönnille ja makkaranpaistolle. 
Enemmänkin olisi sopinut.

Eläkeläisinä voimme tietenkin valita vapaammin 
ajankohdan. Ajoin pari kertaa viikonloppuina 
Vaaruvuoren parkkipaikan ohi. Parkkipaikat 
olivat aivan täynnä ja autoja oli myös tienvar-
ressa. Väkeä oli poluilla taatusti ruuhkaksi asti. 
Toivottavasti, kun korona joskus väistyy, ulkoilu 
säilyy silti nykyisellä tasolla. Kansan- ja mielen-
terveydellinen hyöty on erittäin suuri.   

Ensi vuosi on Jyväskylän Latu ry:n 80:s toimin-
tavuosi. Yhdistyksemme on perustettu 12.2.1941 
ollen yksi Suomen vanhimpia latuyhdistyksiä.  
Juhlavuosi tulee näkymään pitkin vuotta niin 
Majalla kuin muualla toteutettavissa tapahtu-
missa.  Lisää asiasta seuraavassa lehdessä sekä 
kotisivuilla ja Facebookissa koko ensi vuoden. 

Vuosikymmenten kuluessa toimintamme on 
huimasti laajentunut alkuperäisestä. Yhdistystä 
perustettaessa tehtäväksi määriteltiin hiihto- ja 
ulkoilupropaganda, joka sisälsi latujen tekoa, 
hiihtoretkien järjestämistä ja muuta hiihdon 
kehittämis- ja edistämistoimintaa. Nykyisin 
Jyväskylä Latu tarjoaa paljon ja monipuolisia 

Terveisiä puheenjohtajilta
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mahdollisuuksia ulkoilla, liikkua ja virkistyä läpi 
vuoden.  Mukana on hiihdon lisäksi polkupyö-
räilyä ja -juoksua, sauvakävelyä, lentopalloa, 
lumikenkäilyä, valokuvausta sekä retkeilyä 
lyhempinä ja pidempinä taipaleina. Tarjolla 
on myös keväinen hiihtoretki Lapin hohtaville 
hangille.  Kantava ajatus on matalan kynnyksen 
liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien 
tarjoaminen jokaiselle kaduntallaajalle kunnos-
ta tai iästä riippumatta. 

Luvassa on, että koronarokote saadaan mah-
dollisesti jo kevään aikana tuomaan helpotusta 
rajoituksiin.  Toistaiseksi kaikissa Jyväskylän La-
dun toiminnoissa noudatetaan mm. Jyväskylän 
kaupungin ja Suomen Ladun ohjeistusta tapah-
tumia järjestettäessä.  Osa toiminnoistamme on 
edelleen tauolla ja kaikissa muissa noudatetaan 
voimassa olevia suosituksia ja määräyksiä.  Sa-
masta syystä Jyväskylän Ladun perinteistä pik-
kujoulua ei tänä vuonna järjestetä.  Tarkempaa 
tietoa kulloinkin ajankohtaisista tapahtumista 
löytyy Ladun kotisivuilta ja Facebookista.

Tulevatko hiihtokelit jo jouluksi vai vasta ensi-
vuoden puolella - sitä ei tiedä kukaan. Mutta 
joulu tulee varmasti ja on jo niin lähellä, että 
joulukauppa on alkanut ja ensimmäiset ilotuli-
tuksetkin jo nähty.  

Toivotan kaikille lukijoillemme 
Hyvää ja Rauhallista Joulun aikaa.

Aimo

Tämä korona-aika on jonkin verran pudot-
tanut Majan vuokrausta, mutta mitäpä se ei 
verottaisi.

Syksyn majatalkoissa oli varsin runsas osan-
otto. En muista olisiko näin paljon innokkaita 
osallistujia ollut aiemmin. Liekkö tuo innostus 
johtunut koronasta vai Aimon niin mainioksi 
mainostamasta lihasopasta, mene ja tiedä. 
Talkoissa noudatettiin mahdollisuuksien 
mukaan riittäviä turvavälejä.

Majan remontti- ja/tai laajennussuunnitelmat 
eivät ole juurikaan edenneet.

Käsitykseni mukaan ensin tehdään sisäilma-
kartoitus ja sen jälkeen päätetään remontin 
laajuudesta tai mahdollisesta laajennuksesta.

Tulevan talven päivystyslistat löytyvät tästä 
lehdestä.

Majakuulumisia

Katselkaapa, löytyykö nimenne listoilta. Mikä-
li ei ja haluatte osallistua, niin olkaa yhteydes-
sä Sirkkaan, hänen yhteystietonsa löytyvät 
listan yhteydestä.

Samoin olkaa häneen yhteydessä, mikäli 
haluatte nimenne pois listoilta.

Majan hiihtokauden aukiolossa noudatamme 
kaupungin terveysviranomaisten suosituksia, 
samoin tietysti palvelun tarjonnassa.

Toivotaan, että saadaan hyvä, luminen talvi 
vaikkei se nyt siltä näytäkään.

Onhan Majan kahvion tuotot varsin suuri osa 
yhdistyksemme tulopuolesta.

Teksti: Hessu Parviainen

Ensi vuonna tapahtuu – yhdistyksemme täyttää 80 vuotta Teksti: Marjut Hilska

Juhlinnan, joka muuten kestää koko vuoden, 
aloittaa helmikuun alussa ilmestyvä jäsen-
lehti. A4-kokoinen juhlanumero sisältää 
muistoja vuosien varrelta, katsauksen tämän 
päivän toimintaan ja pohdintaa tulevaisuu-
den haasteista. Ilmastonmuutos tulee - olem-
meko valmiita?

Yhdistyksemme on perustettu 14.2.1941. Ensi vuosi on siis 80-vuotisjuhlavuosi.

Jo vakiintuneiden tapahtumien kuten Muumi-
hiihtokoulun, Jyväshiihdon ja täysikuunhiihdon 
lisäksi järjestämme tapahtumia pitkin vuotta 
80-vuotisteemalla. Lisää tietoa tapahtumista 
seuraavassa lehdessä ja kotisivuilla.

Kuva: Heikki Viljanen  
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Suomen Latu osoitti hienoa esimerkkiä ja 
rohkeutta muillekin suurille valtakunnallisille 
yhdistyksille pitämällä vuoden 2020 kevät- ja 
syyskokouksensa etäkokouksina. Molemmat 
kokoukset toimivat moitteettomasti niin teknii-
kan kuin osallistujienkin kannalta.

SL:n kevätkokouksessa esiteltiin vuoden 2019 
vuosikertomus ja tilinpäätös. Uusi yhteistyö-
järjestö seuraavan kahden vuoden aikana on 
Martat. Tämä tuo mukanaan uusia toiminta-
muotoja yhdistyksille, mutta meille jäsenille 
toki tuttuja: hortoilua, marjastusta ja sienestys-
tä. Suomen Ladun jakamista huomionosoituk-
sista mainittakoon Vuoden liikuttaja, joka on 
koira. Voittajalle lämpimät onnittelut. SL esitti 
jäsenmaksuosuutensa korottamista. Tämä sai 
aikaan vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan 
jopa niin paljon, että asiasta äänestettiin – 
etänä tietenkin. Hallituksen esitys korotuksesta 
voitti äänin 185–73.

SL:n syyskokoukseen otti osaa 82 yhdistystä, 
joista ilmoitettiin 98 virallista edustajaa. Ko-
kouksessa esiteltiin vuoden 2021 toimintasuun-
nitelma ja budjetti. Molemmat hyväksyttiin 
hallituksen esityksen mukaisesti. SL panostaa 
seuraavina vuosina Akumajan ja Dominicin mö-
kin käyttöasteen nostamiseen. Yhdistyksem-
me toimii majojen isäntäyhdistyksenä, joten 
nähtäväksi jää, mitä tämä tarkoittaa yhdistyk-
semme kannalta. Kokouksessa käytiin lävitse 
myös jäsenkyselyn tulokset. Lisäksi valittiin 
Keski-Suomen latualueen esityksen mukaisesti 
Matti Tikkaoja Vaasan Ladusta latualueemme 
edustajaksi Suomen Ladun hallitukseen.

Keski-Suomen latualueen syyskokous pidet-
tiin turvavälit hyvin huomioiden Keuruulla 
Keurusselän liikuntapuistossa. Osallistujia oli 
11 yhdistyksestä yhteensä 28 ja kaksi etäyh-
teydellä. Kokouksen ehkä eniten keskustelua 
aiheuttanut asia oli Keski-Suomen latualueen 
ehdokkaan nimeäminen Suomen Ladun hal-
litukseen. Raimo Saarisen jättäytyessä pois 
hallituksesta, ehdolla uusiksi jäseniksi olivat 
Juha Vimpari omasta yhdistyksestämme sekä 
Matti Tikkaoja Vaasan Ladusta. Vilkkaan 
keskustelun ja kyselyiden jälkeen valituksi tuli 
Matti. Onnittelut hänelle ja onnea hallitus-
työskentelyyn. Vuoden 2021 isäntäyhdistys on 
Lakeuden Latu Seinäjoelta.

Oman yhdistyksemme kevätkokous siirrettiin 
keväältä loppukesään ja pidettiin 13.9. Ladun 
Majalla. Paikalle oli saapunut 10 yhdistyksen 
jäsentä. Vuoden 2019 toimintakertomus ja 
tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen esityksen 
mukaisesti ilman suurempia pulinoita. Syys-
kokous pidettiin 8.11. ns. hybridikokouksena: 
kokoukseen oli mahdollista osallistua paikan 
päällä sekä etänä teams-yhteyden kautta. 
Majalle saapui 26 jäsentä ja kaksi osallistui 
etänä. Hallitukseen valittiin uutena jäsene-
nä Sanna Penttinen ja vanhana konkarina 
mukaan tuli varajäseneksi Hessu Parviainen. 
Lämmöllä toivotamme molemmat tervetul-
leeksi toimintaan. Kokous hyväksyi hallituk-
sen esityksen jäsenmaksujen korotuksista 
seuraavasti: henkilöjäsenmaksu nousee 33 
euroon ja perhejäsenmaksu 45 euroon. Muita 
jäsenmaksuja korotettiin jokaista yhdellä 
eurolla. 

Terveisiä latuyhdistysten kokouksista
Teksti: Marjut Hilska 
Kuva: Suomen Latu

Ilta alkoi jo hämärtää, kun parikymmentä 
iloista ladun ja polun kulkijaa kokoontui
Ladun Majan pihapiiriin. Ihailimme uutta ja 
hienoa tulisijaa Majan nuotiopaikalla.
Kelpaa siinä tulistella, paistaa makkaraa ja 
samalla nauttia kauniista järvimaisemasta.
Kiitos Kalle Vimpari oivasta tulisijan toteutuk-
sesta.

Reput selkään ja suunta kohti vajaan kahden 
kilometrin päässä sijaitsevaa metsänhoitajien 
omistamaa laavua, joille kiitoksemme paikan 
lainasta. Lamppuja ei vielä tarvittu siinä 
vaiheessa, kun retkeläiset ohittivat suositun 
Kolmisoppisen laavun, jossa myös moni nautti 
hämärtyvän illan tunnelmasta. Seurueemme 
suuntasi ylös mäkeen hiihtoladun vielä lume-
tonta uraa pitkin.

Hiihtoreitiltä polku erkani oikealle kohti mää-
ränpäätä ja puolen tunnin patikoinnin jälkeen 
häämötti metsätien päässä nuotion valon 
kajastus. Olipa mukavaa tulla ”valmiiseen 
pöytään”. Tässä vaiheessa moni kulkija sytytti 
jo otsalamppunsa.

Repuista kaivettiin termospullot, eväspalat ja 
makkaroita paistumaan. Puheensorina täytti 
nuotiopiirin ja melkein huomaamatta marras-

Lamppuretki ison kuun aikaan
Teksti: Heikki Viljanen
Kuva: Mauri Pitkänen

kuun ensimmäisen päivän ilta kietoi joukkom-
me utuiseen pimeään. Nuotion valo ja lämpö 
loivat tunnelman, joka hakee vertaistaan.

Kun eväät oli syöty ja tuli hiipunut muutamaksi 
hehkuvaksi hiileksi alkoi paluumatka. Osa 
joukosta oli jo lähtenyt kulkemaan omina 
ryhminään ja myös illan viimeiset vieraat tällä 
laavulla jättivät sille jäähyväiset.

Nyt niitä lamppuja tarvittiin, sillä taival oli 
muutoin sysipimeä. Kulkureitti oli merkitty 
jo aikaisemmin heijastavilla merkeillä, jotka 
ohjasivat kulkijat turvallisesti takaisin retken 
lähtöpaikalle. Lapsista tämä oli tosi jännit-
tävää ja olihan se mieleenpainuvaa pimeän 
metsän keskellä edetä otsalamppujen valossa 
heijastavien merkkien tietä opastaessa.

Retkellä oli mukana lapsiperheitä, nuorisoa 
ja varttuneempia kulkijoita. Mukaan mahtui 
myös yksi koira.

Mutta entä se iso kuu? Se pysyi tiiviin pilviver-
hon takana ja asia jäi vähän harmittamaan. 
Ehkäpä saamme nauttia kuun valosta ja täh-
titaivaasta seuraavalla lamppuretkellä. Tällä 
kerralla saimme luonnosta kuitenkin hyvän 
mielen ja sillä seikalla on suuri merkitys.
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Alla vuoden 2021 Ladun Majan päivystysvuo-
rolistat tammi-maaliskuulle. Lista pohjautuu 
vuoden 2020 listaan.

Päivystyksissä noudatetaan Jyväskylän 
kaupungin koronaohjeistuksia ko. ajankohdan 
mukaan (mm. maskit/visiirit, asiakasrajoituk-
set ja käsidesit).

Päivystäjiä tarvitaan kahviossa, ulkoalueilla 
liikenteenohjauksessa, puuhuollossa, lumitöis-
sä jne.

Jos sinulle ei käy koko päivä, niin puolipäivä-
kin auttaa – sovittavissa ryhmävetäjän kanssa.
Vahvista tulosi ryhmävetäjälle ennen talkoo-
vuoroasi!

Tarkista vuorosi ja ota yhteyttä ennen joulua 
sirkka.varesmaa@luukku.com /  
040 528 3236, jos

•  olet halukas hommiin (kahvio/ulkoalue), 
mutta nimeäsi ei listoilla näy. Olet aina 
tervetullut!

•  olet estynyt 2021 – jatkossa edelleen 
mukana.

•  toinen ajankohta käy paremmin.
•  et ole enää käytettävissä.

Näin saamme tarkennettua listat ennen 
1.1.2021.

Näiden vuorojen lisäksi Maja on auki joka 
päivä hiihtolomaviikoilla 8 ja 9. Vuoroihin voi 
ilmoittautua Majalla, samoin muihin lisä-
vuoroihin. Lista on Ladun Majan jääkaapin 
ovessa tai soittamalla Aunelle 040 727 9486. 
Aina löytyy tekemistä! Juhlavuonna on lisäksi 
erilaisia tapahtumia, joihin tarvitaan lisäkäsiä. 
Kannattaa seurata Jyväskylän Ladun tapahtu-
makalenteria ja facebook’ia.

Tervetuloa mukaan talkoilemaan ja  
tutustumaan toisiimme 😊

Majapäivystys 2021 Teksti: Majatoimikunta PERJANTAI 1�1�2021 
Vetäjä: Parviainen Heikki
0400 318 106, hessu�parviainen@gmail�com

Hannonen Ritva Kulmala Sinikka
Koivunen Aune Lahikainen Sauli
Lampinen Markku Niemi Antti
Nissinen Riitta

LAUANTAI 2�1�2021
Vetäjä: Kananen Marja-Liisa
040 7737 160, marja-liisa.kananen@jamk.fi

Bäck-Kiianmaa Raili Hakkarainen Sirpa
Hilska Marjut Kirveskangas Liisa
Nykänen Eeva Pajunen Tuija
Partio Pekka Pietiläinen Laila
Rahikainen Pertti

SUNNUNTAI 3�1�2021
Vetäjä: Kettunen Kirsti
040 5219 558, kirsti�m�kettunen@gmail�com

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

SUNNUNTAI 10�1�2021
Vetäjä: Parviainen Heikki
0400 318 106, hessu�parviainen@gmail�com

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

LAUANTAI 9�1�2021
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 16�1�2021
Vetäjä: Hietala Leena
040 4161 250, hietalle@gmail�com

Maanpuolustusnaiset

SUNNUNTAI 24�1�2021
Vetäjä: Paakkonen Päivi
040 7538 201, paivi�paakkonen@hotmail�com

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

LAUANTAI 23�1�2021
Vetäjä: Hilska Marjut
040 7755 768, marjut�hilska@gmail�com

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

SUNNUNTAI 17�1�2021
Vetäjä: Minkkilä Tuija
040 545 8500, tuija�minkkila@gmail�com

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

LAUANTAI 30�1�2021
Vetäjä: Rantalainen Kari
040 5891 478, karantalainen@gmail�com

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

SUNNUNTAI 31�1�2021
Vetäjä: Bäck-Kiianmaa Raili
0400 803 125, raili�back@kiianmaa�com

Knuuttila Helena Kontturi rva
Kontturi hra Minkkinen Sari
Nieminen Pipsa Nieminen Roope
Ruuskanen Paula Ruuskanen Tuomo
Suomalainen Raili Turtiainen Tiina

LAUANTAI 20�2�2021
Vetäjä: Sippel Mariana
040 5240 164, mariana�sippel@gmail�com

Sauvakävelijät

SUNNUNTAI 14�2�2021
Vetäjä: Joronen Sirpa
050 3770 153 ,sirpajoronen@hotmail�com

Klemi Ossi Järviö Tauno
Kalinen Heikki Parkkonen Irma
Tiihonen Keijo Valjus Jussi
Vimpari Jenna

LAUANTAI 13�2�2021 – Kansantapahtuma
Vetäjä: Bäck-Kiianmaa Raili
0400 803 125, raili�back@kiianmaa�com

Akumajalaiset

SUNNUNTAI 7�2�2021 – Lasten hiihtokoulu
Vetäjä: Kuvaja Leena
050 9114 145, leena�kuvaja39@gmail�com

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

LAUANTAI 6�2�2021 – Lasten hiihtokoulu
Vetäjä: Vuorenmaa Kari
0400 641 344, kari�j�vuorenmaa@gmail�com

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

Jatkuu seuraavalla  sivulla »
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SUNNUNTAI 7�3�2021
Vetäjä: Parviainen Leena
040 5723 376, leena�m�parviainen@gmail�com

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

LAUANTAI 6�3�2021
Vetäjä: Varesmaa Sirkka
040 5283 236, sirkka�varesmaa@luukku�com

Alanko Tuulikki Hämäläinen Taina
Jörgensen Kai Keränen Taina
Käppi Pekka Lappalainen Taavi
Lattu Martti Lientol Irja
Mattila Jukka

SUNNUNTAI 28�2�2021 
Vetäjä: Varesmaa Sirkka
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 27�2�2021
Vetäjä: Koivunen Aune
040 7279 486, aune�koivunen@gmail�com

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

SUNNUNTAI 21�2�2021 
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

Suomen Ladun järjestämiin koulutuksiin on 
yhdistyksellämme kaksi ilmaispaikkaa.  
Alla koulutukset, jotka järjestetään Jyväs-
kylässä. Jos olet halukas osallistumaan 
johonkin koulutukseen, ole yhteydessä 
minuun. Voit päästä koulutukseen yhdis-
tyksemme kustantamana.

• Muumien hiihtokoulun  
ohjaajakoulutus la 23.1.2021  
(ilmoittautuminen alkaa 1.12.2020)

• Metsämörriohjaajan peruskurssi  
la-su 22.–23.5.2021

• Metsämörri esiopetuksessa 
-teemakurssi Jyväskylässä  
pe 10.9.2021

Lisätietoja:
Marjut Hilska
040 7755 768
marjut.hilska@gmail.com

Suomen Ladun  
koulutukset  
Jyväskylässä 2021

Teksti: 
Marjut Hilska

Majan perinteiset syystalkoot onnistuivat 
hyvin todella hienossa säässä. Koronasuosi-
tuksia noudattaen Majassa sekä piha-alueella 
touhusi runsas joukko latulaisia. Majan paikat 
tulivat taas järjestellyiksi ja itse Maja siivotuksi 
lattiasta kattoon. Piha-alueella tontti tuli hara-
voiduksi ja kaikenlainen ylimääräinen ”roina” 
kerätyksi pois. Hyvän sään vallitessa tarjoi-
lua pystyttiin järjestämään pihassa. Hessun 
keitto ja jälkiruokakahvit pannareineen tekivät 
kauppansa.

Majan nuotiopaikalle asennettiin Kalle Vimpa-
rin tekemä tyylikäs ulkotulisija. Sen ulkovaip-
pa on kaksiosainen ja väliin jäävä tyhjä tila 
täytettiin kiviaineksella. Se ehkäisee metalli-

Syystalkoot onnistuivat hienosti

sen ulkopinnan kuumentumisen liiaksi. Kivien 
kerääminen ja täyttäminen sekä ensimmäiset 
tulet keräsivät innokkaan joukon osallistujia 
tulisijan sisäänajoon. Entiseen nuotiopaikkaan 
tuli näin parannus. Talvellakin makkaranpais-
to on turvallista ilman vaaraa tapaturmista.

Nuotiopaikka on käytössä Ladun tapahtumis-
sa. Ulkoilijoiden on mahdollista käyttää tulisi-
jaa polttamalla omia puitaan. Majan pihassa 
kuivumassa olevat puut ovat tuoreita ja ne 
ovat tarkoitettu myöhemmin Majan tulisijoihin 
ja saunaan. Kolmisoppisen laavulla on kau-
pungin polttopuut. Jyväskylän Latu huolehtii 
puita laavulle kulutuksen mukaan.

Teksti ja kuvat: Mauri Pitkänen

Jatkuu edelliseltä  sivulta »
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Muumien hiihtokoulu järjestetään Ladun 
Majalla lauantaina ja sunnuntaina 6.-7.2.2021 
klo 12–14.

Hiihtokoulu on tarkoitettu aloitteleville sekä jo 
hiihdon alkuun päässeille lapsille.

Hiihtokoulussa käydään hauskasti ja lapsiläh-
töisesti läpi hiihdon perusasiat ja -tekniikat 
liikkumalla monipuolisesti ja leikkimällä 
erilaisia hiihtoleikkejä.

Hiihtokouluun ilmoittaudutaan 10.-24.1.2021 
Jyväskylän Ladun nettisivulla olevan linkin 
kautta. Kannattaa ilmoittaa lapsi/lapset 
ajoissa mukaan, sillä ryhmät voivat täyttyä 
nopeasti!

Hiihtokoulun hinta on 20€/jäsen tai 25€/
ei jäsen ja perhehiihtokoulun hinta 10€/jä-
sen ja 15€/ei jäsen. Maksuohjeet lähetetään 
osallistumisen vahvistamisen yhteydessä 
sähköpostiin.

Lähtö tapahtuu Ladun Majalta klo 18 alkaen. 
Jokainen voi hiihtää omaa vauhtiaan. Täysi-
kuunhiihdon pituus on n. 5 km. Latu kiertää 
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 
paistella makkarat. Ei osanottomaksua. Ladun 
Majan kahvio on avoinna klo 21 saakka.

Tervetuloa koko perheen voimalla  
Täysikuunhiihtoon.

Lähtöpaikat ovat Laajis (Laajavuorentie 15) ja 
Ladun Maja (Ronsuntaipaleentie 287).
Lähtöaika klo 9–11. Reitit merkitty Jyväshiih-
to-opastein. Ei osanottomaksua.

Laajiksesta 25 km ja 45 km
• 25 km Laajis-Köhniö-Kotalampi-Ladun 
Maja-Hanhiperä-Kotalampi-
Köhniö-Laajis

Ladun Majalta 10 km ja 20 km
• Soidenlammen 10 km ja Majan 20 km lenkit 
(20 vain perinteisellä tyylillä)

Ensiapupäivystys on Ladun Majalla. Osanotta-
jat ovat järjestäjien toimesta vakuutettu.
Kaikki osanottajat saavat suksitarran.
Ostamalla 1 euron arpalipukkeen osallistut 
Lapin lomaosakeviikon arvontaan.
Laajiksen ja Ladun Majan kahvilat palvelevat 
hiihtäjiä.

Lisätietoja (molemmat hiihtotapahtumat):
Reijo Leino
040 5688 751
reijo.leino@elisanet.fi

Aikuisten hiihtokurssi järjestetään keskiviikko-
na 10.2.2021 klo 17–20 Ladun Majan maastos-
sa.

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet  
aiemmin hiihtänyt, mutta olet nyt alkanut 
arastella mäkiä.

Kurssilla 
• vahvistetaan perushiihtotaitoja.
•  harjoitellaan tavallisten Ladun Majan 

hiihtolatujen mäkien laskemista.
•  opetellaan vauhdin jarruttamista.
• treenataan suksien ohjaamista  

laduttomassa alamäessä.

Kurssilla edetään kurssiryhmän taitojen 
mukaan.

Muumien hiihtokoulu Täysikuunhiihto  
lauantaina 27�2�2021

66� Jyväshiihto  
sunnuntaina 7�3�2021

Aikuisten perinteisen hiihdon hiihtokurssi

Teksti: Anneli Mörä-Leino

Teksti: Reijo Leino

Teksti: Reijo Leino

Teksti: Anneli Mörä-Leino

Mikäli apuohjaus tai hiihtokouluopetus  
hiihtokoulussa kiinnostaa, ota yhteyttä!

Lisätietoja:
Anneli Mörä-Leino
040 7683 494
anneli.mora-leino@elisanet.fi

Jos sinulla ei ole omia välineitä, voit lainata ne 
Jyväskylän Ladulta kertomalla ilmoittautumi-
sen yhteydessä pituutesi ja kengännumerosi.
Ilmoittautuminen anneli.mora-leino@elisanet.
fi viimeistään 7.2. Kurssille otetaan 10 osallis-
tujaa.

Hiihtokoulun hinta on 20 euroa ja maksuoh-
jeet lähetetään osallistumisen vahvistamisen 
yhteydessä sähköpostiin. 

Tule rohkeasti opettelemaan hiihtoa. Muista, 
että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia ja 
vertaisryhmässä oppiminen on hauskaa!

Lisätietoja:
Anneli Mörä-Leino
040 7683 494
anneli.mora-leino@elisanet.fi

Hiihtokoulussa on neljä eri ryhmää. 

• Muumiperheen hiihtokouluun  
pääsevät mukaan 2–5-vuotiaat  
lapset yhdessä oman aikuisen 
kanssa.

• Muumipeikoissa ovat 5–6 
-vuotiaat hiihtoa aloittelevat lapset.

• Nipsuissa harjoittelevat 5–8 
-vuotiaat, joilla on hiihdon  
perustaidot jo hallussa.

• Retkihemuleissa hiihtävät 6–8 
-vuotiaat, joilla on erityisen hyvin 
perustaidot jo hallussa.
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Rakastu retkeilyyn -kurssi on tarkoitettu sinulle, 
joka haluaisit aloittaa retkeilyharrastuksen. Kurssilla 
opitaan retkeilyn perustaitoja ja -tietoja sulanmaan-
retkeilyä varten. Kurssi-illat ovat sunnuntaisin 21.3., 
28.3., 18.4. ja 25.4. klo 16–20 Ladun Majalla. Kurssi 
on maksullinen. Hinta tarkentuu alkuvuodesta.

Tarkempaa tietoa kurssista saat seuraavassa leh- 
dessä ja myöhemmin myös yhdistyksen kotisivuilla. 

Kurssin vetävät Anneli Mörä-Leino ja 
Marja-Liisa Kananen.

Lisätietoja:
Anneli Mörä-Leino, 040 7683 494
anneli.mora-leino@elisanet.fi

RAKASTU RETKEILYYN -KURSSI
Teksti: Anneli Mörä-Leino, Kuva: Mauri Pitkänen

Tuolle meidän jo perinteeksi muodostuneelle 
pohjoisten hankien hiihtoretkelle on ilmoit-
tautumisia tullut jo varsin kivasti. Mukaan 
kuitenkin vielä mahtuu.

Retkihän toteutetaan nyt viikolla 15 eli 
10.4.–17.4. (aiemmin viikko 12).

Aurinko paistaa hivenen korkeammalta ja 
päivä on pari kukonaskelta pitempi.

Kustannuksia reissusta syntyy seuraavasti:
Majoitus 2 hh tai 2 h mökissä 410 €/hlö,
3–4 h mökissä 378 €/hlö. Lisähinta  
yhden hengen majoituksesta on 80 €.
Majoitus maksetaan perillä suoraan hotellille.

Linja-autokuljetuksen hinta on alustavissa 
laskelmissa n. 100 €/hlö.

Jos linja-autoon jää tilaa, niin voi ottaa myös 
pelkät matkat.

Hiihtämään Vuontispirtin maisemiin
Teksti: Hessu Parviainen
Kuva: Raimo Hiekkavirta

Liikkeelle lähdetään lauantaina 10.4. klo 06:00 
Monnarin parkkipaikalta ja klo 06:10 Harjun 
tilausajolaiturilta. Matkaan voi nousta myös 
matkanvarrelta.

Paluumatkalle lähdemme 17.4. jotakuinkin 
välittömästi aamupalan jälkeen. Takaisin 
Jyväskylässä olemme ”illankähmässä”.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti kotisivuilta 
löytyvän linkin kautta.

Mikäli tämä ei luonnista tai ei omista tarvitta-
via tietohärpäkkeitä, niin sitten ilmoittautumi-
nen allekirjoittaneelle.

Lisätietoa:
Hessu Parviainen
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla 
yllätyt: valon pilkahduksia, varjojen tanssia, 
hiljaisuutta, rauhaa, kiireettömyyttä ja tieten-
kin metsänhenkiä ja -hengettäriä – niistä on 
Ladun Majan tunnelmapolku tehty. Valaistu-
na on myös pikkukakkosen lenkki.

Tervetuloa tunnelmapolulle sunnuntaina 
27.12. klo 15–17 Ladun Majalle. Majan kahvio 
on avoinna klo 15–17.

Lisätietoa
Marjut Hilska
040 7755 768
marjut.hilska@gmail.com 

Tunnelmapolku  
Ladun Majalla

Teksti: 
Marjut Hilska

PERUTTU
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Tänä vuonna talkoolaisten kiitosiltaan ko-
koonnuttiin Hotelli Verson upeasti katettuun 
ja somisteltuun juhlasaliin. Koronarajoitteis-
ta huolimatta 36 rohkeaa tuli nauttimaan 
herkullisesta illallisesta, ihanasta keskustelun 
pulinasta ja tietenkin arpajaisista.

Vuosi 2020 on ollut ja edelleenkin on hyvin 
erikoinen ja erityinen vuosi. Vielä tullaan 
useasti kysymään missä olit, kun korona iski 
tai mitä teit tuona vuonna. Yhdistyksemme 
toimintaankin korona on vaikuttanut radikaa-
listi: kahvio jouduttiin sulkemaan maaliskuun 
puolessa välissä, hiihto loppui kuin seinään 
siitä viikon kuluttua eikä viikkoaktiviteetteja 
toteutettu koko kesänä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei-
kö teitä vapaaehtoisia olisi tarvittu. Ennen 
koronaa oli Majalla täysi tohina päällä lähes 
vuoden alusta asti. Talkoolaisia tarvittiin joka 
viikonloppu ja hiihtolomaviikoilla joka päivä. 
Suurkiitos kaikille talkoolaisille teidän avus-
tanne vuoden aikana. Niin se vain on – ilman 
teitä ei olisi yhdistystä eikä toimintaa.

Majan sulkeuduttua talkoita pidettiin aluksi 
yhden hengen voimin – siitä erityinen kiitos 
Aune Koivuselle. Pikkuhiljaa uskallettiin ko-
koontua useamman hengen ryhmissä. Ensin 

Kiitos talkoolaiset ja vapaaehtoiset
Teksti: Marjut Hilska

Kuva: Aimo Kirjavainen

ulkona puutalkoissa niin Majalla kuin Soppi-
majalla. Kesällä ja alkusyksystä kolmen kopla 
korjasi nurkkia, maalasi seiniä, raivasi pihoja 
ja pesi mattoja. Nyppi ja tuuletti nurkkia, että 
niille harvoille varaajille Maja olisi siistissä 
kunnossa. 

Tämä parivaljakko taisi olla auttamassa Majan 
kahviossa lähes jokaisena viikonloppuna. 
Aunen apuna korjaamassa ja siistimässä 
paikkoja Majalla, kun muut eivät vielä voineet 
sinne tulla sekä toimivat erittäin luotetta-
vina kameravalvojina läpi vuorokauden. 
Parivaljakon Majakka, se loistava valo, on 
luotettava, tomera, erittäin järjestelmälli-
nen ja aina valmis auttamaan.  Hän jaksaa 
puurtaa aamusta iltaan ja seuraavana päivänä 
uudestaan. Mutta ei ilman parivaljakon Perä-
vaunua, turvallista ’taustavaloa’, joka omalla 
leppoisalla ja lupsakalla tavallaan luo rentoa 
ja kiireetöntä tunnelmaa Majalle. Kun Majakka 
pyytää tai leikillään käskee, Perävaunu on 
aina tottelevinaan. Hommat tulee hoidettua ja 
vieraille jää iloinen mieli. Auttamassa on ollut 
myös Sira-koira.

Hallitus on valinnut vuoden 2020 vapaaeh-
toisiksi Tuija ja Urpo Minkkilän. Lämpimät 
halaukset teille molemmille meiltä kaikilta.

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

Kohteita vuokraa ja varaukset hoitaa Suomen 
Latu. Mökkejä vuokrataan vain Suomen Ladun 
jäsenistölle. Akumaja on mitoitettu 12 hengel-
le ja Dominickin mökki 6 hengelle. Kohteet 
ovat vuokrattavissa erikseen tai molemmat 
yhdessä.

Jyväskylän Ladun Akumaja-toimikunta organi-
soi kiinteistöjen kunnossapidon. Kohteeseen 
järjestetään huoltoviikot keväällä ja syksyllä 
talkooperiaatteella. Kiireelliset asiat hoide-
taan paikallisten yhdyshenkilöiden avustuk-
sella. 

Vuoden 2021 huoltoviikoiksi on sovittu 
alustavasti viikot 22/2021 ja 39/2021. Huolto-

Akumaja-kuulumisia Teksti: Ismo Räsänen

viikon reissut kestävät meno- ja paluumatkan 
yöpymisineen 10 päivää ja mahdollistavat 
talkootöiden ohessa myös retkeilyä upeissa 
Lapin maisemissa. 

Jos talkootyö ja lapinretkeily kiinnostavat, niin 
tule mukaan Jyväskylän Ladun Akumaja-toi-
mintaan. Soittele tai viestittele niin kerron 
lisää. 

Akumaja-toimikunnan vetäjä
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Kuva: Taavi Lappalainen

Kuva: Ismo Räsänen
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Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja 
videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille tarkoitettua toimintaa. 

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

Koronaepidemia on estänyt kerhoiltojen 
pidon vuoden 2020 keväästä saakka. Vuoden 
2021 kerhoillat jatkuvat jälleen, kun se kat-
sotaan riittävän turvalliseksi. Kuvausretket 
saattavat toteutua myös nyt poikkeusaikana.

Valokuvauskerho

FINLANDIA MARATHON 2020 Teksti: Helvi Kaihlanen

Jatkosta tiedotamme tulevissa jäsenlehdissä 
sekä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa. 

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulu-
tusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen 
liittyvää. Kerhoilloissa vierailee myös ulkopuo-
lisia ammattilaisia ja/tai reissaajia kertomassa 
erilaisia tarinoita kuvin ja sanoin. Yhdistys 
tarjoaa kahvit/teet kerhoilloissa.

Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän Ladun ja 
muiden organisaatioiden järjestämiä tapah-
tumia. 

Hei kaikki ahkerat talkoolaiset ja liikunnan 
ystävät!

Poikkeusoloissa toteutettuun ja kokoontumis-
rajoitusten takia palveluja karsittuun marat-
hon-tapahtumaan eri matkoille osallistui n. 
1800 juoksijaa.

Palaute oli erittäin positiivista ja juoksijat 
tiedostivat tilanteen vakavuuden. Kiitosta 
saimme erityisesti juuri tapahtuman toteutuk-
sesta, sillä monta juoksutapahtumaa on vuo-
den aikana jouduttu perumaan tartuntavaaran 
vuoksi. Järjestelyjen ansiosta tapahtuman ei 
todettu aiheuttaneen yhtään uutta Covid-19 
tartuntaa.

Talkoolaisten merkitys on suuri.  Ilman vapaa-

ehtoista talkooväkeä homma ei hoidu.
Jyväskylän Ladun talkoolaiset hoitivat jälleen 
hommansa mallikkaasti, kuten niin useana 
vuonna aikaisemminkin, siitä ISO KIITOS 
KAIKILLE!

Toivottavasti 17.-18.9.2021 järjestettävä Finlan-
dia Marathon voidaan toteuttaa ilman erityis-
järjestelyjä.  Laita päivä muistiin, talkooapuasi 
tarvitaan.

Hyvää syksyä ja joulun odotusta kaikille!

Jyväskylän Kenttäurheilijat ry
Keski-Suomen Liikunta ry

Helvi Kaihlanen
kisakanslia ja järjestelytoimikunta 

Sisäpelit

Teksti: Ismo Räsänen, Kuvat: Ari Masalin

Teksti: Hessu Parviainen

Jos valo- ja/tai videokuvaus kiin-
nostavat, niin tervetuloa mukaan 
mukavan harrastuksen pariin. 

Omatoiminen kuvaaminen luonnos-
sa on nyt kaikille suositeltavaa ja 
näin saamme korona-ajan kuvama-
teriaalia myöhemmin katsottavaksi. 

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

Lentopalloa pelataan seuraavasti:
Maanantaina klo 19�15–20�45  
Keltinmäen koulu, naiset/sekavuoro
Lauantaina klo 13�45–15�15  
Keltinmäen koulu, sekavuoro
Sunnuntaina klo 15�00–16�30  
Janakan koulu, miehet

Maanantai oli alun perin naisten vuoro, mutta  
heitä oli niukanlaisesti. Naisten pyynnöstä vuoro 
muutettiin sekavuoroksi. Jos naisia löytyy  
pelaamaan riittävästi, niin muutetaan takaisin.

Seuratkaa kotisivuja mahdollisten peruutusten 
vuoksi.

Sählyn pelivuoroista luovuttiin, koska niihin ei löy-
tynyt vetäjää. Mikäli innokas vetäjä löytyy,  
niin vuoroja voidaan hakea.

Lisätietoa:
Hessu Parviainen
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com
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VAPEPA, vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Hyvä marjavuosi toi mukanaan useita häly-
tyksiä kadonneiden henkilöiden etsintään lop-
pukesän ja syksyn aikana, mutta myöhemmin 
syksyllä tilanne alkoi rauhoittua ja etsintäteh-
tävät vähenivät merkittävästi.

Suuri ponnistus oli elokuun viimeisenä 
sunnuntaina järjestetty kaikille hälytysryh-
mille avoin etsintäharjoitus Ladun Majalla, 
johon osallistui kymmenittäin väkeä. Puolen 
päivän aikaan alkanut tapahtuma toi tehtäviä 
maastoetsijöille, kahdelle dronelle ja etsintää 
suoritettiin myös maastopyörällä ympäristön 
metsäpoluilla ja ulkoilureiteillä. Kadoksissa 
oli kaksi patikkamiestä ja pyöräilijä. Harjoitus-
päivän sää oli syksyinen, kolea ja välillä tihkui 
taivaalta vettä. Neljä tuntia kestänyt harjoitus 
antoi paljon hyvää oppia todellisia etsintöjä 
varten. Kiitos kaikille mukana olleille.

Vapepa-toiminta on kuulunut Jyväskylän 
Ladun ohjelmaan jo vuosikymmeniä.

”Pelastuspartio Jyväskylään” otsikoi Keskisuo-
malainen 7.5.1962, jolloin edellisenä päivänä 
Jyväskylän Ladun puuhamiehet olivat perusta-
neet alueemme ensimmäisen etsintäpartion. 
Tämä tapahtui kaksi vuotta ennen virallisen 
Vapepan perustamista. Tähän aiheeseen pa-
laamme lähemmin ensi vuoden aikana.

Lokakuun 29. päivänä pidetyssä Vapepan Kes-
ki-Suomen maakuntatoimikunnan kokoukses-
sa päätettiin myöntää pronssinen ansiomitali 
Reijo Leinolle, joka on toiminut Jyväskylän La-
dun hälytysryhmässä kymmenen vuoden ajan 
aktiivisesti. Sydämelliset onnittelut ja kiitokset 
Reijolle arvokkaasta työstäsi lähimmäisten 
auttamiseksi.

Teksti: Heikki Viljanen

Kuluva vuosi on ollut ennätyksellisen vilkas. 
Normaalisti Keski-Suomessa vuotuisten 
tehtävien määrä on ollut noin 25, nyt jo yli 40. 
Tämä on näkynyt myös Jyväskylän Ladun toi-
minnassa. Uusia jäseniä on liittynyt ryhmään, 
jossa on jo yli 120 jäsentä. Samalla tehtävät 
ovat varautumisen vuoksi laajentuneet. 

Yhteistyösopimuksia ollaan tekemässä myös 
kuntien suuntaan, perinteisempien Poliisin ja 
Pelastustoimen lisäksi.

Koronan takia uusien vapaaehtoisten kurssi- 
tuksiakaan ei ole unohdettu vaan on eletty 
ajassa tehden kurssituksia hybridinä, jolloin 
luokkakoulutukset ovat siirtyneet verkkoon. 
Koulutuksiin liittyvä harjoitus on pidetty 
ulkotiloissa.

Ladun Majalla tullaankin järjestämään ennen 
vuoden loppua vielä yksi  etsinnän peruskurs-
si, joten vielä ehtii uudetkin jäsenet mukaan. 
Kursseista löytää lisätietoja Vapepa Keski- 
Suomen sivuilta tai kysymällä yhdistyksen 
Vapepa-hälytysryhmän jäseniltä.

On hyvä muistaa, että meitä vapaaehtoisa 
tarvitaan: uusi hälytystehtävä voi tulla mil-
loin vaan. Siksi on tärkeää, että pidämme 
tietomme OHTO-järjestelmässä ajan tasalla. 
Vastaamme hälytyksiin sovituilla tavoilla, 
seuraamme aktiivisesti Vapepa-tiedotteita ja 
tapahtumakalenteria.

Lämmin kiitos kaikille toiminnassa mukana 
olleille.

Rauhallista Joulun aikaa ja hyvää tulevaa 
vuotta 2021.

Jyväskylän Ladun Vapepa-hälytysryhmä

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 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 esimerkiksi  
perhejuhlien, kokoustenja liikunnallisten 
tai luontoon liittyvien tapahtumien pito- 
paikaksi. 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. 
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.

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 
erikseen. Poikkeavat hinnat juhannuksena ja 
Rally Finlandin aikana.

Ladun Maja ja Soppimaja sijaitsevat  
Kolmisoppisen rannalla

Lomaosakkeet

Vuodelle 2021 oli tarjolla 50 viikkoa. Lomaviik-
koja haki yhteensä 111 henkilöä, jotka esittivät 
409 lomaviikkotoivetta.

Tänä syksynä siirryttiin uudenlaiseen arvonta-
malliin, joka painottaa ensimmäistä toivetta. 
Tästä syystä arvonta on hivenen normaalista 
myöhästynyt. Lomaviikon saaneille on ilmoi-
tettu asiasta sähköpostitse.

Vapaat lomaviikot ovat nähtävillä kotisivuil-
lamme.

Teksti: Hessu Parviainen
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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 tammi- 
helmikuussa. Lehden aineisto osoitteeseen 
jyvaskylanlatu@gmail.com  
viimeistään perjantaina 8�1�2021.

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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Helmikuu

La–Su  
6.–7.2. klo 10

Muumien hiihtokoulu 
Majalla

Sunnuntai  
21.2. klo 10 Jyväshiihto Majalla

Lauantai  
27.2. klo 18

Täysikuunhiihto /  
lumikenkäily Majalla

Huhtikuu

Sunnuntai 
18.4. klo 15 Kevätkokous Majalla

Pe-Su 
23.–25.4.

Suomen Ladun  
kevätpäivät Turussa

La–La 
10.–17.4. 

Hiihtoretki 
Vuontispirtille

Maaliskuu

Lauantai 
6.3. klo 10

Ulkona Kuin Lumiukko 
-tapahtuma  
Kirkkopuistossa

Tammikuu

Sunnuntai 
10.1.2021

Ilmoittautuminen 
Muumien hiihtokouluun 
alkaa

TULEVIA TAPAHTUMIA

Kuva: Heikki Viljanen


