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Hiihtomaja Kolmisoppisella

Elämänluukulta
kohti kesää
AI M O K I R J AVAINE N, VARAP U HEENJOHTA JA

S

uomalaiset ovat koronasta johtuen liikkuneet kuluvana vuonna ahkerasti kotimaassa - näin aloitin terveiset puheenjohtajilta joulukuussa. Ja kyllähän suomalaiset
ovat liikkuneet myös koko talven hyvin ahkerasti
huolimatta koronasta tai juuri sen takia. Jyväskylän ympäristössäkin talvi oli vaihteeksi kunnollinen, perinteinen lumitalvi. Hiihtokausi oli
huomattavasti pidempi kuin muutamana aikaisempana vuonna kaikilla laduilla Jyvässeudulla.
Hiihtämisen kovasti kasvaneesta suosioista kertonee jotain sekin että, vaikka kaikki muutkin
ladut kaupungin alueella olivat hyvässä tai erinomaisessa hiihtokunnossa, hiihtäjiä riitti koko
talven myös Majan alueen laduille.
Viime syksynä Jyväskylän kaupunki laajensi
merkittävästi Majan parkkipaikkoja sekä kunnosti ja levensi tien Ronsuntaipaleentieltä alas
parkkipaikoille. Tästä kuuluu iso kiitos kaupungille. Parkkipaikat olivat viikonloppuisin ja
hiihtolomaviikoilla varsin täynnä. Ronsuntaipaleentien varteen ei autoja onneksi, lukuun ottamatta viimeisintä Majan aukioloviikonloppua,
parkkeerattu.
Koronasta johtuen majakahviota ei tänä talvena voitu perinteisesti avata ollenkaan. Mutta
käsistään kätevät ideanikkarimme vaihtoivat
yhden ikkunan tilalle ”elämänluukun”, joka talven kokemuksen perusteella toimi oikein hyvin
poikkeusoloissa. Luukku aukesi 17.1. Elämän-

luukku-nimi juontaa juurensa savotta-aikoihin,
jolloin savotoissa asuva metsätyöväki ja heille
ruokaa tehneet savottaemännät asuivat samassa rakennuksessa. Asuintiloja erotti seinä, jossa
oli vain pieni luukku ruoan ja kahvin tarjoiluun.
Syy moiseen järjestelyyn ei varmaankaan ollut
koronavirus. Talven mittaan Majan elämänluukulla kävi noin 5500 ulkoilijaa. Vilskettä
riitti niin sisällä pienen luukun kautta asiakkaita palvellessa kuin ulkona pöytien ja penkkien
sekä tulipaikan ympärillä. Etäisyyksistä pidettiin
hienosti huolta.
Tätä kirjoittaessa näyttää siltä, että Jyväskylän
Ladun kesäkauden ulkoliikuntatapahtumat
voinevat alkaa lähes normaalisti kesän alussa.
Toki kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja
ohjeet huomioiden. Tapahtumien aikataulut,
retkikohteet ja muut niihin liittyvät tiedot löytyvät toisaalta tästä lehdestä ja Ladun kotisivuilta.
Tervetuloa mukaan.
Keväällä ei voitu järjestää minkäänlaisia yhdistyksen 80-vuotissyntymäpäivään ja juhlavuoteen liittyviä tapahtumia. Kovasti toivomme,
että syyskuussa 3. ja 4. päivä juhlat muodossa tai
toisessa voimme järjestää. Siitä lisää kesän mittaa niin kotisivuilla kuin seuraavassa lehdessä.
Hyvää loppukevättä ja erinomaista
ulkoilukesää
Aimo
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Retkellä

KY MMENEN K I LO METRI Ä HA N G ES S A VA S TA S I VI I T TÄ KY MMENTÄ VA LMI I LL A L A D ULL A . HI EN O KO K EMUS !

Talviyö ja hiihtoretki
Leivonmäen
kansallispuistossa
T E K S T I : H E IK KI V ILJANEN
K U VAT : H E IKKI V ILJANEN, MAURI PI TKÄNEN

Jyväskylän Ladun retkiryhmä suunnitteli hiihtoretkeä Leivonmäen kansallispuistoon jo edellisen
vuoden helmikuussa. Kaikki muistamme vuoden
2020 lumettoman ja vesisateen kyllästämän talven.
Reissu jäi tekemättä sillä kerralla, mutta onneksi
saimme tänä vuonna oikein perinteisen lumi- ja
pakkastalven. Onneksi hiihtoväelle ja muille lumi-

talvesta pitäville ja epäonneksi niille, jotka tuskailevat lumitöitä, kinoksia ja pakkasta.
Retki suunniteltiin toteutettavaksi helmikuisena
viikonloppuna siten, että osa retkeilijöistä voisi
mennä paikalle jo lauantaina ja yöpyä siellä ja toinen osa tulisi sunnuntaina hiihtämään kansallis-
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puiston hienon retkiladun. Tämä oli suunnitelma,
vaan kuinkas siinä kävikään?
Lähtöä edeltävällä viikolla kävimme Marja-Liisan
ja Maurin kanssa hiihtämässä pitkin retkilatua ja
katsomassa valmiiksi yöpymispaikan Harjujärven
puolikodan luona. Aurinkoinen pakkasilma ja
hyväkuntoinen latu saivat aikaan ”wau-efektin”.
Onpa hienoa hiihdellä ja tarjota tämä elämys myös
muille. Upeaa suoluontoa ja pääosin helppoa latua
hiihdettäväksi.
Oma kokemukseni talvisesta retkeilystä siten, että
metsässä ollaan yötä, oli vähäinen. Vuosikymmeniä sitten olin yksinäisellä vaelluksella syyskuussa
Kevolla ja eräänä aamuna kömpiessäni teltasta
maa oli valkoisena ja teltta jäässä ja lumessa. Nyt
päätin harjoitella teemalla ”nuku talviyö ulkona”.
Eräänä lauantaina myöhään illalla lähdin vetämään päivällä pakkaamaani pulkkaa lumikengät
jalassa lähimaastoon. Olin käynyt katsomassa
hyvän leiripaikan jo päivällä ja tampannut teltan
paikan valmiiksi lumikengillä. Teltan pystytys kävi
otsalampun valossa helposti, pakkasta oli hieman
toistakymmentä astetta, poutaa ja vain pieniä tuulenpuuskia satunnaisesti. Harjoitusyö osoittautui
hyödylliseksi ja sain siitä käyttökelpoista oppia
lisää talviretkeilyyn ja talviyöpymiseen teltassa.
Sovittuna ensimmäisenä retkipäivänä, myöhään
lauantaina iltapäivällä kurvasin Kirveslammen
pysäköintipaikalle ja siellä olikin jo Tomi valmiina lähtöön pitkät metsäsukset jalassa ja ahkio
perässään. Vaihdoimme tervehdykset ja Tomi lähti
hiihtämän kohti Harjujärven puolikotaa. Matkaa
kodalle oli vain puolisen kilometriä. Minä laitoin
lumikengät jalkaani ja lähdin vetämään täyteen
lastattua pulkkaa aluksi tietä pitkin, mutta sitten
päätin oikaista umpihangen kautta. ”Tietä käyden
tien on vanki, vapaa on vain umpihanki” (Aaro
Hellaakoski). Eivät ne lumikengät paksussa puuterilumessa kovin hyvin kanna, mutta raskas pulkka
kulki kuitenkin melko mukavasti, joten sieltä alkoi
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Mikäpäs tässä oli istuskellessa
nuotion loimussa eväitä
syöden.
määränpää vähitellen jo näkyä. Tomi oli jo sytyttänyt nuotion tulipaikalle ja lähemmäksi päästyäni
näin nuotion päällä kahvipannun. Täydellistä!
Tomi oli jo löytänyt teltalleen paikan ja pystytys oli
käynnissä. Minä vedin pulkkani pienen matkan
päässä olevan kummun päälle, joka oli laeltaan
juuri sopivan tasainen. Tamppasin teltalle pohjaa
upottavaan puuterilumeen lumikengillä. Parikymmentä minuuttia riittää alustan kovettumiseen,
jolloin teltan pystytys sujuu helposti. Oviaukko
pois tuulen suunnasta. Yläpuolella ei saa olla puita, joissa on raskas lumikuorma ja teltan kiinnitykset huolella. Telttojen mukana tulevat maakiilat
ovat yleensä suunniteltu kesäkäyttöön. Minulla oli
mukanani kuusi 50 cm mittaista puukeppiä, jotka
syntyivät kätevästi kahdesta katuharjan varresta
(150 cm), kun ne sahasi kahdesta kohtaa poikki.
Ne upposivat lumeen helposti ja olivat riittävän
tukevasti paikoillaan teltan kiinnitystä varten.
Avuksi tavallisia maakiiloja. Teltan lattialle muotoon leikattu 6 mm routamatto, kaksi solumuovista
retkipatjaa ja kaksi makuupussia, joista toinen
untuvapussi ja toinen keinokuituinen makuupussi.
Makuupussini olivat ns. kolmen vuodenajan pusseja, joten siksi kaksi pussia sisäkkäin. Untuvapussi
sisäpuolelle ja keinokuitupussi päälle.
Olin tyytyväinen leiriini ja totesin olevani nyt
tämän kukkulan kuningas. Reppu mukaan ja
nuotion ääreen, jossa kahvi jo odotti valmiina.
Ilta alkoi pimetä ja puhelin piippasi viestin, jossa
latulaiset Annika ja Riikka kertoivat saapuvansa
vähän myöhemmin. Mikäpäs tässä oli istuskellessa nuotion loimussa eväitä syöden. Minä käytän
retkeillessä helppoja ratkaisuja ruokailuun, eli val-

miita annoksia, joihin lisätään vain kuuma vesi tai
lyhyillä reissuilla tyyliin nuotiomakkara, voileivät
ja teetä tai kahvia termospullossa. Tomi oli toista
maata. Paistinpannuun puikulaperunoita, reilunkokoinen pihvi ja aterian kyytipojaksi siemaus
punaviiniä. Onneksi kaikki tyylit ruokavalintoihin
retkillä ovat vapaita ja sallittuja. Pääasia, että ravintoa ja juomista on mukana riittävästi. Juomavesi
talviretkillä mieluiten termospulloissa, varsinkin,
jos yöpyminen on edessä.
Lumisade hiipi järven yli leiripaikkamme päälle
voimistuen hetki hetkeltä. Kaksi valopistettä lähestyi pimeydestä ja ensin tupsahti nuotiopiiriin Riikka ja hetken päästä Annika. Pulkat olivat täynnä
tavaraa ja telttojen pystytys alkoi, joka tarkoitti sitä,
että me katselimme Tomin kanssa nuotion äärellä
kahvimukit käsissämme sitä, kun naiset pystyttivät
telttojaan. Ei ehkä kovin herrasmiesmäistä, mutta
hyvin tasa-arvoista. Ilta sujui leppoisasti lettuja paistellen ja maistellen sekä jutellen lähinnä
retkeilyyn liittyvistä asioista. Jossakin vaiheessa
minua pyydettiin testaamaan Annikan ja Riikan
tuomat lumikengät, jotka heillä oli mukanaan suksien lisäksi. Tein pienen testikierroksen molemmilla kengillä ja totesin niiden olevan käyttökelpoisia. Lumisade yltyi koko ajan ja välillä kävimme
ravistelemassa lunta pois telttojen päältä. Tuli loimotti nuotiossa ja sitten haukotus ja kohta toinen.
Ehkäpä pian voisin lähteä kohti telttaa ja kömpiä
sisälle makuupusseihin. Ja mitäpäs sitä enempää
miettimään. Minä ja Tomi lähdimme yöpymään ja
Annika ja Riikka lähtivät vielä lumikenkäilemään.
Nukahtaminen oli aluksi vaikeaa ja makuupusseissa oli jopa liian kuuma, mutta jossakin vaiheessa
lumisen metsän hiljaisuus toi mukanaan syvän
unen. Seuraavan kerran heräsin, kun aamu alkoi
jo sarastaa. Pieni telttani tuntui kovin ahtaalta, sillä lunta oli kertynyt varsinkin teltan ulkopuolella
peräosaan ja sivuihin paksu kinos.
Kohta tulisivat hiihtoretkeläiset, mutta koko illan
ja yön kestänyt sankka lumisade oli muuttanut

KAHVI
MAI STUU
TELT TOJEN
PYSTYTYKSEN
LOMASSA.

hiihtoretken umpihankihiihdoksi. Jälkeenpäin
sain tietää, että osa mukaan ilmoittautuneista oli
jättäytynyt pois ja muutama jätti hiihtoretken kesken palaten lähtöpaikkaan. Sitkeimmät latulaiset
eli kuusi urhoollista hiihtivät umpihangessa Harjujärven puolikodalle saakka, jota voidaan pitää
aikamoisena suorituksena. Me yöpyjät olimme jo
poistuneet, kun hiihtoretkeläiset saapuivat kaksi
tuntia kestäneen umpihankihiihdon jälkeen leiripaikkaamme todetakseen nuotion vielä palavan
pienellä liekillä. Evästauon jälkeen hiihtoa ei enää
jatkettu umpihankeen, vaan paluu tapahtui samaa
latua takaisinpäin. Yöpyjistä Annika ja Riikka olivat
lähteneet hiihtämään retkiladun ja he tulivat vastaan paluumatkalla. Sain kommentteina hiihtäjiltä
”Leivonmäen 10 km tuntuu kuin 50 km”, ”tällaiset
reissut jäävät mieleen ja niitä voi muistella sitten
keinustuolissa”, ”reissu oli joka tapauksessa hyvä”.
Retki saatiin toteutettua ja osallistujille jäi varmasti
mieleenpainuvia muistoja talvisesta Leivonmäen
kansallispuistosta. Ja jälleen kerran opetuksena:
hyvä suunnittelu ei poista yllätysten mahdollisuutta. Yllätykset tuovat kuitenkin mukanaan aina
muistoja. Kiitos kaikille mukana olleille. Seuraavalla retkellä tavataan ja silloin jo toivottavasti
kesäisemmissä merkeissä. Hienoa mennyttä talvea
on kuitenkin mukavaa muistella.

7

PÄ I VÄ
MUURATS A LO S S A .

Kesän 2021 retkiohjelma
T E K S T I : H E IK KI V ILJANEN

K U VAT : M AU RI P ITKÄNE N, MARJUT HILSKA

Lähde mukaan mukavassa seurassa Jyväskylän Ladun iltaretkille ja viikonloppuretkille.
Luvassa on mielenkiintoisia retkikohteita ja liikuntaa lumoavassa luonnossa.
Retkelle voi osallistua normaalikuntoinen. Mukaan omat eväät sekä säätilaan sopivat jalkineet ja vaatteet.
Retkikohteisiin kuljemme kimppakyydeillä, huomioiden kulloinkin voimassa olevat terveysviranomaisten
ohjeet ja määräykset. Tervetuloa mukaan!
I LTA R E T KET, LÄHTÖ K LO 17 : 00 A L A KUL M A LTA
TO 2 0 . 5 .

H ÄÄHNINM ÄK I, H ANKASALMI

TO 3. 6.

O RAV IV U ORI, KORPILAHTI

TO 1 7. 6 .

LAU LAVAN M Ö RÖ N POLKU, SUMIAINEN

TO 1 . 7.

K IRK KONIEMI, H ARTI KAN KIRKKOMAA, LAUKAA

TO 1 9 . 8 .

RU MMAKON PATIK KAREIT TI , TOIVAKKA

TO 2 . 9 .

EI RET KE Ä

TO 1 6 . 9.

YLÄ-M YLLYJÄRV E N VUORI LAMMEN KI ERROS,
LÄH TÖ LAD U N MA JA LTA

TO 30 . 9.

H AAPAS AARE N LU ONTOPOLKU, VAA JAKOSKI , HAAPANIEMI

VIIKON LOPPUR ETK ET, LÄHTÖ 12.6., 7.8. J A 25 .9.
K LO 9 : 00 ALAK ULMALTA
LA 1 5 . 5.

K ÄV E LYK IP INÄ LAD UN MA JALLA KLO 1 0 .0 0 ALKAEN (80 V.)

LA 1 2 . 6.

P IH LA JAV ED EN E RÄMAAKI RKKO

LA 7. 8 .

S U MIAIS T E N HITONHAUTA

LA 2 8 . 8 .

NU KU YÖ U LKONA -TAPAHTUMA,
PAIKKA ILM O IT E TAA N MYÖHEMMIN

LA 2 5 . 9.

LEIVONMÄE N KANSALLISPUISTO
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Viikkoaktiviteetit

Lentopallo
Salivuorojen loputtua (mikäli nyt enää tänä keväänä saleihin päästään) lentopallon peluuseen siirrytään Ladun Majan ulkokentälle. Pelaamaan ale-

TEK S TI : HES S U PA RVI A I N EN

taan, kun kenttä on riittävästi kuivunut ja ilma sen
verran lämmennyt, että pelata tarkenee. Peliaika
keskiviikkona ja sunnuntaina klo 17:30-19:30.

Jäsenistön kesäsauna
Jäsenistön kesäsauna lämpiää sunnuntai- ja
keskiviikkoiltoina. Naiset saunoo klo 18:0019:30 ja miehet 19:30-21:00.
Sauna lämpiää ensisijaisesti Majalla, mutta
Majan ollessa varattuna, siirrymme Soppima-

TEK S TI : HES S U PA RVI A I N EN

jalle. Molempien ollessa vuokrattuna, jäsensauna peruuntuu.
Pyrimme pitämään kotisivut ajan tasalla tämän
suhteen.
Tiedustelut: Hessu 0400 318106

Sauvakävelemään maanantaisin
Sauvakävelykausi aloitetaan maanantaina 10.5.
klo 18 Kuntoilukeskus Buugin pihasta (Kuntoraitti 4). Alkuverryttelyn jälkeen jalkaudutaan
Laajavuoren maastoon. Tule mukaan sekä rauhallisemmin että reippaammin etenevä sauvailija. Omien kävelysauvojen puuttuminen ei ole

Tiistai-pyöräilyt
Tiistai-iltojen pyöräilyt käynnistyvät 18.5.2021
klo 18.00 ja jatkuvat elokuun loppuun 31.8.2021
asti. Heinäkuussa pidämme lomatauon.
Lähtöpaikkana on perinteisesti jäähallin Kahvila
Alakulma (Rautpohjankatu 10 Hippoksella).
Iltapyöräilyjen lisäksi pyrimme järjestämään
kesän aikana pyöräilyn päiväretkiä, joista ilmoitamme kotisivuilla lähempänä ko. tapahtumia.
Ilta- ja päiväpyöräilyt suuntautuvat lähialueen

TEK S TI : MA RJ A -LI I S A K A N A N EN

este. Voit lainata kävelysauvat ryhmän vetäjältä.
Sauvailukausi jatkuu heinäkuun taukoa lukuun
ottamatta aina syyskuun loppuun saakka.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja:
Marja-Liisa Kananen, puh. 040-416 3086

TEK S TI : REI J O L EI N O

mielenkiintoisille reiteille mahdollisimman
paljon pyöräteitä hyödyntäen. Iltalenkin pituus
on noin 20 km ja päiväretkellä jonkin verran
pitempi. Matkavauhti on porukan mukainen
eli ”kaveria ei jätetä”, vaan edetään hitaimpien
mukaan. Kaikki osallistujat ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja.
Edellytämme osallistujilta pyöräilykypärän käyttöä ja suosittelemme juomapullon mukaanottoa.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia. Osallistuminen ei edellytä Jyväskylän Ladun jäsenyyttä.
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Valtakunnallinen Pyöräilyn Kilometrikisa 2021
Leikkimielistä työyhteisöjen, yhdistysten, seurojen, harrastus- ja ystäväporukoiden Kilometrikisaa
poljetaan jälleen 1.5.-22.9.2021. Jyväskylän Latu on
ilmoitettu mukaan. Tulethan sinäkin polkemaan.
Voit liittyä Jyväskylän Ladun joukkueeseen sivulla kilometrikisa.fi. Joukkueen koodi, jota tarvitset

ilmoittautuessasi, on JklLatu2021. Kisassa voit
seurata omia ja sopivien kilpakumppaniesi kilometrikertymiä. Kokemuksesta voin vakuuttaa,
että kaverien kertymien seuranta on motivoinut
usein pyörän selkään.
Pyöräilemisiin!

Polkujuoksun iloa
Mainion lumitalven jälkeen on aika vaihtaa
monot lenkkareihin ja ottaa suunta Jyväskylän
seudun poluille!
Aloitimme Jyväskylän ladussa ohjatun polkujuoksu toiminnan ohjaajakoulutuksen innoittamana pari vuotta sitten ajatuksena tarjota
mukavaa polkuiloittelua vaihtelevilla reiteillä.
Kesän 2020 polkujuoksut käynnistyivät vasta elokuussa koronarajoituksista johtuen, mutta onneksi
pääsimme lopulta tositoimiin. Yhteislenkkimme
suuntautuivat eri puolille Jyväskylän metsiä ja
näimmekin parin kuukauden aikana uusia, hienoja polkukohteita aina Keljonkankaalta Palokkaan.
Lenkeillä tutustuimme eri polkutekniikoihin,
alustoihin ja nautimme vaihtelevista maastoista. Poluilla kirmasi parhaimmillaan 18 innokasta menijää ja mahdollisuus oli valita kahden
vauhtiryhmän väliltä, mikä koettiin hyväksi käytänteeksi. Loppukaudesta yhdistimme ryhmät.
Näin aiomme jatkaa tulevanakin kautena.
Tarjoamme matalan kynnyksen mahdollisuutta
tutustua lajiin, joka haastaa monipuolisesti mieltä
ja kehoa. Samalla pääsee tutustumaan sellaisiin
reitteihin, jotka eivät ehkä ole ennestään tuttuja,
vaikka Jyväskylässä olisikin asunut jo pidempään.
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TEK S TI : REI J O LEI N O

TEK S TI : S A N N A P EN T TI N EN

Tärkeätä on myös välillä pysähtyä nauttimaan
kohdalle osuvasta maisemasta ja virkistyä metsäluonnosta hyvässä seurassa. Varusteiksi riittävät
tavalliset lenkkarit, ulkoiluvaatteet ja juomapullo.
Kesällä 2021 yhteislenkkimme ovat tiistaisin klo
18.00. Ensimmäinen kokoontumiskerta on 1.6.
Ladun Majalla os. Ronsutaipaleentie 337.
Kesän ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan
toukokuussa Jyväskylä Ladun verkkosivuilla ja
tapahtumakutsu tulee näkyviin Ladun Facebook-sivulla. Kuvia ja tunnelmapaloja jaamme
Instagramin kautta ennen ja jälkeen lenkin.
Polkuterveisin,
Sanna, Susanna, Tuija sekä uusina ohjaajina
Johanna O. ja Johanna N.

JUOKSUKUVA O N
KELJONK A N K A A N
POLUI LTA
KUVA: SA N N A
PENT TIN EN .

Akumajakuulumisia
T E K S T I : I S MO RÄS ÄNE N
K U VAT : I S MO RÄS ÄNEN

Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omistamien Akumajan ja Dominickin mökin isäntäyhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin liittyvä
rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapissa kauniin
Akujoen rannalla, Paistunturin erämaa-alueen
rajalla. Luonnonkauniille paikalle johtaa paikoitusalueelta 3,3 kilomerin polkureitti.

NÄKY MÄ AK UMA J A N RA P P US I LTA

Suomen Latu hoitaa kohteiden vuokrauksen
jäsenistölleen. Akumaja on mitoitettu 12 hengelle ja Dominickin mökki 6 hengelle. Kohteet
ovat vuokrattavissa erikseen tai molemmat
yhdessä.
Jyväskylän Ladun Akumaja-toimikunta organisoi kiinteistöjen kunnossapidon. Kohteeseen
järjestetään huoltoviikot keväällä ja syksyllä
talkooperiaatteella. Kiireelliset asiat hoidetaan
paikallisten yhdyshenkilöiden avustuksella.
Vuoden 2021 huoltoviikoiksi on sovittu alustavasti viikot 22/2021 ja 39/2021. Huoltoviikon
reissut kestävät meno- ja paluumatkan yöpymisineen 10 päivää ja mahdollistavat talkootöiden ohessa myös retkeilyä upeissa Lapin
maisemissa.

DOMI NCIN MÖ K K I .

AKUMA JA.

Seuraavan huoltoviikon talkooporukka valitaan
kevään 2021 aikana. Jos talkootyö ja lapinretkeily kiinnostavat, niin tule mukaan Jyväskylän
Ladun Akumaja-toimintaan. Soittele tai viestittele niin kerron lisää.
AK U M A J A-TO IMIK U NNAN V E TÄ JÄ:
I S M O R ÄS ÄNEN
0 4 0 0 544 414
I S M O. R AS A NE N@G M AIL.CO M

HUOLTOTÖITÄ A K UMA J A N S A UN A LL A
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Suomen Ladun leiripäivien
dokumentoija
T E K S T I J A KU VAT: MAU RI P IT KÄNEN

J

yväskylän Latu on saavuttanut alkuvuonna
80 vuoden iän. Puheenjohtajamme Marjut
Hilska onnitteli menneenä kesänä Paulia,
pitkäaikaista jäsentämme, joka saavutti tuon
saman iän jo ennen yhdistystämme.

Vesannolta Pohjois-Savosta kotoisin oleva Pauli
Hulkkonen on kokenut 80 vuoden aikana monenlaisia tapahtumia. Hän tuntee Jyvässeudun kuitenkin omakseen, jossa on elänyt koko varsinaisen
aikuisikänsä. Nuorukaisena hän toimi jopa lentokoneen rahastajana. Tuttava lennätti Pohjoisessa
Keski-Suomessa koneellaan halukkaita. Pauli toimi yleisölennätysten rahastajana. Pääsipä välillä
pienkoneen kyytiinkin. Vaasan tekun jälkeen työt
12

PUHEENJOHTA J A MA RJ UT HI LS K A TO I MI T TI S YN TYMÄPÄI VÄSA N K A RI PA UL I HUL K KO S EL L E O N N I T TELUKUKAT.

kuljettivat sähköalan ammattilaista ensin Jyväskylään ja sitten Tampereen kautta Jyväskylään. Eri
työnantajien töissä Pauli pääsi kokemaan monipuolisia haasteita eri tehtävissä. Monissa töissään
Pauli oli mukana toteuttamassa uusia menetelmiä
ja tekniikoita. Tietotekniikan kehitystä alallaan
Pauli pääsi seuraamaan aitiopaikalta. Työpäivät
venyivät usein erittäin pitkiksi. Myös kaikissa yrityksissä tuntui löytyvän monenlaisia, mielenkiintoisia tuttavuuksia.
Tontti löytyi Jyvässeudulta jo yli 50 vuotta sitten.
Sille nousi viihtyisä omakotitalo. Alueelle on
noussut lisää rakennuksia, onpa tonttiin liitetty
myöhemmin pari muutakin tonttia. Jo noihin
aikoihin matkat Lappiin kiehtoivat Paulia ja matkoja riittikin. Parhaimpina vuosina saattoi reissuja
Lappiin olla neljäkin kappaletta. Yleensä hänellä
oli rinkka selässä tai ahkio perässä. Sellaiselta matkalta löytyi vaimokin.
Jyväskylän Ladun toiminnassa pariskunta toimi
monin eri tavoin. Pauli oli mm. mukana eräänlaisessa majatoimikunnassa, joka ylläpiti majakiinteistöä. Majaa laajennettaessa aikoinaan hän
oli mukana nostamassa kurkihirttä uuteen laajennettuun Ladun Majaan. Vaimo toimi jonkin aikaa
sen aikaisen yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajana.
Valitettavasti Pauli jäi leskeksi jo 1990-luvulla. Hän
on ollut toimelias myös Tunturikerho Ovtsissa.
Pauli nimettiin jo varhaisessa vaiheessa ”Tunturisudeksi”. Näiden lisäksi hän on osallistunut
videokerhon toimintaa Jyväskylässä melkein sen
perustamisesta saakka.
Ovtsissa Paulin toiminta on ollut pääasiassa elävän
kuvan tallettamista. Kamera on ollut myös Ladun
tapahtumissa usein mukana. Pauli on harrastanut
kuvausta koko aikuisikänsä. Aluksi liikkuvaa kuvaa
tallennettiin kaitafilmikameralla, myöhemmin
videotekniikalla, joissa tallennusformaatit ovat
muuttuneet moneen kertaan. Tänäkin päivänä
mukana on usein laadukas nykyaikainen digiajan
videokamera.

Jyväskylän Ladun toimintamuotoihin kuuluu
myös valokuvauskerho. Se on valtakunnallisestikin
katsottuna harvinainen latuyhdistyksen toiminta
ja kerhossa on mukana jo melkein sata latulaista.
Pauli on aktiivinen kuukausittaisten kerhoiltojen
ja toteutettujen kuvausretkien osallistuja. Hänellä
on Suomen Ladun leiripäiviltä kuvatut ja valmiiksi leikatut filmit aina Pellon leiripäivistä lähtien.
Haastattelun ohessa todettiin noiden tallenteiden
olevan arvokkaita dokumentteja. Päätetiinkin selvittää, millä tavoin nuo aineistot saisi digitoitua ja
tallennettua jälkipolville katsottavaksi. Uudemmille latulaisille tiedoksi, että Suomen Ladun leiripäivät järjestettiin vuodesta 1958 aina vuoteen
2012 saakka. Parhaaseen aikaan leiripäiville osallistui noin 10 % Suomen Ladun jäsenistöstä! Aikamoinen saavutus. Aikojen kuluessa erilaiset kesätapahtumat ruuhkautuivat samoille viikonlopuille
ja leiripäivien osallistujamäärät vähenivät muun
tarjonnan lisääntyessä. Olisiko mukavuudenhalu
ollut vähentämässä intoa telttayöpymisiin?
Jyväskylän Ladun tulevaisuuden suhteen Pauli on
luottavainen. Uusi huoltorakennus ja majarakennukseen liittyvät suunnitelmat takaavat toiminnan
jatkuvuutta.

PAULI
HULKKONEN 80 V
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Valokuvauskerho
T E K S T I J A KU VAT: IS M O RÄS ÄN EN

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on
tarkoitettu aiheesta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille.
Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti
joka kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00
Ladun Majalla. Koronaepidemia on estänyt
kerhoillat vuoden 2020 keväästä alkaen.
Vuoden 2021 kerhoillat alkavat, kun se katsotaan riittävän turvalliseksi. Kuvausretket
saattavat toteutua myös nyt poikkeusaikana.
Jatkosta tiedotamme kerhon tiedotteilla,
yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa
sekä jäsenlehdessä.
Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, koulutusta, kuvien katselua ja muuta kuvaukseen
liittyvää. Kerhoilloissa vierailee myös ulkopuolisia ammattilaisia ja/tai reissaajia kertomassa erilaisia tarinoita kuvin ja sanoin.
Yhdistys tarjoaa kahvit/teet kerhoilloissa.
Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän
Ladun ja muiden organisaatioiden järjestämiä tapahtumia.
Jos valo- ja/tai videokuvaus kiinnostavat,
niin tervetuloa mukaan.
Omatoiminen kuvaaminen luonnossa on
nyt kaikille suositeltavaa ja näin saamme
korona-ajan kuvamateriaalia myöhemmin katsottavaksi.
Lisätietoja:
Ismo Räsänen
0400 544414
ismo.rasanen@gmail.com
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Frisbeegolfkenttä Ladun Majalle
T E K S T I : R A IMO KOIV IS TOINEN
K U VA: M I K KO P OIKONE N

Ladun Majan läheisyyteen tehdään uusi frisbeegolfkenttä ensi kesänä. Se sijoitetaan Majalta
kaupunkiin päin olevan maankaatopaikan vanhalle osalle, jossa ei enää harjoiteta kaatopaikkatoimintaa. Kaupunki on tekemällään päätöksellä
luovuttanut tarvittavan alueen Jyväskylän Ladun
käyttöön 1.4.2021 alkaen.
Majan läheisyyteen metsäalueelle tehtiin frisbeegolfkenttä jo vuonna 2015, kun kaupunki luovutti
sitä varten tarvittavan alueen käyttöömme. Kenttä
sijoitettiin juuri valmistuneen maankäyttösuunnitelman mukaiseen paikkaan. Suunnittelussa
ja kentän toteuttamisessa saimme suuriarvoista
apua Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry:n silloiselta
puheenjohtajalta Mikko Poikoselta.
Kentästä tuli hyvin suosittu. Muutaman vuoden

jälkeen jouduimme kuitenkin lopettamaan kenttätoiminnan puustovaurioiden takia. Kenttä sijaitsi
sankassa kuusimetsässä. Pelissä käytetyt kiekot
rikkoivat puihin osuessaan jonkin verran puiden
kuorta. Se riitti tuhohyönteisille, jotka iskivät vaurioituneisiin kohtiin. Puita yritettiin suojella, mutta
riittävän suojauksen antaminen kaikille puille oli
mahdoton tehtävä.
Toiminnan uudelleen käynnistämistä varten mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, kunnes päädyttiin
tähän luvan saaneeseen suunnitelmaan. Myös
sen suunnittelussa on Mikko Poikosella ollut
ensiarvoisen tärkeä osuus. Latuyhdistyksemme
ja liitokiekkoilijoiden yhdistys tulevat harjoittamaan yhteistyötä kentän toteuttamisessa. Uudella
alueella ei ole näköpiirissä puustovaurioita eikä
muitakaan haittoja.
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Kävelykipinä 2021
Tule mukaan reippaalle keväiselle kävelylle!
Tapahtuman avauslähtö Ladun Majalla
lauantaina 15.5. turvavälein klo 10:00 – 12:00
Matkat 5, 10, 15 km tai jokaisen oman kunnon
mukaan, kävellen tai sauvakävellen.

Leikkimielisen kävelytapahtuman esikuvana on
Suomi-Ruotsi kävelymaaottelu toukokuussa 1941.
Kävelykipinän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Majakahvio palvelee kävelijöitä ja muita ulkoilijoita
lauantaina 15.5. klo 10:00 – 14:00
Jyväskylän Ladun jäsenenä tai omassa joukkueessasi voit myös kirjata kävelysi 31.10.2021 saakka
valtakunnalliseen ”kävelykilometrikisaan”. Jyväskylän Ladun osallistumiskoodi on: jklatu2180
Ohjeet kirjaamisesta:
suomenlatu.fi/kavelykipina
kilometrikisa.fi

Majakuulumiset
T E K S T I : H E S S U PARV IAINE N

Majakahvio aukaistiin tänä talvena normaalista
poiketen vasta tammikuun puolenvälin tietämillä. Syynä tähän oli tietty covid-19 virus. Emme
uskaltaneet laskea asiakkaita sisälle Majaan
mahdollisten tartuntariskien varalta. Olisihan
siinä olleet ehken suuremmassa riskissä meidän
talkoolaiset.
Niinpä päätimme rakentaa yhteen Majan ikkunoista myyntiluukun, jota kautta myynti tapahtuisi ulos.
Luukun suunnittelu ja nikkarointi ottivat oman
aikansa, joten myynnin aloittaminen myöhästyi
perinteisestä uudenvuodenpäivän avauksesta
parilla viikolla. Onneksi talkoojoukostamme löytyy
taitavia nikkareita vaikkapa tuommoisen luukun
tekoon. Kun luukku saatiin paikoilleen lauantaina,
niin jo sunnuntaina siitä palveltiin asiakkaita.
Majan parkkipaikkoja laajennettiin viime syksynä, mutta silti aika-ajoin parkkitilasta oli pulaa.
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Tämä kertoo paljon Majan hiihtomaastojen suosiosta ja tietysti myös hiihtoinnosta.
Nyt on päivystystalkoolaisten aika vetää henkeä
ja latautua ensi talveen. Toivotaan, että talvesta
tulee hyvä hiihtotalvi ja Majalla voitaisiin palvella
asiakkaita perinteiseen tapaan. Toki luukkumyyntikin voisi olla lisänä. Katsotaan, aika näyttää. Suuri kiitos kaikille talkoolaisille.

Majatalkoot
Perinteiset keväiset Majatalkoot pidetään poikkeuksellisesti sunnuntaina 16.5. klo 9:00-15:00.
Talkoolaisille tarjotaan jo perinteeksi muodostunutta soppaa ja tietysti talkoiden ohessa myös
kahvitellaan.
Talkoissa haravoidaan piha, siivotaan Maja ja
sauna sekä kohennellaan muutoinkin vähän
paikkoja.
Eikä tietenkään unohdeta Soppimajaa ja uimarantaa.
Tervetuloa!

21.5.2021
LUONTOTYÖPÄIVÄ
Kuva Touho Häkkinen.

Siirrä työsi luontoon!

#luontotyöpäivä

Luontotyöpäivä Ladun Majalla 21.5. klo 9–15
Jyväskylän Latu ja Meijän polku kutsuu viettämään Luontotyöpäivää Ladun
Majalle perjantaina 21.5. kello 9–15. Alueen nuotiopaikat, kodat sekä luonto- ja kuntopolut
ovat Luontotyöpäivää viettävien käytössä. Tulkaa siis viettämään kävelykokouksia, luontopalavereja tai vain luontotyöpäivän lounashetkeä grillauksen merkeissä Ladun Majalle!
Ladun Maja löytyy osoitteesta Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä. Majan läheisyydessä on runsaasti paikoitustilaa ja alueelle
voi myös saapua pyörällä tai kävellen esimerkiksi Myllyjärven kautta.
Alueen nuotiopaikoilla on nuotiopuut luontotyöpäivää varten valmiina.
Tervetuloa viettämään Luontotyöpäivää Ladun Majalle!

Jos haluatte pitää pidemmänkin Luontotyöpäivän, niin Ladun Maja ja sauna on mahdollista vuokrata käyttöönsä illaksi. Tehkää varaus
nopeasti, sillä tiloille on kovasti kysyntää.
Lisätietoja: marjut.hilska@gmail.com.

www.meijanpolku.fi/luontotyopaiva • http://jyvaskylanlatu.fi/ladun-majat/
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Villiyrtit tutuksi -kurssi la 12.6.
T E K S T I J A KU VA: MARJU T HILS KA

Tunnistatko vuohenputken tai käenkaalin? Tai
tiedätkö miten niitä voi hyödyntää ruokavaliossa?
Villivihannesten parasta käyttö- ja keräysaikaa on kevät ja alkukesä. Villiyrtit täydentävät
hyvin ruokavaliota ja niiden keräily on hyvää
hyötyliikuntaa. Kurssilla opetellaan tuntemaan
muutamia helposti tunnistettavia yleisiä villiyrttejä. Osallistujat saavat mukaansa Marttojen
Kuuden yrtin kimara -vihkosen. Oppaana kurssilla on kotitalousasiantuntija Hanni Kuronen
Keski-Suomen Martoista.
Villiyrttikurssi toteutetaan lauantaina 12.6. klo
10–14. Tapaamme Hotelli Alban terassilla klo
10. Jos tulet omalla autolla, hae pysäköintikortti
hotelli vastaanotosta. Ota mukaasi ilmava kori tai
paperipussi, jossa keräämäsi yrtit saavat lempeästi levätä eivätkä ruttaannu yhdeksi möykyksi.
18

Ennen retkeä Hanni esittelee vihkosen villiyrtit
sanoin, kuvin ja näyttein, jonka jälkeen suuntaamme Ylistön rantaraitille ja metsiin keräämään yrttejä. Parin tunnin kuluttua palaamme
takaisin Hotelli Alban terassille / nurmialueelle
ihmettelemään saalistamme ja nauttimaan
kurssikahvit.
Kurssin hinta on 15 € jäseniltä ja 20 € ei-jäseniltä. Hinta sisältää opastuksen, Marttojen Kuuden
yrtin kimara -vihkosen, kurssikahvit kera pienen
suolaisen sekä tapaturmavakuutuksen. Ilmoittautumiset sähköpostilla marjut.hilska@gmail.
com viimeistään sunnuntaina 6.6. Kerro samalla
ruoka-aineallergiasi. Maksamiseen saat ohjeet
ilmoittautumisen yhteydessä.
PS. 3.–4. syyskuuta on tulossa sienikurssi ja -retki. Siitä lisää elokuun jäsenlehdessä.

Vuokraa
rantamökki
kaupunkialueella
T E K S T I J A KU VAT: MAU RI P IT KÄNEN

Jyväskylän Ladulla on vuokrattavissa 1.5.–31.10.
Kolmisoppisen rannalla Soppimaja. Se soveltuu
mökkiloman pitopaikaksi tai vaikka pienen porukan perhejuhlan tukikohdaksi. Majalla on päärakennus, ulkorakennus, puucee ja tiilinen grilli.
Päärakennuksessa on takkatupa, saunaosasto
ja keittiö. Takkatupaan mahtuu n. 20 henkilöä.
Saunaosasto käsittää löylyhuoneen sähkökiukaalla, pesuhuoneen ja pukuhuoneen. Pienessä
keittiössä on tarvittavat laitteet ja astiastot. Ulkorakennuksessa on kaksi aittahuonetta, työkaluvarasto ja puuvaja.
Soppimajalla on vakiona makuupaikat 8 henkilölle. Tilapäisjärjestelyin majoittuvien lukumäärää voidaan lisätä. Majoittuvien pitää tuoda
omat liinavaatteet. Käytön jälkeen vuokraajan
pitää siivota käyttämänsä rakennukset. Päärakennuksessa on yöpymispaikat neljälle. Aittarakennuksen nukkumatilat ovat vaatimattomat.
Saunatiloihin mahtuu useampikin kylpijä kerralla. Rannassa on laituri ja vene.
Juomavesi on vietävä majalle, muuta talousvettä
saa hanasta.
Vuokrahinnat:
1 vrk 120 €, jäsenhinta 90 €
viikonloppu pe-su 200 €, jäsenhinta 150 €
pitemmistä vuokrausajoista neuvotellaan erikseen
Tiedustelut, varaukset ja avainten luovutus:
Heikki Parviainen, 0400 318106
hessu.parviainen@gmail.com
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Majojen vuokraus
T E K S T I : HE S S U PARV IAINE N
K UVA: M AU RI P ITKÄNE N

Kotisivuillamme on kalenteri, josta näet sen hetken varaustilanteen.
Jos haluat vuokrata Ladun Majaa, saunaa tai Soppimajaa, laita sähköpostia hessu.parviainen@
gmail.com. Ilmoita viestissäsi päivä kelloaikoineen (esim. 1.6. klo 15–24). Ilmoita myös, jos haluat
laskuun jotakin yksilöintiä. Lasku lähetetään ensisijaisesti varaajan sähköpostiin pdf-muodossa.
Soppimajalla juomavesi on vietävä mukanaan. Samoin, jos varaatte pelkästään Majan saunaa.
Vesi molempien saunoihin tulee järvestä. Majan raanasta tuleva vesi on juomakelpoista.
Tiedustelut: Hessu Parviainen puh. 0400 318106
Majat

ei-jäsenet

jäsenet

Maja

150 €/ vuokraus

110 €/ vuokraus

Sauna

100 €/ vuokraus

80 €/ vuokraus

Soppimaja

120 €/ 1 vrk

90 €/ 1 vrk

pe–su 200 €

pe–su 150 €

pitemmistä vuokrausajoista neuvotelleen erikseen
poikkeavat hinnat juhannuksena ja Neste Rally
Finlandin aikana
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Vuontispirtillä hiihtämässä
T E K S T I : R I IT TA IKONE N

K U VAT : H E LENA T U RK KI

Räntäsade oli lakannut ja Jyväskylän kadut olivat
lumettomia, mutta lauantaiaamu oli harmaa, kun
nousin Harjun pysäkiltä Matka-Pekan bussiin kello 6:15. Osa matkustajista oli lähtenyt jo Monnarilta. Yhtä tuntemattomiksi naamioituneina kuin
minäkin, mutta iloinen nauru paljasti joitakin tuttuja. Joukko oli harventunut alkuperäisestä, joten
turvavälit oli helppo toteuttaa.
Olin varustautunut matkaan runsailla eväillä,
äänikirjalla ja hyvillä unenlahjoilla. Kolmen
pysähdyksen taktiikalla mentiin. Matkaan mahtui
aurinkoa, räntäsadetta, tietokilpailu, rupattelua ja
taukojumppaa.
Kun Pallastuntureiden jono alkoi vilahdella puiden välistä, päät ja kamerat kurkottelivat autossa
puolelta toiselle. Olimme perillä Vuontispirtin
pihassa, kun matkaa oli tehty täysi kellonympärys.
Majoittuminen, iltapala, hiihtosuunnitelma ja
nukkumaan: osa hotelliin, muutamat mökkeihin.
Itselleni tämä Jyväskylän Ladun hiihtomatka
oli vasta toinen, mutta viime vuodelta tutun

kuuloisia paikannimiä vilahteli puheissa. Turvallisuushakuisena perässähiihtäjänä päädyin
johdetuille retkille ryhmän mukana. Kokeneet
tekivät omia retkiään yksin tai pienissä porukoissa. Hessulle kärjessä kaikki oli ”meleko
mukavvoo” reittiä ja siihen luotin.
Suksihuolto pelasi Alpon ja Hessun toimesta upeasti, vaikka Ladun Majan järjestetty ennakkohuolto olisikin jäänyt väliin. Hyviä vinkkejä sai myös
muilta hiihtäjiltä. Aina oppii uutta, kiitos siitä!
Ensimmäinen hiihtopäivä oli leppoisa Varkhaan kierros. Sää oli pilvinen, suksi luisti
hyvin kodalle asti aamupalapöydästä tehtyjen
eväiden syöntiin. Samalla käytiin esittelykierros, mutta on todettava, että maskin käyttö
vaikeuttaa ihmisten tunnistamista ja nimien
muistamista.
Toisena päivänä suuntasimme tunnetulle Montellin majalle ja Nammalakuruun. Montellilla
pitää kaikkien käydä ja kun en omasta mielestä21

ni viime vuonna käynyt, niin nyt ehdottomasti.
Kapuamisen melko alkuvaiheessa muisti kuitenkin palasi: olenhan minä käynyt! Uusintakäynti hienon aurinkosään vallitessa tarjosi
edelleen upean elämyksen ja sekä nousu että
lasku voittajafiiliksen.
Koska aurinkoa oli luvassa myös tiistaille, matkasimme Pallaksen suuntaan bussilla. Osa porukasta lähti Jerisjärveltä suksimaan kohti Pallasta, osa
Pallakselta suoraan Vuontispirtille. Muutamat
kokeilivat lumikenkiä Pallaksella. Neljä Jerikseltä
hiihtänyttä huimapäätä jatkoi vielä Nammalakurun kautta kotiin Vuontikselle. Kaikki suoriutuivat saunaan ja ansaitulle illalliselle.
Marja-Liisan joogavenyttelyt ja päivittäinen
saunominen olivat varmasti tärkeä osa päivän
rasituksista palautumista. Harvapa meistä normaalisti hiihtelee kuutena päivänä peräkkäin
20–30 kilometriä ja enemmänkin ilman lepopäivää. Sauna oli todella kuuma, mutta kun avasi
ikkunan ja järven takaa puhaltava tunturituuli
viilensi kasvoja, ei siihen hetkeen elämältä paljoa muuta toivonut.
Luonto oli läsnä isojen ikkunoiden kautta niin
aamiaisella kuin illallispöydässäkin. Tunturinlaen tapahtumat tarjosivat jatkuvasti vaihtuvan
näytelmän.
Koska kaikki eivät kulkeneet samoja latuja, karttui viikon aikana erilaisia luontohavaintoja, joita
vilahteli keskusteluissa. Kuka oli kuullut riekon ja
nähnyt sen kiepin, toinen havainnut saukon jäljet
purolla, vaikka itse kalastaja oli pysytellyt piilossa.
Kuukkelihavaintoja oli useita ja itsekin sain Mäntyrovan kämpällä kokea häkellyttävän kuukkelin
kosketuksen, kun se tuli nappaamaan pähkinän
kämmeneltä. Joku oli nähnyt maakotkan ja eräs
lumiperhosia. Kun sen kuvaa googlailin, löysin
vain Souvareiden biisin, mutta uskon kyllä, että
lumiperhosia on. Melkein luontohavainnolta
tuntui kohtaaminen ladulla 19 nuoren vaeltajan
kanssa. Komea letka noin 15-vuotiaita, iloisia Reis22

järven kristillisen opiston nuoria ohjaajineen oli
ollut viikon liikkeellä ja yöpyneet teltoissa ja tuvissa. Reipas meininki!
Keskiviikkona oli vuorossa Raattaman lenkki
kovaan vastatuuleen. Suunta oli valinta, sillä siten
saatoimme ihailla auringossa kylpevää tunturijonoa. Joku valitsi myötätuulen.
Torstaina sää lämpeni reippaasti plussalle ja ladut
pehmenivät. Suksi- ja voiteluvalinnoista huolimatta meno oli paikoitellen nihkeää. Niinpä iltapalaverissa annettiin vapaat kädet viimeiselle päivälle.
Ehkä aikainen lintu parhaat ladut nappaa!
Vuontispirtin hotellihuoneet henkivät aitoa
70-luvun tunnelmaa. Finluxin pikkuruinen ”taulu-TV” toimi satunnaisesti enkä sitä lopulta kaivannutkaan. Minulla oli kaikki, mitä tarvitsin. Unta
ei tarvinnut illalla odotella. Olin valinnut majoitukseen yhden hengen huoneen. Viikon hiihtohiki vaatteissa aateloituna laavujen makkaratulien
savunhajulla vahvisti valinnan oikeaksi.
Perjantaina hiihdettiin viimeistä päivää auringon
ja reilujen lämpöasteiden helliessä. Pehmenevien
latujen takia olin liikkeellä jo yhdeksältä. Leppoisalla meiningillä, taukoja pidellen vedettiin kolmelta alkavaan saunavuoroon asti. Koko viikon
mahtavat päivällisruuat huipentuvat aitoon poronkäristykseen. Sitten vain pakkailin ja loin viime silmäyksiä pian lumen alta paljastuviin tuntureihin.
Bussi Vuontispirtin pihasta starttasi lauantaiaamuna kahdeksalta kohti Jyväskylän kevättä. Ensi
vuoden hiihtoretki viikolle 14 siinteli jo monen
suunnitelmissa.

Syksyllä ruskaretkelle Vuontispirtille
T E K S T I : H E S S U PARV IAINE N
K U VA: S I R KKA-LIIS A LAM BERG

Hiihtämässähän me olemme olleet noissa maisemissa jo useampana vuonna. Mitenkäs kiinnostas
syksyinen vaellusmatka? Nyt sellainen olis tarjolla.
Ruskaretken ajankohta olisi 25.9.-2.10.2021 eli
viikko 39, jolloin voisi olla vielä ruskan loppua.
Paras ruska-aika Itä-Lapissa on syyskuun kolmannella viikolla. Majoittuminen Vuontispirtillä, josta tehdään erimittaisia päiväpatikoita.

täin aamupalan, retkieväät ja päivällisen sekä
lähtöaamuna aamupalan. Sauna päivittäin.
Linja-autokyyti on n.125 €/ hlö riippuen osallistujien määrästä. Linja-autokyyti veloitetaan etukäteen ja majoitus maksetaan perillä suoraan
hotellille.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30.

Hinnat
350 €/ hlö, majoitus 2 h huoneessa
tai 2 h mökissä
320 €/ hlö, majoitus 3–4 h mökissä
ykköslisä 80 €/hlö

Ilmoittautumiset Jyväskylän Ladun kotisivujen
kautta.

Hinnat sisältävät iltapalan tulopäivänä, päivit-

Lisätietoa saat Hessulta puh. 0400 318106.

Jos tämä ei onnistu niin sähköpostilla
hessu.parviainen@gmail.com
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Jyväsjärvi-soutu 19.8.2021
TEK ST I: ANNELI MÖR Ä-LEINO
K U VA : J U K K A I I T T I

Tule mukaan Jyväskylän Ladun kirkkovenesoutujoukkueeseen KENSUn järjestämään Jyväsjärvi-soutuun torstaina 19.8.2021 klo 18.05 lähtöön.
Soudussa on viime vuosina ollut mukana n. 50
joukkuetta ja Ladun porukka on soutanut kisassa
jo parikymmentä kertaa. Soutumatkan pituus on
vajaa 6 km ja aikaa siihen kuluu noin puoli tuntia.
Aiempaa kirkkovenesoutukokemusta ei tarvita,
mutta hyvä olisi, jos muunlaista soutukokemusta olisi edes vähän. KENSU järjestää muutaman
kaikille avoimen kirkkovenesoutuharjoittelun,
jolloin saa riittävän taidon tähän lajiin. Tätä kisaa

ei nimittäin tarvitse ottaa vakavasti!
Lisätietoja Jyväsjärvellä tapahtuvasta soudusta ja
kuvia edellisen vuoden kisoista löydät KENSUn
sivulta https://www.kensu.fi/soutu/ kohdasta
aiemmat soudut.
Ilmoittaudu Annulle, jolta voit kysellä lisätietojakin
ANNU
ANNELI MÖ RÄ -LEI N O
04 0 76 83 4 9 4
ANNELI.MO RA -LEI N O @ELI S A N ET. F I

Hiihtokoululaisten ja
heidän perheidensä retkipäivä 12.9.2021
TEK ST I: ANNELI MÖR Ä-LEINO

Hiihtokoululaisten ja heidän perheenjäsentensä retkipäivä järjestetään Ladun Majalla ja sen
ympäristössä sunnuntaina 12.9.2021 klo 14–16.
Retkipäivän ohjelmassa on monenlaista luontoon
liittyvää toimintaa ja Majan kahvio (tai elämänluukku) on avoinna.
Tapahtumaan tulee vielä erillinen sähköpostikutsu hiihtokoululaisille, joilta hiihtokoulu viime
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talvena peruuntui ja joille kerrottiin tästä koululaisten omasta retkipäivästä. Loppukesän sähköpostissa tulee lisätietoa tapahtumasta.
Voit kysellä retkipäivästä!
ANNU
ANNELI MÖ RÄ -LEI N O
04 0 76 83 4 9 4
ANNELI.MO RA -LEI N O @ELI S A N ET. F I

Talkoolaisia tarvitaan jälleen Finlandia Marathonille!

FINLANDIA MARATHON
JÄRJESTETÄÄN 17.–18.9.2021

Paviljongissa, Lutakonaukiolla ja Rantaraitilla.
Tiukka viikonloppu on tiedossa niin osallistujille kuin talkoolaisillekin.
Talkoolaisia tarvitaan jälleen huoltopisteille,
kisakansliaan, vaatesäilytykseen, eväspussien
tekoon ja -jakoon maalissa sekä valokuvaukseen
(Jyväskylän Ladun valokuvauskerholaiset ovat
useana vuonna hoitaneet eripaikoissa kuvauksen mallikkaasti) ym. Erityisesti liikenteen- ja
reitin ohjaukseen, tapahtuma-alueen rakentamiseen ja –purkuun sekä järjestysmiehiksi on
iso tarve.

Osallistumalla Jyväskylän Latu ry saa positiivista
näkyvyyttä ja talkoolaiset t-paidan sekä ruokailut talkoopäivinä. Mitä isompi mikäkin ryhmä
on, sitä mukavammin päivä ja homma sujuu.

Liikuntatapahtuman ohjelmassa ovat perinteiset täysmarathon 42 km, puolimarathon 21 km,
varttimarathon, kävely ja viesti. Täysmarathonin
osana juostaan SM-kilpailut sekä aikuisurheilijoiden SM.

Tule rohkeasti mukaan,
tehdään jälleen yhdessä hieno ”Liikuntapääkaupunkilainen juoksutapahtuma”

Tapahtuman vastuulliset järjestäjät ovat Jyväskylän Kenttäurheilijat ry (JKU) ja
Keski-Suomen Liikunta (KeSLi).

Ilmoittaudu minulle vaikka heti, mutta viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.
Tarvittavat tiedot: nimi, puhelin, s-posti, t-paidan koko, toive tekemisestä sekä itsellesi sopivin talkoiluaika. Ota yhteyttä, kerron mielelläni
lisää.

LII KUNNALL I S TA K EVÄT TÄ J A K ES Ä Ä K A I K I LL E!
HELVI KAIHLA N EN
P. 04 0 086 86 69
S- POSTI. HELVI . K A I HLA N EN @ G MA I L.CO M
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Liity jäseneksi
LU E L I S ÄÄ JA LIIT Y JÄS ENE KS I NET TI S I VU J E M M E KAU T TA.

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2021

hinta

Henkilöjäsen
Perheenjäsenyys
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

31 €
41 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen

13 €

Rinnakkaisjäsen

20 €

Yhteisöjäsenmaksu

28 €

Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Jyväskylän Ladun
jäsenlehti
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tammi-helmikuun, huhti-toukokuun, heinä-elokuun
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 jäsenrekisteriin. Jatkossa saat sähköpostiisi viestin aina,
kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille luettavaksi.
Seuraava jäsenlehti ilmestyy heinä-elokuussa. Lehden aineisto osoitteeseen jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään perjantaina
30.7.2021.

Jäsenedut
J yv ä s k yl än L a t u r y : n jä s e n e n ä s a a t
esim.
• S u om e n L a t u r y : n jä s e n y y d e n
• S u om e n L a d un L a t u & P o lk u -le hd e n
• Jyväskylän Latu ry:n jäsenlehden
• m a h d o llis u u d e n lo m a illa y hd is t y k s e n La p in lo m a -o s a k k e is s a
• vuokrata edullisesti yhdistyksen
e r i l a i s i a liik u n t a va r u s t e it a
• La d u n Ma ja n s a un a n k ä y t t ö m a h d o llis uu d e n
• a l e n n u s e t u 10% P a r t io a it t a O y : n
n or m aa lih inn o is t a
• a l e n n u k s ia y ö py m is is t ä e s im . N o r ja n
j a R u ot s in re t k e ily k o h t e is s a
• a l e n n et u t jä s e n ma k s ut mu is s a
S u om e n L a d un luk u is is s a jä s e nj ä r j e s t ö is s ä ja s e uro is s a , n s .
r i n n a kk a is jä s e n y y s .
• I n te r s p o r t To u r ula s t a – 15%
a l e n n us hiih t ovä line id e n ja
- ta r v i k k e id e n n o r m a a lih inn o is t a
S u om e n L a t u r y : n k o t is ivu ilt a n ä e t
k a i k k i v alt a k u n n a llis e t S u o me n L a t u
r y:n j ä s e ne d u t .

26

Hallitus 2021
Marjut Hilska,
puheenjohtaja

hallinto,
sauvakävely

040 775 5768

marjut.hilska@gmail.com

Aimo Kirjavainen,
varapuheenjohtaja

talous, kotisivut

040 588 6256

kiraimo@live.com

Marja-Liisa Kananen,
sihteeri

sauvakävely

040 416 3086

marja-liisa.kananen@jamk.fi

Reijo Leino,
jäsen

hiihto, pyöräily,
järkkäri

040 568 8751

reijo.leino@elisanet.fi

Raimo Koivistoinen,
jäsen

latutoiminta,
frisbeegolf

0400 824 179

raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Paavo Seppänen,
jäsen

latutoiminta

040 506 6398

paavo.k.seppanen@luukku.com

Jorma Puttonen,
jäsen

Ladun Majan
remontti

0400 641 625

jorma.puttonen@live.com

Heikki Viljanen,
jäsen

lumikenkäily,
retket

044 064 8604

viljanenheikki@gmail.com

Juha Vimpari,
jäsen

tiedotus, turvallisuus, Vapepa,
latualue

040 707 1510

juha.vimpari@gmail.com

Sanna Penttinen,
jäsen

polkujuoksu,
suunnistus

050 585 7848

sanna.penttinen1@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

Akumaja,
retkeily

050 526 9219

alpo.lalli@gmail.com

Mauri Pitkänen,
varajäsen

tiedotus,
valokuvauskerho

0400 807 916

mauri.pitkanen@gmail.com

Hessu Parviainen,
varajäsen

majatoiminta,
lentopallo

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 lomaosakkeiden vuokraus

040 572 3376

leena.m.parviainen@gmail.com

Toimihenkilöt 2021
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Tulevia tapahtumia
Toukokuu
Maanantai
10.5. klo 18

Sauvakävelyt Buugilta (jatkuen joka
maanantai)

Lauantai
15.5. klo 10

Kävelykipinä 2021 Ladun Majalla

Sunnuntai
16.5. klo 9

Majatalkoot Ladun Majalla

Tiistai
18.5. klo 18

Kaupunkipyöräily, lähtö Hippoksen
Alakulmalta (jatkuen joka tiistai

Torstai
20.5. klo 17

Iltaretki, lähtö Hippoksen
Alakulmalta (jatkuen joka torstai)

Perjantai
Luontotyöpäivä Ladun Majan
21.5. klo 9–15 ulkoilualueella

Viikko 22

Akumajan huoltoviikko

Tiistai
1.6. klo 18

Polkujuoksu Ladun Majalta
(jatkuen joka tiistai)

Lauantai
12.6. klo 9

Päiväretki, lähtö Hippoksen
Alakulmalta

Lauantai
12.6. klo 10

Villiyrtti-kurssi, lähtö Hotelli Alban
terassilta
K U VA : M A U R I PI T KÄ N EN

Kesäkuu

