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Jyväskylän Latu

Kuntoa, terveyttä 
ja virkistystä



S uomalainen sanonta ’Vesi vanhin voite-
hista’ on ainakin minun kohdallani pitä-
nyt todella hyvin paikkansa tänä kesänä. 

Juhannuksen jälkeen, vesien lämmettyä, uskal-
sin vaihtaa aamuiset sauvakävelylenkit puolen 
tunnin vesijuoksuun Kolmisoppisen uimaran-
nalla. Ja kylläpäs se tekikin hyvää minun vielä-
kin hiukan jäykälle tekonivelpolvelleni. Herätys 
vaille seitsemän, lasillinen vettä ja saman tien 
matkaan. Usein lampi on ollut täysin tyyni 
ja aurinko paistanut pilvettömältä taivaalta. 
Seurana ovat olleet joutsenpariskunta, sulava 
kalatiira, telkkä kolmen poikasensa kanssa ja 
kerran lähes käden matkan päässä upea kuikka. 
Tietenkään unohtamatta kansikuvan uintikave-
reitani, sanotaan vaikka Mattia ja Maijaa. Tänä-
kin aamuna heidät lammella tapasin ja joskus 
heitetään yläfemmat autonikkunasta toisen tul-
lessa ja toisen lähtiessä. Mukavia kesämuistoja 
tosiaan.

Lämmin kesä on hellinyt myös muita ulkoili-
joita. Oletko jo käynyt kävelemässä Tassu- ja 

tossupolun, joka päivitettiin kesäasuun Stei-
nerkoulun oppilaiden piirroksilla. Tai vieraillut 
Jyväskylän Ladun patikkapolulla. Molemmista 
lisää Viljasen Heikin jutussa tuonnempana 
lehdessä.

Suomen Ladun yhteistyökumppanin Marttojen 
(meillä Keski-Suomen Martat) kanssa järjestim-
me villiyrttikurssin toukokuussa. Miten paljon 
maukasta syötävää voikaan löytää keväisen pel-
lon tai nurmikon reunasta. Keruuretken jälkeen 
maistiaisiksi tekemäni villiyrttisalaatti nokkos- 
ja vuohenputkipesto hävisivät saman tien osal-
listujien suihin. Martta-yhteistyön merkeissä, 
syyskuun alussa, järjestämme vielä kaksipäiväi-
sen sienikurssin. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa myös juhlimaan yhdistyksemme 
80-vuotista taivalta Ladun Majalle 4.9. Tarjoam-
me viidelle sadalle ensimmäiselle perinteiset 
munkit mehun kera. Samalla pääset tutustu-
maan mitä kaikkea yhdistyksemme voi sinulle 
tarjota. Lämpimästi tervetuloa!

Vesi vanhin voitehista
MARJUT HILSKA, PUHEENJOHTA JA
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Polut ovat olleet tärkeitä kulkuväyliä 
ennen tieverkoston syntyä. Arkeologisen 
kulttuuriperinnön oppaan mukaan ”Polku 
on ihmisten ja eläinten polkema tilapäi-
sesti tai säännöllisesti käytetty kulkuväylä 
ilman varsinaisia tierakenteita. Tie on 
alun perin saattanut olla polku”. Polut ovat 

POLKU
TEKSTI:  HEIKKI VILJANEN
KUVAT: HEIKKI VILJANEN, MAURI PITKÄNEN

Retkellä 

yhdistäneet taloja ja kyliä. Niitä pitkin kul-
jetettiin postia ja viestejä, kuljettiin myllyl-
le ja töihin pelloille sekä metsiin, mentiin 
kyläilemään naapuritaloon ja hoidettiin 
kaikenlaisia asioita, mm. käytiin kauppaa. 
Oma lukunsa olivat riistapolut, jotka oli-
vat tärkeitä elämisen kannalta.
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Retkellä 

Tunnettuja historiallisia polkuja mainitaan 
kirjallisuudessa joitakin. Ehkä tunnetuin niistä 
on Ruijan polku, joka yhdisti Suomen Lapin ja 
Norjan Jäämeren rannan. Polku tunnettiin jo 
1500-luvulla. Nykyisin tästä polusta on maas-
toon merkittynä n. 30 kilometrin osuus retkei-
lijöiden käytössä välillä Sompiojärvi – Kiilopää. 
Muita historiallisia polkuja ovat olleet Utsjoen 
postipolku ja Vienan polut, jotka kulkivat Suo-
mussalmen Vuokin kautta. Nimettömiä polkuja 
ympäri Suomea on ollut lukematon määrä.

Polut kulkivat topografisesti hyvin älykkäillä 
paikoilla, ts. valittu kulkureitti oli helppokulkui-
sin siinä maastossa, jossa se kulki. Vaikeimpia 
maastonkohtia olivat avosuot ja jokien ja puro-

jen ylitykset. Suuret vesistöt polku yleensä kiersi. 
Pitkospuut, kahlauspaikat ja alkeelliset sillat oli-
vat kulkua helpottavia rakenteita, joita lisättiin 
aikojen saatossa.

Kuulun itse niihin ihmisiin, joita polun näke-
minen kiehtoo. Mieleen nousee aina ajatus, tai 
oikeastaan kysymys: Mihin tuo polku vie? Nykyi-
sin vastausta voi tietysti hakea älypuhelimeen 
ladatusta karttaohjelmasta, mutta sillä tavalla 
saatu vastaus on epätäydellinen. On itse lähdet-
tävä kulkemaan ja kokemaan luonnon, ihmisten 
ja eläinten aikojen kuluessa muovaamat asiat. 
Polku on elämys. Joku näkee kauneutta puissa ja 
kasveissa, toinen kuuntelee lintuja ja havainnoi 
pieniä tai suurempia eläimiä. Kolmas juoksee 
polkua pitkin ja tarkkailee sykettä. Poluille mah-
tuvat niin koiran ulkoiluttajat kuin maastopyö-
räilijät. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa 
kulkea polkua pitkin.

Vuonna 2014 uutisoitiin huoli siitä, kun vanhat 
polut alkoivat kasvaa umpeen vähäisen käytön 
vuoksi. Vain suosittujen kansallispuistojen ja 
retkeilyalueiden polut olivat käytössä ja niissä 
maaston kuluminen oli voimakasta kulkurei-
teillä. Nyt on toisin. Ihmiset ovat löytäneet polut 
uudestaan ja syynä voidaan pitää ulkoilun ja ret-
keilyn lähes räjähdyksenomaista lisääntymistä 
parin viime vuoden aikana. Ihmisten kokoon-
tumisia ja matkailua ulkomaille on pandemian 
vuoksi voimakkaasti rajoitettu. Polut ovat toi-
vottaneet ihmiset tervetulleiksi. Ei maskipak-
koa, lähde vaikka tunnin polkuretkelle koiran 
kanssa tai useamman päivän telttaretkelle sel-
laisessa seurassa kuin haluat. Poluille mahtuu, 
tervetuloa.

Luonnon kuluminen ja roskaantuminen on 
lisääntynyt. Onneksi valtaosa luonnossa kulki-
joista on sellaisia, jotka osaavat huolehtia siitä, 
että heidän vierailunsa luonnossa ei näy. Vali-
tettavasti kaikilla ei vielä ole retkietiketti hallus-
saan, mutta uskon valistuksen voimaan tässäkin 
asiassa.
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Retkellä 

Polut ovat toivottaneet 
ihmiset tervetulleiksi. 
Ei maskipakkoa, 
lähde vaikka tunnin 
polkuretkelle koiran 
kanssa tai useamman 
päivän telttaretkelle 
sellaisessa seurassa kuin 
haluat. Poluille mahtuu, 
tervetuloa.

Olen kulkenut erilaisia polkuja pitkin useita 
tuhansia kilometrejä. Tutuiksi ovat tulleet niin 
lähiluonnon polut kuin polut muualla maas-
samme - erityisesti Lapin kairoilla ja erämaissa.
Muutama erilainen polku on nähty turistina vie-
raissa maissakin. Oli polku tuttu tai tuntematon, 
niin kokemus on ollut jokaisella kerralla yhtä 
vahva ja antoisa.

Tänä kesänä olen saanut osallistua kahden 
erityyppisen polun syntyyn, joista toinen oli jo 
edellisen talven peruja. Tossu- ja tassupolku 
tehtiin Mauri Pitkäsen ajatuksesta talvipoluksi 
Ladun Majan läheisyyteen. Runsaslumisesta 
talvesta huolimatta polku pysyi avoimena koko 
talven, joten polulla riitti kävelijöitä läpi koko 
talven. Keväällä aloimme ideoida lapsille ja 
lapsiperheille tarkoitettua satupolkua samalle 
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paikalle. Olimme yhteydessä Juho Jäppiseen 
ja hänen avullaan saimme Steiner-koulun top-
puluokkalaiset piirtämään ja maalaamaan yli 
kolmekymmentä hienoa metsäaiheista maala-
usta, jotka sijoitettiin polun varteen. Näin syntyi 
kesäinen Tossu- ja tassupolku.

Jyväskylän Ladun patikkapolku syntyi ajatuk-
sesta merkitä jo olemassa oleville poluille ja 
ulkoilureiteille turvallinen ja kuitenkin hieman 
haasteellinen polkureitti kuljettavaksi siten, 
että kulkija tietää koko ajan olevansa oikealla 
polulla lukuisista polun risteyksistä huolimatta. 
Jyväskylän kaupunki suhtautui myötämielisesti 
ajatukseemme ja saimme luvan polun toteutta-
miseen. Polku lähtee Ladun Majan P-paikalta, 
jossa on kartta ja reittiseloste. Maastoon polku 
on merkitty sinipäisin tolpin ja joissakin koh-
dissa on ”olet tässä” reittiopasteet. Patikkapol-

ku, joka on noin 6 kilometrin mittainen saatiin 
merkittyä maastoon helteisenä päivänä ennen 
juhannusta ja merkinnät poistetaan ennen tal-
ven lumia.

Jos et ole vielä ehtinyt tutustumaan näihin pol-
kuihin, niin sinulla on vielä hyvää aikaa siihen 
ennen talven tuloa.

Tämän kesän Jyväskylän Ladun järjestämillä 
ilta- ja lauantain päiväretkillä olemme saaneet 
tutustua erilaisiin polkuihin ja kohteisiin koti-
maakunnassamme. Retkipolkumme ovat sisäl-
täneet paljon historiaa, tapahtumia, tiedettä ja 
kertomuksia. Muutamia retkiä on vielä jäljellä 
ennen loppusyksyn tuloa. Lähde mukaan. Polku 
hyvässä seurassa kuljettuna on mieleen painuva 
kokemus. Se on kuitenkin aina oma polkusi, jon-
ka voit tallettaa omiin muistoihisi.
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Jyväskylän Latu 
80-vuotta!

Kutsumme sinut viettämään yhteistä juhlaamme  
Ladun Majalle lauantaina 4.9. klo 10–14.

Tarjoamme viidelle sadalle ensimmäiselle maistuvan 

Ruthin leipomon munkin mehun kera.

Mukana juhlissa:Mukana juhlissa:

– Harjun laulu

– Lentopallon haastekisa

– Tikanheittoa

– Uuden frisbeegolfradan esittelyä ja tutustumista lajiin

– Makkaranpaistoa ja yhdessäoloa

– Tossu- ja tassupolku lapsiperheille

– Ladun patikkapolku

– Eräkokkausta

– Tuote-esittelyjä: Intersport Tourula,  
liikunta- ja ulkoilutarvikkeet sekä  

Partioaitta, teltat ja retkeilyvarusteet

Vapaa pääsy! Tervetuloa!
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Pentti tarkastelee kiinnostuneena Ladun Majan 
ympäristöä, uutta huoltorakennusta ja laajen-
nettuja pysäköintialueita, ajoväyliä ja elämän-
luukkua. Viime käynnistä lienee jo useampi 
vuosi. Pentti Harjula on lähtöisin Somerolta, 
kouluttautui Karkkilassa, jossa toimi piirtäjänä 
ja mallipuuseppänä. Vuonna 1958 hän siirtyi 
Jyväskylään Valmetin ammattikouluun opetta-
jaksi. Sieltä tie vei 1966 Vihtavuoren tehtaille eri 
tehtäviin aina 1988 tapahtuneeseen eläkkeelle 
siirtymiseen saakka. Alkuaikoina Ladun Majan 
toiminnan vapaaehtoisten rungon taisivatkin 
muodostaa Valmetin ja keskussairaalan työnte-
kijöiden joukko.

Jyväskylän Ladun 
puheenjohtaja 60 vuoden takaa
TEKSTI JA KUVAT: MAURI PITKÄNEN

PENTTI HARJULA

Retkeilyn ja urheilun harrastajana Pentti valit-
tiin 1961 Jyväskylän Ladun puheenjohtajaksi ja 
osin ilmeisesti hyvänä organisaattorina, samalla 
suunnittelemaan Suomen Ladun leiripäivien 
toteuttamista Jyväskylään vuonna 1963. Samana 
vuonna 1963 hänet valittiin Jyväskylän Kenttäur-
heilijoiden (JKU) Kalevan kisojen pääsihteeriksi. 
Kisat pidettiin Jyväskylässä 1965. Ladun puheen-
johtajuudesta piti luopua uuden tehtävän suuren 
työmäärän vuoksi. Leiripäivät pidettiin Ladun 
Majan maastossa. Jyväskylän Ladun delegaatio 
kävi tutustumassa Vuokatin leiripäiviin edellise-
nä vuonna. Päivät onnistuivat täällä niin hyvin, 
että seuraavat järjestettiin jo vuonna 1968. Niiden 
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toteutuksessa oli mukana isolla panoksella muun 
muassa Erkki Levy. Nämä toiset leiripäivät pidet-
tiin Tyyppälässä, koska siellä oli huomattavasti 
paremmat leiriytymismahdollisuudet kuin mitä 
Ladun Majan maasto pystyi tarjoamaan. Leiripäi-
vien suhteen yhdistyksemme on antanut suuren 
panoksen niiden toteuttamiseen eri puolella 
Suomea. Onhan jäsenemme Leo Saarinen saa-
nut tittelin ”Mr. Leiripäivät”. Hän vaikutti niiden 
toteuttamiseen vuosikymmenten ajan.

Pentin puheenjohtajakaudella jäseniä oli noin 
300 ja suurelta osin oltiin kuin yhtä perhettä. 
Koko iän kestäneitä ystävyyssuhteita syntyi.  
Siihen aikaan latulaisten vuodenkierrossa 
tärkeitä tapahtumia olivat latu- ja polkuret-
ket sekä leiripäivät.  Näihin kaikkiin löytyi 
aina runsaasti osallistujia.  Jäsenmaksulaskut 
annettiin johtokunnan jäsenille jaettavaksi 
edelleen yhdistyksen jäsenten kotiosoitteisiin. 
Näin säästettiin postimaksuissa. Inhimillisyyt-
täkin pystyi osoittamaan: Pentti saattoi mak-
saa joidenkin jäsenmaksun itse, eikä toimitta-
nut laskua siten perille. Pentillä oli oma auto 
ja siihen kertyi kilometrejä. Milloin piti kier-
tää laturetkien suunnittelumatkoilla, milloin 
kuljettaa Tahko Pihkalaa tutustumaan maa-
kunnan retkeilyreitteihin. Tarkkana miehenä 
Pentti on aina kirjannut kilometrit ja muut-
kin merkittävät asiat ylös. Ladun ajoja kertyi 
5000 km. Kulut otettiin omasta pussista. Tuon 
aikainen auto oli Renault Dauphine. Siinä oli 
nykyhevosvoimia yhteensä 26!  Mainittakoon, 
että Pentillä on ollut kahdeksan uutta autoa ja 
kilometrejä on vuosien varrella ehtinyt kertyä 
paljon. 

Jyväskylän Ladun vapepa-ryhmä on nykyisin 
Suomen suurin. Kun vapepa-sanaa ei ollut 
keksittykään, 1962 perustettiin Jyväskylässä 
pelastuspartio. Keskisuomalainen-lehti ker-
too, ”kokouksen puheenjohtajana toimi Jyväs-
kylän Ladun puheenjohtaja, teknikko Pentti 
Harjula”. Yhdistyksestä on löytynyt myöhem-

min aktiiveja, jotka ovat nostaneet toiminnan 
nykyiselle tasolle.

Vaellusmatkoja Lappiin Pentti on tehnyt 
1950-luvulta lähtien.  Kun varaa ei ollut hienoon 
rinkkaan, Pentti teki ystävänsä kanssa itse rinkat. 
Pentillä oli rinkka mukana Porojärven vaelluksel-
la ja se toimi hyvin. Niin hyvin, että sen jälkeen 
se oli Ladun jäsenten käytössä eikä Pentti sitä 
juurikaan enää sen jälkeen nähnyt. Pentti on 
osallistunut Jyväskylän Ladun toimintaan vuosi-
kymmenten ajan. Hän on tyytyväinen nykyiseen 
toimintaan. Jäsenmäärä on kasvanut ja toiminta-
muodot monipuolistuneet vuosien saatossa. 

Pentti elää leskenä Jyväskylässä ja liikkuu yli 
90-vuotiaana edelleen säännöllisesti. Hänen 
muistinsa on ilmiömäinen. Hän kertookin olevan-
sa suvun muistikone: eri tapahtumien päivämää-
rät löytyvät omasta muistista salamannopeasti. 

Jyväskylän Latu toivottaa Pentille hyvää syksyä ja 
toivottavasti tapaamme yhdistyksen 80-vuotista-
pahtumassa 4.9.2021.
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Jo perinteeksi muodostunut hiihtoretki Vuon-
tispirtin maisemiin tehdään ensikeväänä vii-
kolla 14 eli 2.-9.4.2022.

Majoitustiloja meille on varattu seuraavasti:
13 x 2hh 
6 x 4h mökki
1x 4h huoneisto, jossa yksi makuuhuone ja 
tupakeittiö

Majoituksen hinta on seuraavanlainen:
426€/ hlö 2h huoneessa tai 2h mökissä
393€/ hlö majoitus 3-4 h mökissä

Jos 2hh haluaa vain itselleen niin ykköslisä 
80€/hlö

Majoituksen hintaan sisältyy tulopäivänä ilta-
pala, päivittäin aamupala, eväät ja päivällinen, 

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Ladun Majalla su 31.10.2021 klo 15.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä hallitukselle määräaikaan mennessä kir-
jallisena esitetyt asiat, jotka kuuluvat yleisen kokouksen käsiteltäväksi.

Esitykset on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Esityslista on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kahvitarjoilu ennen kokousta. Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Kevään 2022 hiihtoretki

Syyskokous

lähtöaamuna aamupala sekä sauna päivittäin.
Linja-automatkan hinta tulee olemaan n. 135 
€/hlö.

Matkaan lähdemme siis lauantaina 2.4.2022 
klo 06:00 Monnarin parkkipaikalta ja hivenen 
myöhemmin Harjun tilausajolaiturilta.

Matkalla oletettavasti kolme omakustanteista 
paussia kuskin tarpeiden mukaan.
Näistä yksi pitempi, jossa ruokailu.

Ilmoittautuminen alkaa lehden ilmestyttyä ja 
päättyy majoituskapasiteetin täytyttyä tai vii-
meistään tammikuun loppuun 2022.

Tervetuloa keväisille hangille hiihtelemään!

T: HESSU, P.  0400 318106
HESSU�PARVIAINEN@GMAIL�COM
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Villiyrttikurssin jatkoksi järjestämme hyötysienikurs-
sin la-su 4.-5.9 yhteistyössä Jyvässeudun sieniseuran 
sekä Keski-Suomen Marttojen kanssa. Kurssille ovat 
tervetulleita kaikki sienistä ja sienestyksestä kiinnos-
tuneet. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 

Sienikurssi alkaa Ladun Majalla pidettävällä luennol-
la lauantaina 4.9. klo 15–18. Aurora Prättälä Jyvässeu-
dun sieniseurasta kertoo sienestyksen perustaidoista, 
yleisimmistä ruoka- ja myrkkysienistä sekä sienten 
muusta talouskäytöstä, kuten sienillä värjäämisestä.

Sunnuntaina 5.9. lähdemme maastoon sieniretkelle 
tunnistamaan sieniä yhdessä. Kotitalousasiantun-
tija Hanni Kuronen Keski-Suomen Martoista antaa 
neuvoja sienten keräämisestä, käsittelystä ja ruuan-
valmistuksesta. Sieniseuran asiantuntijat takaavat 
sen, että korissasi on vain syötäväksi kelpaavia sieniä. 
Kokoonnumme Ladun Majan parkkipaikalle klo 10, 
josta siirrymme kimppakyydein sieniapajille. Palaam-
me takaisin Majalle n. klo 13, nautimme kevyestä 
sienilounaasta ja jatkamme lajintunnistusta sekä ker-
taamme jo opittua kokoamalla sieninäyttelyn. 

Kurssin hinta on 25 € jäseniltä (Jyväskylän Ladun tai 
Jyvässeudun sieniseuran) ja 35 € muilta. Hinta sisältää 
materiaalin, tapaturmavakuutuksen, kahdet kahvit ja 
kevyen sienilounaan sunnuntaina. Ilmoittaudu Mar-
jutille viimeistään tiistaina 31.8. sähköpostilla marjut.
hilska@gmail.com tai tekstiviestillä 040-7755768. Ker-
ro samalla ruoka-allergiasi tai erityisruokavaliosi. Vah-
vistuksessa saat ohjeet kurssimaksun maksamiseen.

Tervetuloa oppimaan uutta sienien kiehtovasta 
maailmasta!

Sienikurssi  
Ladun Majalla  
4.-5.9.2021
TEKSTI JA KUVAT: MARJUT HILSKA
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Viikkoaktiviteetit jatkuvat vielä elo- ja / tai syyskuun loppuun. Tarkista tarkempi aikataulu kotisivuiltamme.

Maanantaisin klo 18 sauvakävelyä. Lähtö Buugi-liikuntakeskukselta.
Tiistaisin klo 18 polkujuoksua eri kohteissa.
Tiistaisin klo 18 kaupunkipyöräilyä. Lähtö Alakulmalta.
Torstaisin klo 17 retkeilyä. Lähtö Alakulmalta.
Lauantaisin klo 9 (kerran kuukaudessa) päivän retki. Lähtö Alakulmalta.
Lentopalloa sisäpelikentillä 9.8. alkaen. Tarkemmat ajat ja paikat myöhemmin kotisivuilla.

Ladun Maja saunoineen kuin Soppimajakin on ollut tänä kesänä varsin vilkkaassa käytössä. Soppimajaa 
ehostettiin hivenen alkukesästä maalaamalla ja korjaamalla joitakin puuosia. Laituri sai uudet tikkaat.

Tulentekopaikoilla on ollut sitä vastoin varsin hiljaista. Onhan suurimman ajan ollut voimassa metsäpa-
lovaroitus ja näin ollen avotulen teko on ollut kielletty.

Majatalkoot pidetään lauantaina 9.10. klo 9–15.

Talkoolaisille tarjolla kahvin ja nisun lisäksi perinteistä soppaa.

Tervetuloa!

Lisää aiheesta voit lukea kotisivuiltamme jäsenlehdestä 2/2021.

Jyväsjärvi-soutu soudetaan torstaina 19.8.2021. Yhdistyksen joukkueeseen mahtuu vielä.

Majojen vuokrausta jatketaan talven tuloon saakka. Talvikaudella voit varata Ladun Majaa viikolla.

Valokuvauskerho palaa ’tauolta’ sunnuntaina 12.9. jos koronarajoituksen sen sallivat. Tapaaminen Ladun 
Majalla klo 17. Lisätietoa Ismo Räsäseltä ismo.rasanen@gmail.com tai kotisivuiltamme.

Akumajan syksyn huoltoviikko toteutetaan viikolla 39. Lähtöpäivä pe 24.9.2021 ja paluu su 3.10.2021. Lisä-
tietoa Ismo Räsäseltä ismo.rasanen@gmail.com tai kotisivuiltamme.

Viikkoaktiviteetit

Majakuulumisia

Majatalkoot 

Muista myös nämä

TEKSTI:  HESSU PARVIAINEN

TEKSTI:  HESSU PARVIAINEN
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Sulasolin Keski-Suomen piiri yhdessä Jyväskylän 
Ladun kanssa järjestää syksyllä 2021 järjestyk-
senvalvojakoulutuksen.  Koulutuksen käyneillä ja 
loppukokeen läpäisseillä henkilöillä on mahdol-
lisuus hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. 
Lupakortti on voimassa 5 vuotta. Kortinhaltija voi 
hankkia varoja taustayhdistykselleen toimimalla 
järjestyksenvalvojana eri tilanteissa.

Koulutuksen aikataulu on seuraava:
pe 24.9.21 4 h Teams
la 25.9.21 8 h Teams
pe 29.10.21 4 h Teams 
la 30.10.21 8 h Teams 
la 13.11.21 8 h lähiopetus Jyväskylässä 
la 20.11.21 8 h lähiopetus Jyväskylässä 

Käytännön harjoituksissa voi yhdessä ryhmäs-
sä olla vain 10 henkilöä. Opetus järjestetään 

Talkoolaisia tarvitaan! Tule tekemään hie-
noa  jyväskyläläistä juoksutapahtumaa 
16.-18.9.2021.
Ennakkovalmistelut Paviljongin alueella käyn-
nistyvät jo torstaina alueen rakentamisella.

Varsinaiset juoksutapahtumat alkavat per-
jantaina, kun Jyväskylän koulujen n. 4500 5–7 
–luokkalaista lähtee 5 km lenkille klo 11.00.  
Päivä jatkuu Maraton Viestillä klo 17.30 ja Fin-
landia kävelyllä klo 18.00.  Päivän hämärtyessä 
klo 20.00 starttaa Valon Kymppi.

Lauantaina klo 12.00 maratoonarit valtaavat 
Jyväsjärven Rantaraitin.                  

Maratonilla juostaan SM, SAUL ja Finlandia 
Marathonin Suomen mestaruuksista eri ikäsar-

FINLANDIA MARATHON 2021
joissa. Tapahtuman vastuulliset järjestäjät ovat 
KesLi ja JKU.

Tule talkoolaiseksi, meitä tarvitaan!
Mikäli heräsi kysyttävää, vastaan mielelläni, 
mutta ilmoittaudu mahdollisimman pian!

KESÄTERKUIN
HELVI KAIHLANEN, PUH. 0400 868669
S-POSTI�  HELVI�KAIHLANEN@GMAIL�COM
FINLANDIA MARATHON -JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Järjestyksenvalvojakoulutus
joko kolmella opettajalla tai sopivan ryhmän 
muodostuessa lähiopetuksen päivämääriä voi 
sopia kouluttajan kanssa. Koulutuksen hinta 
Jyväskylän Ladun jäsenille 200 €, muille 240 €. 

Ilmoittautuminen elokuun loppuun 31.8.2021 
mennessä osoitteessa https://docs.google.
com/forms/d/1esqXwndxLk8bCJKqX2x-
jzCGY4ksS2RpYfq-3Wfu6Gsc/edit (lin-
kin voit kopioida kotisivuillamme olevasta 
jäsenlehdestä)

Hakija saa tietää syyskuun 3. päivään mennessä 
päässeensä kurssille tai saneensa varapaikan. 
Kurssi pitää maksaa viimeistään 15. syyskuuta 
2021.

Lisätietoja Marja-Liisa Kananen mlkananen@
hotmail.com tai 040 4163086 
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Retkelle-messut tuo yhteen retkeilijät 
ja luontomatkailusta kiinnostuneet 
kokemustasosta riippumatta�

Jyväskylän Latu on mukana messuilla� 
Tuo ystäväsi mukaan osastollemme� 
Kerromme toiminnastamme ja  
ystäväsi voi samalla liittyä 
jäseneksemme�

Osastollamme vierailleiden 
kesken arvomme retkiaiheisia 
tavarapalkintoja�

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Retkelle-messut 2021

Retkelle-messut Jyväskylän Paviljongissala 18.9. klo 10–17 ja  su 19.9. klo 10–16
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KOKO PERHEEN 
ÖTÖKKÄRETKI 
lauantaina 18.9.2021 
klo 10.00 Ladun Majalla

Tutkija Jari Haimi kollegoineen 
Jyväskylän yliopistosta kutsuu lapset 
tutkimaan ötököitä Ladun Majan 
lähimetsiin. Majalla päästään tar-
kastelemaan otuksia myös lähemmin 
mikroskooppien avulla. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy.

Klo 11:00 Kokoontuminen alkuinfoon 
 ja jako ryhmiin.

Klo 11:30 Lähtö (porrastetusti) lähei-
seen luontoon ötökkäretkelle. 

Klo 12:30 Paluu Ladun Majalle ja 
 evästelyä nuotiolla. 

Klo 13:00 Ötököiden tutkimista 
 mikroskoopeilla.

Säänmukaiset varusteet. Omat eväät 
mukaan. Lapset vanhempiensa 
vastuulla. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa 
sähköpostitse 
jyvaskylanlatu@gmail.com 

Ladun Majan kahvio on avoinna 
tapahtuman ajan. Maksaa voi myös 
kortilla. Myynnissä kahvia, mehua, 
makkaraa ja munkkeja. 

Ötökkäretki järjestetään yhteistyössä 
Keski- Suomen Allergia- ja Astmayh-
distyksen kanssa. 

Tervetuloa mukaan 
ÖTÖKKÄTUTKIJAKSI!
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Jyväkylän Ladun jäsenten käytössä on Lapin 
lomaosakkeita Ylläksellä, Jeriksellä ja Kiilopäällä. 
Lomaosakeviikkoja voi hakea syyskuun aikana 
seuraavalle kalenterivuodelle.

Lomaosakeviikkojen hakemukset tulee lähet-
tää viimeistään 30.9.2021 sähköpostiin jlatu.
lomaviikot@gmail.com tai tavallisella postilla 
osoitteeseen Jyväskylän Latu ry, PL 232, 40101 
Jyväskylä. 

Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan yhteystieto-
jen lisäksi jäsennumero. Perhejäsenet hakevat 
lomaviikkoja maksavan perheenjäsenen yhte-
ystiedoilla ja numerolla. Haettavia lomaviikkoja 
voi olla enintään viisi. Lomaosakeviikot arvo-
taan lokakuun aikana ja lomaviikkojen saaneille 
asiasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen kotisivuilta jyvaskylanlatu.fi koh-
dasta ”Lomaosakkeet” löydät kohteista lisää 
tietoa. Huoneistoihin on lemmikkieläinten 
vieminen kielletty. Loma-aika alkaa kohteessa 
lomaviikkoa edeltävänä lauantaina klo 12.00 ja 
päättyy lomaviikon lauantaina klo 12.00.

Jo myönnetyn lomaosakeviikon voi perua 4 
viikkoa ennen loma-ajan alkua ilman kuluja. 
Jos peruminen tulee myöhemmin, maksu on 
50 % viikkohinnasta, mikäli viikkoa ei saada 
vuokrattua normaalihinnalla uudelleen. Lääkä-
rintodistuksella voi lomaviikon perua, mutta jo 
laskutetusta viikosta peritään toimistokuluja 20 
euroa. Peruutustapauksissa ”nopeat lähdöt” –
viikon (viikko ennen määräpäivää) hinta on -50 
% normaalihinnasta.

LISÄTIETOA:
LEENA PARVIAINEN
040 5723376
LEENA�M�PARVIAINEN@GMAIL�COM

Lomaosakeviikkojen hakeminen

YLLÄSKUNINGAS
YLLÄSKUNINGAS SIJAITSEE KOLARISSA ÄKÄSLOM-
POLON NILIVAARASSA, OSOITE NILIRINNE 2.

YLLÄS 2022

vko pv hinta
2 8�–15�1�2022 400
5 29�1�–5�2�2022 400
8 19�–26�2�2022 400

11 12�–19�3�2022 400
14 2�–9�4�2022 400
17 23�–30�4�2022 400
20 14�–21�5�2022 400
23 4�–11�6�2022 400
26 25�6�–2�7�2022 400
29 16�–23�7�2022 400
32 6�–13�8�2022 400
35 27�8�–3�9�2022 400
38 17�–24�9�2022 400
41 8�–15�10�2022 300
44 29�10�–5�11�2022 300
47 19�–26�11�2022 400
50 10�–17�12�2022 400
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Lomaosakeviikkojen hakeminen

KIILOPÄÄ
TUNTURIMA JAT NIMINEN RIVITALOYHTIÖ SIJATSEE 
INARISSA N. 16 KM SAARISELÄN KESKUSTASTA, 
SUOMEN LADUN ERÄKESKUS KIILOPÄÄN JA TUNTU-
RIN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ�

JERISRANTA
JERISRANNAN MÖKKIKYLÄ SIJAITSEE MUONIOSSA 
HOTELLI JERIKSEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ, 
KAUNIIN KALAISAN JERISJÄRVEN RANNALLA�

KIILOPÄÄ 2022

vko pv hinta
1 1�–8�1�2022 400
4 22�–29�1�2022 400
7 12�–19�2�2022 400

10 5�–12�-3�2022 400
13 26�3�–2�4�2022 400
16 16�–23�4�2022 400
19 7�–14�5�2022 400
22 28�5�–4�6�2022 400
25 18�–25�6�2022 400
28 9�–16�7�2022 400
31 30�7�–6�8�2022 400
34 30�–27�8�2022 400
37 10�–17�9�2022 400
40 1�–8�10�2022 300
43 22�–29�10�2022 300
46 12�–19�11�2022 400
49 3�–10�12�2022 400
52 24�–31�12�2022 400

JERIS 2022

vko pv hinta
1 1�–8�1�2022 300
2 8�–15�1�2022 300
7 12�–19�2�2022 300
8 19�–26�2�2022 300

13 26�3�–2�4�2022 300
14 2�–9�4�2022 300
19 7�–14�5�2022 300
20 14�–21�5�2022 300
25 18�–25�6�2022 300
26 25�6�–2�7�2022 300
31 30�7�–6�8�2022 300
32 6�–13�8�2022 300
37 10�–17�9�2022 300
38 17�–24�9�2022 300
43 22�–29�10�2022 200
44 29�10�–5�11�2022 200
49 3�–10�12�2022 300
50 10�–17�12�2022 300
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Niin vain tuli toinen koronavuosi ja talvi, mutta sii-
täkin selvisimme hienosti. Kiitos tietenkin teidän 
talkoolaisten. Hiihtäjiä ja ulkoilijoita riitti meidän 
ja kaupungin laduille suuret määrät. Heistä moni 
piipahti mehulle ja munkille ’elämänluukulle’. 
Siitäkin kiitos talkoolaisille: ilman luukkua olisi 
myynti ollut lähes mahdotonta.

Kiitos sinulle talkoolainen upeasta kaudesta ja 
mukavasta seurasta. Mahtavaa, että haluat olla 
mukana tuomassa ikimuistoisia hetkiä ulkoilijoille. 
Ennen uuden kauden alkua toivotamme teidät tal-
koolaiset tervetulleiksi illalliselle Nikolainkulmaan 
perjantaina 15.10. klo 18. Vietetään yhdessä muka-
va ilta tutustuen toisiimme ja muistellen menneen 
kauden tapahtumia.

Ilmoittaudu Marjutille viimeistään keskiviikkona 
6.10. tekstiviestillä 040-7755768 tai sähköpostilla 
marjut.hilska@gmail.com. Kerro samalla, mitä olet 
ollut tekemässä sekä mahdolliset ruoka-allergiasi 
tai erityisruokavaliosi.

Terveisin hallitus

Talkoolainen 
– tervetuloa illalliselle 
perjantaina 15.10.
KUVA: MARJUT HILSKA

Nuku yö ulkona -tapahtuma tulee taas 28.8. Jyväs-
kylän Latu ei tänä vuonna järjestä omaa tapahtu-
maa. Latulaiset voivat osallistua Keski-Suomen 
latualueen tapahtumaan, joka järjestetään Kan-
nonkosken Piispalassa. Siellä järjestetään yksi kol-
mesta valtakunnan metsähotellista.  

Metsähotellissa on mahdollista majoittua joko 
järjestäjien tarjoamassa majoitteessa tai omassa 
majoitteessa varaamalla paikan etukäteen. Majoit-
tuminen on maksutonta.

Piispalassa on hienot puitteet kokeilla SUP-lau-
tailua, melontaa tai pulahtaa uimaan Kivijärveen, 
jonka äärellä lämpenee myös perinnesauna (5 €/
hlö). Mäntymetsän siimeksessä, aivan rantaviivan 
läheisyydessä on Hyvinvointipolku, jonka voi oma-
toimisesti käydä kävelemässä. Piispalassa on myös 
frisbeegolf-rata, joka kiertää kuntoradan lähei-
syydessä, ja sieltä löytyy myös maastoseikkailuun 
hauskat toiminnalliset tehtävät koko perheelle.
Ohjelman lisäksi voi hyödyntää myös muita tapah-
tuman palveluita, kuten Metsäkioskin maukkaita 
ruokatarjoiluja ja varata myös aamupalan sunnun-
taiaamuksi (5 €/hlö). Tapahtumaan ei ole sisään-
pääsymaksua ja se on avoin kaikille. Ohjelmaan 
voi osallistua, vaikka ei majoittuisikaan Metsäho-
tellissa – Piispala toivottaa tulijat tervetulleeksi. 
Piispalan Metsähotelli on Suomen Ladun Nuku yö 
ulkona -kampanjan yksi päätapahtumista.

Lisätietoja tapahtumasta: suomenlatu.fi/
metsahotellipiispala

Kimppakyytien järjestelyä varten ota yhteyttä 26.8. 
mennessä Marja-Liisa Kanaseen, mlkananen@
hotmail.com 

Nuku yö ulkona
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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 vihreällä.

Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi.

Välineet Vuokrattavissa Hinta/vrk Hinta/vko
Ahkio 4 kpl  35 € 15 €
Lasten ahkio 1 kpl 35 € 25 €
Kävelysauvat 27 paria 2 € 1 € 10 € 5 €
Lumikengät (myös lasten) 27 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Potkukelkka 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Skiket (maastorullaluist�) 3 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Eräsukset ja sauvat (3 x 210 cm, 1 x 200 cm ja 1 x 180 cm) 10 € 5 € 25 € 15 €
Rinkka 4 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Teltta 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Retkilaavu Halti Pro (4 h) 1 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Suksiboksi 1 kpl  35 € 25 €
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Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2021 hinta
Henkilöjäsen 33 €
Perheenjäsenyys  
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

45 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen 14 €
Rinnakkaisjäsen 21 €
Yhteisöjäsenmaksu 29 €
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta  
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Liity jäseneksi
LUE LISÄÄ JA LIITY JÄSENEKSI NETTI-
SIVUJEMME KAUTTA�

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tammi-hel-
mikuun, huhti-toukokuun, heinä-elokuun 
ja marras-joulukuun vaihteessa. Jäsenlehdet 
ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme 
kotisivuilla.

Jos haluat lukea jäsenlehden ekologi-
sesti pelkästään kotisivuilta, ilmoita siitä  
sähköpostilla osoitteeseen jyvaskylanlatu@
gmail.com. Lisäämme tiedon asiasta jäsenre-
kisteriin. Jatkossa saat sähköpostiisi viestin aina, 
kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille luettavaksi.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy marras-joulu-
kuun vaihteessa. Lehden aineisto osoittee-
seen jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään 
sunnuntaina 21.11.2021.

Jyväskylän Latu ry:n jäsenenä saat 
esim�

•  Suomen Latu ry:n jäsenyyden

•  Suomen Ladun Latu & Polku - lehden

•  Jyväskylän Latu ry:n jäsenlehden

•  mahdoll isuuden lomail la yhdistyk- 
 sen Lapin loma-osakkeissa

• vuokrata edull isesti  yhdistyksen  
 eri laisia l i ikuntavarusteita

• Ladun Majan saunan käyttö- 
 mahdoll isuuden

• alennusetu 10% Partioaitta Oy:n  
 normaalihinnoista

• alennuksia yöpymisistä esim� Norjan 
  ja Ruotsin retkei lykohteissa

• alennetut jäsenmaksut muissa  
 Suomen Ladun lukuisissa jäsen- 
 järjestöissä ja seuroissa,  ns�  
 r innakkaisjäsenyys�

•  Intersport Tourulasta –15%  
 alennus hi ihtoväl ineiden ja  
 - tarvikkeiden normaalihinnoista

Suomen Latu ry:n kotisivui lta näet 
kaikki  valtakunnall iset Suomen Latu 
ry:n jäsenedut�

Jyväskylän Ladun 
jäsenlehti

Jäsenedut
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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, turval-
lisuus, 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

Toimihenkilöt 2021
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 lomaosak-

keiden vuokraus
040 572 3376 leena�m�parviainen@gmail�com



Tulevia tapahtumia
Elokuu
Ma 2�8� klo 18 Sauvakävely alkaa� Buugi-liikuntakeskus�

Ti 3�8� klo 18 Kaupunkipyöräily alkaa� Tarkemmat paikat kotisivuiltamme�

Ti 3�8� klo 18 Polkujuoksu alkaa� Tarkemmat paikat kotisivuiltamme�

La 7�8� klo 9 Sumiaisten hitonhauta� Lähtö Alakulmalta�

Ke 11�8� klo 18 Polkujuoksukiertue Majalla

To 19�8� klo 17 Rummakon patikkareitti� Lähtö Alakulmalta�

To 19�8� Jyväsjärvi-soutu

La 28�8� Nuku yö ulkona leirikeskus Piispalassa

Syyskuu
La 4�9� klo 10–14 Kaiken kansan juhlat Ladun Majalla

La 4�9� klo 15–18 Sienikurssi Ladun Majalla

Su 5�9� klo 10 Sieniretki (liittyy sienikurssiin)

Su 12�9� klo 17 Valokuvauskerho Majalla (rajoitusten salliessa)

To 16�9� klo 17 Ylä-Myllyjärven vuorilammen kierros� Lähtö Ladun Majalta�

La 18�9� klo 10 Ötökkäretki Ladun Majalla

La-su 18�–19�9� Retkelle! -messut Paviljongissa

La 25�9� klo 9 Leivonmäen kansallispuisto� Lähtö Alakulmalta�

To 30�9� klo 17 Haapasaaren luontopolku� Lähtö Alakulmalta�

Lokakuu
La 9�10� klo 9 Majatalkoot Majalla

Su 10�10� klo 17 Valokuvauskerho Majalla

Pe 15�10� klo 18 Talkoolaisten illallinen Nikolainkulmalla

Su 31�10� klo 15 Syyskokous Majalla

Marraskuu
Su 14�11� klo 17 Valokuvauskerho Majalla


