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Postiosoite

Liikuntaa monella tapaa
AI M O K I RJAVAINE N, VARAP U HEENJOHTA JA

O

lipas runsasluminen talvi. Hiihtokelejä
riitti ja riittänee Soidenlammen lenkillä
vielä jonkun aikaa. Vappusatanen saattaa onnistua tänäkin vuonna. Omakotiasujalle
valtava lumimäärä ei välttämättä ole ollut ihan
yhtä iso riemu. Lumenluonti on hyvää ulkoilua ja
liikuntaa, mutta tänä talvena on ollut todettava,
että rajansa kaikella. Tätä kirjoitettaessa aurinko
lämmittää ja lumikolat on pantu varastoon.
Itse lopetin hiihtämisen muutama viikko sitten.
Polkupyöräilen kunnes uusi hiihtokausi taas
alkaa. Yhä useammalla pyöräilijällä on alla sähköavusteinen menopeli, ei haittaa ylämäet tai
vastatuuli. Viime kesänä Ladun Majalla näkyi
jo paljon sähköavusteisilla pyörillä polkijoita.
Tänä vuonna määrä lisääntyy entisestään. On
sekä helpohkoja pyöräilyyn sopivia latupohjia
että haastavampia reittejä kivineen ja juurineen.
Tärkeää on, että eri tavoin ja vauhdeilla maastossa liikkuvat huomioivat aina toisensa.
Kaupunkia kiertää Majankin ohitse menevä 60
kilometrin Maastis-pyöräilyreitti. Reitti oli jo
viimekesänä joitain kohtia lukuun ottamatta,
varsin hyvässä ajokunnossa. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa sähköllä tai ilman,
vaikka lyhemmissä pätkissä. Hiihtokeskuksissa talvipyöräilystä on tullut erittäin suosittua.
Jyväskylän Ladussakin asiaa on pohdiskeltu,

mutta konkreettisia toimenpiteitä ei vielä ole
olemassa. Uskon vakaasti, että jossain lähitulevaisuudessa myös Ladun Majan maastoissa voi
talvi(sähkö)pyöräillä hiihdon ja lumikenkäilyn
lisäksi.
Ladun Majan alueella kävi talvella ulkoilijoita
ja hiihtäjiä tosi paljon. Parkkipaikat pullistelivat
ja laduilla oli menijöitä vauvoista vaariin. Majakahviossa munkkeja popsittiin 5000 kappaletta
ja erilaisia juomia nautittiin 7000 mukillista.
Myös lumikenkäilijät tulivat alueelle isolla joukolla. Lumikenkäreitti ja opastetut retket edesauttoivat lajin kotoutumista Majan maastoihin.
Ladun Majalla on kävijämääristäkin päätellen
iso merkitys alueella ulkoileville. Tähän haluamme panostaa jatkossakin.
Kesäaikana on monenlaista tarjolla. Tarkempaa
tietoa löydät tästä lehdestä, Ladun kotisivujen
tapahtumakalenterista sekä Ladun Facebookista ja Instagramista. Uutena liikuntamuotona
Majan alueelle tulee MOBO-suunnistus. Rata
avataan, kunhan lumet metsästä sulavat, jotta MOBO-rastit saadaan paikoilleen ja kartta
MOBO-nettiin käyttöön.
Ulkoiletpa millä tavalla tahansa, mukavaa liikunnallista kesää!
Aimo
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TELTAN OSTAJALLE
OSTAESSASI YLI 599 EURON ARVOISEN TELTAN,
SAAT 100 EURON LAHJAKORTIN KAUPAN PÄÄLLE.
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SUOMEN LADUN JÄSENKORTILLA
-10 % NORMAALIHINTAISISTA
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Kari Häkkisellä
on monipuolinen
ura Jyvässeudun
ulkoilun
kehittäjänä
T E K S T I: KARI H ÄKKINEN
K UVA: TOU H O HÄKKINEN

Kari Häkkinen tunnetaan laajalti
paremmin nimellä Kaapro. Hän vietti joku aika sitten eläkeläisjuhliaan
Ladun Majalla. Ohessa hän muistelee
uraansa ulkoilualueiden ja liikuntapaikkojen kehitystehtävissä.
Opiskelin 70-luvun lopulla kartoittajaksi ja silloin olin Jyväskylän mlk:n
mittaustoimistossa kesätöissä. Armeijasta päästyäni sain legendaarisen
suunnistaja/hiihtäjä Aarto Taskisen
ideoimana vuoden mittaisen projektin, jossa tein kaikille maalaiskunnan
kouluille suunnistuksen opetuskartan. Siinä pääsin tutustumaan
mlk:n alueisiin ja opista oli hyötyä
myöhemmin mm. latuasioiden hoidossa. Projekti oli ensimmäinen
valtakunnallinen
kuntavetoinen
opetuskarttahanke.
Jatkoin sitten mittauspuolen töissä ja
sain tehtäväkseni suunnitella Palokan
Touruvuoreen uudet ulkoilureitit.
Sen projektin ansioilla ajauduin näihin tehtäviin, kun reitin teko lankesi
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liikuntatoimelle. Siitä sitten talveksi
siirryin latuvastaavaksi. Työnkuva
laajeni 80-luvulla ulkoilureittien lisäksi luontopolkujen
ja laavujen suunnitteluun ja
toteutukseen. Kohokohtana 90-luvun puolivälissä oli
Jääskelän tilan siirtyminen
mlk:lle ja sinne saimme suunnitella luontopolun ja muitakin
kohteita historialliseen ympäristöön. Kaikkiaan olen osaltani ollut
toteuttamassa seitsemää luontopolkua.
Hiihtolatujen hoito muuttui luisteluhiihdon
tultua muotiin. Se vaati latu-urien levennystä
ja kunnon kaluston hankkimista. 2000-luvun
alussa saimme ensimmäisen ison nykymallisen
latukoneen. Nyt niitä on kaupungin alueella
käytössä seitsemän.
Vuosien varrella kuntien yhteistyöllä tehtiin
monia suunnitelmia. 2000-luvun alussa Muuramen, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan
ja Laukaan kanssa tehtiin kattava suunnitelma,
jonka pohjalta sittemmin Laukaa toteutti Metso-reitin, jonne maalaiskunta toteutti Palokasta
ja kaupunki Huhtasuolta yhteyden Ampujien
majan kautta. Palokka-Ampujien maja-Vihtavuori-Laukaa-Kuusaan valaistu yhtenäinen
ulkoilureitti lienee Suomen pisin lajissaan.
Kuntaliitoksen jälkeen työkenttä laajeni, kun
Hannu Aaltosen kanssa saimme vastattavaksi
koko laajan kaupungin ulkoilualueet ja reittiverkoston. Yhteistyö sujui hienosti ja kehitystyö
jatkui mm. uusien reittiyhteyksien suunnitelulla
ja toteutuksella, isoimpana Ladun Maja -Kauramäen uusi, nykyisin valaistu reitti.
Ladun Majan alueeseen olen tutustunut
jo 70-luvulla hiihdon merkeissä. Kävimme
Taka-Keljon koululla ensilumella hiihtämässä. Ilmeisesti hiihdimme nykyistä Hanhiperän

perälenkin tietä. Alue tuli tutuksi
suunnistus- ja partiotaitokilpailuissa ja myöhemmin alueen
suunnittelun yhteydessä. Kuntaliitoksen jälkeen kaupunki laati yleiskaavan, johon
Ladun Majan alueen kehityksen kannalta on tärkeä laaja
viherkäytävä Kauramäki-Ladun Maja- Kotalampi, joka
mahdollistaa reittien pysyvyyden
ja kehittämisen.
Tärkeä merkkipaalu on 8 vuotta sitten tehty Majan lähialueen yleissuunnitelma, jonka
pohjalta on toteutettu Pikkukakkonen, uusi
Kolmisoppisen laavu, frisbeegolfrata sekä
pysäköintipaikkojen laajennus. Tärkeä reittien
kehitysaskel oli toissa talvena avattu uusi Hanhiperän lenkki.
Lähiajan suunnitelmana on toteuttaa viime
vuonna valmistunut Luontoliikunta-ohjelma:
Taka-Keljon ulkoilualueen kehittäminen Jyväskylän Nuuksioksi. Se pitäisi sisällään pidempiä
vaellus- ja maastopyöräreittejä taukopaikkoineen. Suunnitelman on määrä valmistua tämän
vuoden aikana.
Kaupunki on laatinut myös nykyisten reittien
valaistussuunnitelman, josta tänä vuonna
toteutetaan Soidenlammen lenkin itäpuolen
valaisu. Suuri kehitysaskel oli myös Ladun talkoilla rakentama uusi huoltorakennus, josta
kaupunki sai latukoneelle optimaalisen sijoituspaikan latujen kunnossapidon kannalta.
Tärkeä asia työssä, reittien suunnittelussa ja
hoidossa on hyvä yhteistyö eri tahojen kanssa.
Kaupungin sisällä (metsä, kaavoitus, jne.), sitten eri yhteistyötahot (hiihtoseurat, Jyväskylän
Latu, Laajis Oy, ilmavoimat Tikkakoskella, lähikunnat). Tietysti myös kaikki maanomistajat,
sillä kaikki reitit eivät ole kaupungin mailla.
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Jyväsjärvi-soutu 16.6.2022
Jyväsjärvi-soutu järjestetään nyt 30. kerran ja
Jyväskylän Latu on ollut mukana tapahtumassa
lähes alusta asti. Meille on ollut tärkeää, että tunnelma veneessä on mukava ja leppoisa. Kisaan
on tulossa lisäksemme noin 40 joukkuetta.
Jyväskylän Ladun joukkue soutaa KENSUn järjestämän Jyväsjärvi-soudun klo 18.05 lähdössä.
Joukkueeseen tarvitaan 14 soutajaa. Soutajaksi
sopivat kaikki halukkaat, vaikka kirkkovenesoutukokemusta ei olisikaan. Ennen kisaa on mah-

dollista osallistua KENSUn järjestämiin kirkkovenesoutuharjoituksiin. Soudusta lisätietoa
sivulla https://www.kensu.fi/soutu/
Jos soutu kiinnostaa vähänkin, ota yhteyttä
Annuun, joka kokoaa joukkueen halukkaista.
Terveisin,
Annu
ANNELI MÖ RÄ -LEI N O
ANNELI.MO RA -LEI N O @ELI S A N ET. F I
PUH. 0 4 0 76 8 3494

FINLANDIA MARATHON
16.–17.9.2022 Paviljonki

Finlandia Marathon palaa kaksi päiväiseksi liikuntatapahtumaksi, jonka järjestelyt ovat jo hyvässä
vauhdissa.
Perjantai 16.9.2022
klo 11.00 Nuorten Marathon 5 km
		 Jyväskylän 5., 6. ja 7.-luokkien oppilaat
klo 17.30 Marathon viesti 8x5 km
klo 18.00 Marathon kävely 5 km
klo 20.00 Valon kymppi 10 km
Lauantai 17.9.2022
klo 12.00 Marathon 42 km
klo 15.15 1/2 Marathon 21 km
Finlandia Marathon tapahtuman vastuulliset järjestäjät Jyväskylän Kenttäurheilijat ja Keski-Suomen Liikunta toivovat jälleen latulaisia ystävineen
avuksi tapahtuman toteuttamiseen.
Latulaisten talkooapua tarvitaan 15.–17.9. mm.
Paviljongin tapahtuma-alueen rakentamiseen ja
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purkuun, oppaiksi reitille, järjestysmiehiksi, maalialueen huoltoon, eväspussien tekoon, kisakansliaan, vaatesäilytykseen, valokuvaukseen. Latulaiset hoitavat myös Äijälänrannan huoltopisteen ja
vetäjänä toimii tuttuun tapaan Hessu Parviainen.
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!
ILMOITTAUDU VAIKKA HETI (ettei unohdu),
kuitenkin viimeistään 31.7.2022.
AURINKOI STA K ES Ä Ä J A I L MO I T TA UTUMI S I A
ODOTELLEN
HELVI KAIHLA N EN
PUH: 0 4 0 0 868 669
S- POSTI: HELVI . K A I HLA N EN @ G MA I L.CO M

Mitalisadetta Ruissalossa
T E K S T I : M ARJU T HILS K A

Suomen Ladun kevätpäivillä Ruissalossa Jyväskylän Ladun edustajat saivat ihmetellä muutakin
kuin uutta strategiaa tai pitkälle edennyttä kevättä.
Lauantai-iltana jaettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämiä mitaleja ja Suomen
Ladun huomionosoituksia. Sehän oli yhdistyksellemme todellista mitalisadetta. OKM:n myöntämät mitalit saivat Mauri Pitkänen (Suomen
liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi), Matti
Varesmaa ja Anneli Mörä-Leino (Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kultaisin ristein) ja Juha Vimpari (Suomen liikuntakulttuurin

ja urheilun ansiomitalin). Mitalien lisäksi Suomen
Latu jakoi tunnustusta mm. vuoden vapaaehtoiselle, vuoden liikuttajalle ja vuoden jäsenyhdistykselle - Jyväskylän Ladulle! Mikä iloinen yllätys.
Sydäntä lämmittää, että meidän toimintamme
ulkoilijoiden hyväksi huomioitiin näin hienosti
myös valtakunnallisesti. Haluamme jakaa huomionosoituksen teidän jäsenten kanssa joten
Majalla tavataan!
Tervetuloa mitalikahveille Ladun Majalle
sunnuntaina 29.5. klo 16-18. Luvassa on lisää
mitalisadetta.
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Raattaman lenkki on 18 km pituinen ja sen
aikana saa ihailla Pallaksen tunturijonoa
kilometrikaupalla. Ja joka vuosi siitä tulee
otettua valokuvia muistoksi.

Savonmuan tytöt
Vuontispirtillä
T E K S T I : M E RJALIIS A RAHU NEN
K U VAT : H E LENA T U RK KI ( H IIHTÄ JÄT), MAURI PI TKÄNEN (MATKALAI SET)

Tämänhetkisen tiedon mukaan vuodelle 2023
kannattaa kalenteriin jo nyt merkitä viikolle 11
“Vuontispirtti”. Vuonna 2022 Jyväskylän Ladun
talviretkelle Raattaman kylään Vuontisjärvelle
ilmoittautui lähtijöitä myös Etelä- ja Pohjois-Savosta. Ohessa Helena ja Merjaliisa muistelevat
hiihtomatkaa.

Korona oli reissuintoa jarrutellut pari vuotta,
mutta nyt päätimme näyttää hurjan luontomme
ja ilmoittauduimme mukaan matkalle. Sitten
ilmeni, että kyseessä on Jyväskylän Ladun reissu
ja sehän sopi meille Puijon latulaisille mainiosti.
Arvelimme sopeutuvamme keskisuomalaisten
joukkoon hyvin.

Jo syksypuoleen huomasimme Pielavesi-Keitele
lehdestä Matka-Pekan ilmoituksen Vuontispirtin
reissusta huhtikuulle 2022.

Alkuvuodesta leijui vielä epävarmuutta ilmassa; millainen mahtaa olla koronatilanne ja
terveystilanteemme.
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Pian koitti kuitenkin odotettu lauantai 2.4. ja
lähdimme Kuopiosta matkaan parin muun
kuopiolaisnaisen kanssa pikkubussilla kohti
Pyhäsalmea, jossa hyppäsimme sitten Matka-Pekan isompaan bussiin jyväskyläläisten seuraan.
Perinteiseen tapaan luotettavana kuljettajana
toimi Kataisen Pekka.
Saavuimme Vuontispirtille leppoisan ja turvallisen 12 tunnin matkan jälkeen illansuussa. Bussimatkan ratoksi oli Mauri kehitellyt mukavan
tietokilpailun, jonka palkinnot olivat ”mahtavat”.
Maurihan toimi alkumatkan ajan jämäkästi matkanjohtajana aina siihen saakka, kunnes Hessu
maanantaina ehti Vuontispirtille.
Viikon päivien aikana matkalaisilla oli mahdollisuus omatoimiseen hiihtelyyn tai lähteä eräopasharjoittelijan mukaan tai sitten oman ryhmämme mukaan. Hiihtokelit olivat loistavat ja
puhdasta uutta luistavaa lunta tuli lisää lähes päivittäin. Saimme nauttia muutamista aurinkoisista päivistä, mutta myös pilvisinä päivinä oli hyvä
liikkua ulkona. Pakkasta oli sopivasti ja ”mono oli
syönnillään”. Kiersimme esim. Raattaman kierroksen, Varkhaan reitin sekä ladun Pallakselta
Torassieppiin ja kapusimme jalkaisin Montellin
majalle. Lisäksi onnistuimme näkemään Lapponia-hiihdon 2. osakilpailun lähtörytinän. Hyvä
IIVO ja KERTTU (savolaisia syntyjään)!

Lomaviikkoa ilahduttivat myös Tomi Valon kulttuuri-illat luontokuvin ja yhteislauluin. Kroppamme vetreytykseksi olivat joka ilta eräopasharjoittelijan vetämä venyttely ja tietenkin lämmin
sauna. Iltaisin pidettiin porukan yhteinen neuvonpito seuraavan päivän suunnitelmista. Joinakin iltoina osoittautui todeksi vanha viisaus:
kertaus on opintojen äiti!!
Kommelluksiltakaan ei ihan vältytty. Ensimmäisenä päivänä jouduimme hiihtämään saman
lenkin kahteen kertaan sormusten kadottua.
Tarinalla on onnellinen loppu - ne löytyivät
”rikospaikalta”!
Seurueemme oli tosi mukava ja huumoria sekä
juttua riitti. Hyvin me savolaiset sopeuduimme
keskisuomalaisten joukkoon. Vuontispirtin tunnelma oli leppoisa ja palvelut sekä ruoka hyvät.
Reissulla pääsi hyvin irti arjen pyörityksestä ja
sai olla mukavassa ”lomakuplassa”. Korvat saivat
levätä maailman ahdistavilta uutisilta. Raattaman alueen luonto oli kerrassaan upea!
Kotimatkan alku la 9.4. oli varmaan kuljettajalle
haastava kelin puolesta, mutta Pekan vakaalla
ammattitaidolla matka sujui turvallisesti. Kotona
Kuopiossa oltiin iltakahdeksalta.
Kiitos kaekille ja mukavoo kevättä ja kessee!
Helena ja Merjaliisa

Matkalaiset lähdössä kotimatkalle. Vaikka bussimatkalla ei tarvinnut kuin
istua, hiihtoviikon rasitukset tuntuivat vielä jonkin
aikaa matkan jälkeenkin.
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MAJAKUULUMISIA
Ladun Majan remontointiasiat ovat nyt jälleen
pienen tauon jälkeen ”pöydällä”.
Laajennuksesta on tällä erää luovuttu ja suunnittelu lähtee liikkeelle ajatuksesta, että pysytään nykyisissä ulkoseinissä.
Ensimmäisiä piirustuksia ja havainnekuvia on jo
päästy katselemaan. Viilattavaahan niissä tietysti on, mutta asia kuitenkin edistyy.

JÄSENISTÖN KESÄSAUNA
Jo perinteeksi tullut jäsenistön kesäsauna lämpenee keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Naiset saunoo klo 18:00-19:30 ja miehet klo
19:30-21:00.
Sauna lämpenee pääsääntöisesti Majalla, mutta

MAJATALKOOT

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

Oma oletukseni on, että syyskokoukseen mennessä oltaisiin valmiita esittämään suunnitelmat ja laskelmat kokoukselle.
Tällä aikataululla rahoituskuviot selvinnee
kevään 2023 aikana ja tällöin remontointi tapahtuisi joko keväästä (17.4.-16.6. 2024.) tai syksystä
(16.10.-15.12.2024) vuonna 2024.

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

Majan ollessa varattuna Soppimajalla. Seuraa
kotisivuja, niin pysyt ajan tasalla.
Saunomiset alkavat 1.6. ja päättyvät 14.8.
Naisten saunavuoro jatkuu 28.9. asti mikäli lämmittäjä löytyy.

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

Majatalkoot pidetään lauantaina 7.5.2022 klo 9–15 Ladun Majalla.
Rapsutellaan hivenen pihamaata ja ehostellaan paikkoja sekä sisältä että ulkoa.
Talkoolaisille tarjotaan herkullinen keittolounas ja tietysti kahvitellaankin jossain välissä.
Lämpimästi tervetuloa!

SAUNAPÄIVÄ KAIKELLE KANSALLE LA 18.6. KLO 12–18
Tervetuloa viettämään mukavaa kesäpäivää
Ladun Majalle perinteisin menoin: pelataan,
leikitään, lauletaan, paistetaan makkaraa ja
muurinpohjalettuja, saunotaan ja uidaan (ken
uskaltaa). Majakahvio auki koko päivän. Saunomista kaikille yhtä aikaa, joten ota uimapuku/
housut mukaan. Pukeutumistiloja lisää pihaan
pystytettävässä teltassa.
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T ERVET ULOA MUKAAN T OIMINTAAMME
Ulkoilulajien ja muun toimintamme esittelyilta Ladun Majalla keskiviikkona 11.5. klo 17

Jyväskylän Latu on liikuttanut ihmisiä jo yli kahdeksankymmentä vuotta kesäisin ja talvisin.
Tule kuulemaan mikä voisi olla sinun lajisi lukuisista vaihtoehdoistamme, joihin kuuluu sekä
kesäisiä että talvisia liikunta- ja ulkoilulajeja. Lajien vetäjät esittelevät tilaisuudessa omat
lajinsa.
Lentopallo, lumikenkäily, maastohiihto, polkujuoksu ja suunnistus, pyöräily- ja maastopyöräily,
retkeily ja patikointi, sauvakävely, hiihtokoulut…
Jyväskylän Latu tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin talkootapahtumiin, tilaisuuksiin ja muuhun toimintaan: mm. valokuvauskerho ja VAPEPA-toiminta (vapaaehtoinen
pelastuspalvelu).
2022
Keskiviikko 11.5.
klo 17.00
kaikille,
Tilaisuus on avoin
yyttä.
Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä.
eikä edellytä jäsen

Maastopyöräily
T E K S T I : J ARMO NIS K ANE N

Muutaman vuoden tauon jälkeen pääsemme jatkamaan maastopyöräilylenkkejä. Lajia tulee vetämään Jarmo Niskanen, itseoppinut harrastaja.

lykengät tai muut tukevat kengät. Pyörässä on
oltava karheat ns. flat-polkimet tai lukkopolkimet
+ lukkokengät.

Maastopyörälenkit on tarkoitettu lajin pariin
haluaville ja hieman jo harrastaneille pyöräilijöille. Ryhmä jaetaan tarvittaessa kahteen osaan:
lajiin tutustujat ja hieman jo pyöräilleet. Lajiin
tutustuvien ryhmässä pyöräillään noin 5 km
pituinen lenkki pääosin tasaisia latupohjia pitkin
sisältäen pienen pätkän hyvää polkua. Edistyneempien ryhmässä pyöräillään latupohjia ja
polkuja, joihin sisältyy jo pieniä haasteita.

Lajiin tutustuminen ja esittelytapahtuma järjestetään Ladun Majalla keskiviikkona 11.5.2022 klo
17–19. Tapahtumassa kartoitamme osaamistasoa
reittien suunnittelemiseksi.

Osallistuessasi tarvitset maastopyörän maastorenkailla. Pyörä voi olla fatbike, jäykkäperäinen
tai täysjousitettu. Lisäksi tulee olla kypärä ja mielellään pehmustetut pyöräilyhousut sekä pyöräi-

Ensimmäinen lenkki ajetaan 18.5.2022 klo 17:00
lähtöpaikkana Ladun Maja. Lenkit järjestetään
joka keskiviikko ja lähtöpaikka ilmoitetaan Jyväskylän Ladun toimintakalenterissa sekä edellisessä tapahtumassa. Lenkit toteutetaan 18.5, 25.5;
1.6; 8.6 ja 15.6. Kesätauko alkaa juhannusviikolla
ja lajin pariin palataan taas 3.8.2022.
TIEDUSTELU T: J A RMO N I S K A N EN , 040-52 498 95
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Nuku yö ulkona Metsähotelli Piispala
27.8.2022
Elokuun pimenevä ilta, unikaverinasi raikas ilma, kattona ääretön tähtitaivas. Nuku teltassa, nuku trampalla, nuku riippumatossa, nuku käpy selän alla tai pää mättäällä. Nuku
yö ulkona. Ota kainaloon oma perhe, kaverit – tai kokeile rajojasi yöpymällä yksin.
Nuku yö ulkona -kampanjan toinen valtakunnallinen päätapahtuma Metsähotelli
Piispala järjestetään 27.-28.8.2022 Kannonkoskella, luonnonkauniin nuorisokeskus
Piispalan alueella. Tapahtumajärjestäjänä toimii Karstulan Seudun Samoilijat. Jyväskylän Ladun jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. Voit ilmoittautua
tapahtumaan myös vapaaehtoiseksi. Siten pääset osallistumaan tapahtuman järjestämiseen, johon kaikki apu on tervetullutta. Lisätietoja tapahtumasta ja järjestelyistä:
juha.vimpari@jyvaskylanlatu.fi
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Maanantaina sauvakävelyä
Sauvakävelyt aloitetaan 16.5. Toivottavasti lumet ovat silloin sulaneet. Lähtöpaikkana on Killerin
Buugi-liikuntakeskus klo 18. Alkulämmittelyn jälkeen kaksi eri vauhtia etenevää ryhmää suuntaa
Laajavuoren ja Köhniön vaihteleviin maastoihin. Lenkin pituus määräytyy ryhmän mukaan. Lopussa on palauttava venyttely. Tervetuloa mukaan sauvakävelijöiden iloiseen joukkoon.
T I E D US TE LU T: MARJA-LIIS A KANANEN, PUH. 04 0 - 4 1 6 3 086

Tiistaina polkujuoksua
Kesän polkujuoksulenkit jatkuvat tiistaisin 31.5. alkaen klo 18. Ensimmäisellä kerralla kokoonnumme Ladun Majan parkkipaikalla. Omat ryhmät lajiin tutustuville ja jatkaville polkujen ystäville. Koko
kesän ohjelma kokoontumispaikkoineen tulee nähtäville toukokuussa kotisivuille ja Facebookiin.
Tutustumme kesän aikana kattavasti Jyväskylän alueen polkureitteihin.
T I E D US TE LU T: S ANNA P ENT TINEN, PUH. 05 0 - 5 85 784 8

Keskiviikkona maastopyöräilyä
Maastopyörälenkit toteutetaan keskiviikkoisin klo 17. Katso lisää aiheesta sivulta 13.

Keskiviikkona ja lauantaina retkeilyä
Keskiviikon retkille lähdetään Jäähallin kahvila Alakulman edestä klo 17 ja lauantain koko päivän
retkille samasta paikasta klo 9. Katso kesän koko ohjelma sivulta 20.

Keskiviikkona ja sunnuntaina lentopalloa ja saunomista
Lentopalloa pelataan Ladun Majan kentällä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 17:00-19:30.
Ulkopelit aloitetaan sisävuorojen loputtua ja pelataan sinne asti, kunnes vuorot taas syksyllä alkavat.
Tervetuloa kaikki nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja pallonpeluun huumasta.
Ladun Majan sauna lämpiää jäsenille keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 18 alkaen (kts. tarkemmin
sivulta 12)
T I E D US TE LU T: HE S S U PARVI AINEN, PUH. 04 0 0- 3 1 8 1 06

Sunnuntaina pyöräilyä
Kesän aikana toteutetaan kolme pyöräretkeä, joille lähdetään erikseen ilmoitettavasta paikasta klo
10. Katso kesän koko ohjelma sivulta 19.
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Tunnelmaa
Akuputous
retkeltä.

Akumaja kuulumisia
T E K S T I J A KU VAT: IS M O RÄS ÄN EN

Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omistamien Akumajan ja Dominicin mökin isäntäyhdistyksenä. Suomen Latu vuokraa kohdetta
jäsenistölleen.
Akumajan ja Dominicin mökin huoltoviikot
Syksy 2021
Syksyn 2021 kymmenen päivän Akumajan huoltoreissu alkoi keräämällä lähtijät yhteiskuljetukseen aikaisin perjantaiaamuna. Yksi talkoolainen
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oli jo Lapissa ja tulisi suoraan kohteeseen. Päivän
automatkan jälkeen majoituimme yöksi Kiilopäälle, josta jatkoimme lauantaina Akumajalle.
Matkalla ostimme ruuat yhteisostona. Loppumatkalla parkkipaikalta Akumajalle oli meillä
apuna paikallinen yhteistyökumppani, jonka
mönkijän peräkärryllä meni tavarat kohteeseen.
Jo lauantaina alkoivat kiinteistöjen erinäiset
huolto- ja kunnossapitotehtävät. Tälle huoltoviikolla ei ollut suunniteltu mitään suurta korjausta.
Viikon aikana mökit siivottiin, suoritettiin kiin-

teistönhuoltotöitä, laitteita testattiin ja tarvittaessa korjattiin, kirjattiin puutteita jne.
Töiden ohessa nautittiin tietenkin upeasta Lapin
syksystä. Viikon aikana retkeiltiin lähikohteisiin,
kuten Akuvaara-tunturille ja Akuputouksille.
Keskiviikkona teimme tarvike- ja ruokatäydennysreissun Karigasniemelle. Poikkesimme myös
Kevon luontopolulla tutustumassa Suomen
tuottoisampaan lähteeseen. Sulaojan lähde tuottaa opastaulun mukaan 400 litraa vettä jokainen
sekunti.

Nilkan nyrjäyttänyt pääsi huollon paluukyytiin.

Säät olivat suosiolliset koko viikon ajan. Rantasauna lämmitettiin joka ilta ja iltanuotiolla istuttiin useaan otteeseen.
Viikko meni nopeasti ja lauantaina tuli vielä tarviketäydennyskuorma mönkijällä. Lauantaina
ajelimme takaisin Kiilopäälle, jossa yövyimme
ennen sunnuntaista paluumatkaa takaisin Jyväskylään. Jyväskylässä talkoolaiset kuskattiin kukin
vielä suoraan kotiosoitteisiin.

Suunnistuskoulutusta ennen retkeä.

Huoltoviikko oli onnistunut jälleen hyvin ja samalla alkoi jo seuraavan huoltoviikon suunnittelu.
Kevät 2022
Kevään huoltoviikko Akumajalla aikaistettiin
kolmella päivällä yhteensattumien vuoksi ja se
toteutuu ti 24.5. – to 2.6.2022. Kevään huoltoporukka on lehden painoon mennessä jo valittu.
Syksy 2022
Syksyn huoltoviikoksi on sovittu viikko 39 eli reissu toteutuu ajalla pe 23.9. – su 2.10.2022.

Akumaja kalliomaisemassa.

Jos Akumajan ja Dominicin mökin huoltoviikoille
osallistuminen kiinnostaa niin ota reilusti yhteyttä.
L I S ÄT I E TO J A
I S M O R ÄS ÄNEN
0 4 0 0 544414
I S M O. R AS A NE N@G M AIL.CO M

Talkoolaisia tunturiretken tauolla.
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Valokuvauskerho jatkaa
uudella kokoonpanolla
T E K S T I J A KU VA: MAU RI P IT KÄNEN

Jyväskylän Ladun jäsenille tarkoitettu valokuvauskerho jatkaa toimintaansa kahdeksatta
vuotta. Sen toiminta on koettu mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Kerhoilloissa on pystynyt saamaan oppia valo- ja videokuvaamisesta
sekä kuvauslaitteista asiantuntevien alustajien
opastamana. Kerhoilloissa on katsottu osallistujien valokuvia, sen lisäksi joka vuosi muutama
vieraileva esiintyjä on ilahduttanut kerholaisia.
Ei pidä myöskään vähätellä kerhon merkitystä
sosiaalisena tapahtumana. Siellä tapaa mukavia, samanhenkisiä kuvaamisesta kiinnostuneita henkilöitä. Mukaan voi tulla, kuvasit sitten
puhelimella tahi järjestelmäkameralla. Kerho
kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden
toisena sunnuntaina klo 17.00. Heinä- ja elokuussa vietetään kuitenkin lomaa. Äitien- ja

isänpäivänä kokoontumispäivää siirretään.
Kokoontumisajat näkyvät myös kotisivujen
tapahtumakalenterista.
Valokuvauskerhoa ohjaava toimikunta hoitaa
jatkossa Jyväskylän Ladun valokuvauskerhon
vetovastuun hajautetusti vuoden 2022 alusta.
Tapahtumia ohjaavat toimikunnan jäsenet Pekka
Vuojärvi ja Antti Mikkola. Tiedottamisesta vastaa
Mauri Pitkänen. Kerhoa alusta saakka vetänyt
Ismo Räsänen jatkaa kerhon aktiivina jäsenenä.
Valokuvauskerhon toiminnasta ennen ja nyt
saa parhaan kuvan tulemalla paikalle kerhoiltaan. Kannattaa myös tutustua kerhoon Ladun
kotisuvun kautta: https://jyvaskylanlatu.fi/
toiminta/valokuvauskerho/

Valokuvauskerho aloitti syyskauden 2020 kuvausretkellä Majan ympäristössä. Laavun lähistöllä ennätettiin ryhmäkuvaan. Pandemia rajoitti kuitenkin tämän jälkeen kokoontumisia sisätiloissa.
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KESÄN PYÖRÄILYT
Kesällä tehdään kolme pyöräretkeä, joiden
pituus on 50–60 km. Lähtöaika on klo 10. Retkeen
on hyvä varata 5 tuntia. Matkavauhti pyöräretkillä
on porukan mukainen eli ”kaveria ei jätetä”, vaan
edetään hitaimpien mukaan. Alustava suunnitelma pyöräilykohteista on alla. Varmista kohde
Jyväskylän Ladun tapahtumakalenterista viikko
ennen tapahtumaa.
su 22.5. Tikkakosken Peuraniemen laavu, lähtöpaikka S-market Savela
su 19.6. Laukaan satama, lähtöpaikka Viherlandia
su 21.8. Toivakka, lähtöpaikka Naissaaren
parkkipaikka
Kohteet on valittu niin, että matkalla on joko
laavu tai kahvio, jota hyödynnetään, mutta omia
eväitä suositellaan. Juoma on tärkeä ja pyörään
kiinnitetty juomapullo kätevä. Kypärä on pakollinen. Järjestäjä on vakuuttanut osallistujat.
Tiedustelut: Reijo Leino, reijo.leino@elisanet.fi,
040 568 8751
KILOMETRIKISA 2022
Tervetuloa polkemaan Jyväskylän Ladun kilomet-

rijoukkueeseen! Kilometrikisa on valtakunnallinen
kisa, josta löydät lisätietoja sivulta https://www.
kilometrikisa.fi/ . Kisassa kerätään kilometrejä 1.5.22.9.2022 sekä työ- että vapaa-ajan pyöräilyistä.
Jos olet ollut aikaisemminkin joko Jyväskylän
Ladun tai jonkun muun järjestön tai työpaikan
joukkueessa, voit käyttää entistä tunnustasi ja
ilmoittautua sivulla https://www.kilometrikisa.
fi/accounts/login/ . Jos olet uusi polkija, rekisteröidy ensin sivulla https://www.kilometrikisa.fi/
accounts/register/.
Joukkueen nimi: Jyväskylän Latu
Osallistumiskoodi: JklLatuK2022
Kilometrikisa innostaa polkemaan. Kyseessä on
kuitenkin ainakin meidän joukkueellemme leikkimielinen kisa, jossa pääsee seuraamaan kuitenkin
ihan vakaviakin asioita. Näet, kuinka paljon säästät
bensaa ja tuotat vähemmän hiilidioksidia suorittamalla matkasi auton sijaan pyöräilemällä. Kisa
saattaa toki innostaa sinua polkemaan enemmän
kuin tavallisesti, koska näet omat kuukausittaiset
kilometrisi sekä joukkuetoverisi kilometrit. Jyväskylän Ladun joukkueen kapteenina on Reijo Leino.

SYKSYN RUSKARETKI VUONTISPIRTILLE
Mikäli lähtijöitä ilmoittautuu riittävästi (min.
30 hlö) niin toteutamme retken 24.9-30.9.2022.
Majoitumme Vuontispirtillä ja teemme sieltä
käsin erimittaisia päiväpatikoita.
Majoitushinnat:
2 hengen huone tai 2 hengen mökki 370 €/hlö
yhden hengen huone 440 €/hlö
3–4 hengen mökki 340 €/hlö
Alustava arvio linja-auto kyydin hinnasta on 140
€/hlö. Meille on tarjolla 18x2hh ja 5x4h mökki,
yht. 56 paikkaa. 1 hengen huone = 2 hengen

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

huone, joten 1 hengen huoneen varanneet syövät aina toisen paikan. Kaikille ei voi siis luvata
haluamaansa majoitusta, jotta saadaan minimissään tuo 30 henkilöä mahtumaan.
Matkalla pysähdymme parille omakustanteiselle tauolle, joista toinen on ruokailu. Linja-auto
on käytettävissämme myös perillä ja teemmekin
sillä siirtymiä patikkapolkujen ääreen.
Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä. Kotisivuille tulee linkki ilmoittautumiseen.
TERVEI SI N HES S U, P. 0400 318 106
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Evästauko.

Jyväskylän Ladun kesäretket
T E K S T I J A KU VA: HE IK KI V ILJAN EN

Retkikattauksemme on valmiina nautittavaksi.
Lähde mukaan mukavassa seurassa iltaretkille
ja viikonloppuretkille. Luvassa on mielenkiintoisia retkikohteita, liikuntaa lumoavassa luonnossa ja tietysti mieleenpainuvia hetkiä nuotiotulilla säätilan niin salliessa.
Retkille voi osallistua normaalikuntoinen. Ota
mukaan juotavaa, omat eväät sekä säätilaan
sopivat jalkineet ja vaatteet. Retkikohteisiin
kuljemme kimppakyydeillä. Ilmoittautumista
ei tarvita, mutta saavutaan ajoissa lähtöpaikalle.
Retkiohjelman muutokset ovat mahdollisia ja
niistä ilmoitetaan nettisivuillamme, Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa mukaan!
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ILTARET KET, L Ä H TÖ K LO 1 7 . 0 0 J Ä Ä H A L L I N
KA HVIL A A L A K U L MA
TO 1 9 .5 .

TA MP I N K I ERRO S , P ETÄ J ÄVES I

TO 2.6 .

TIK K A KO S K EN P O LUT, TI K K A KO S K I

TO 3 0 .6 . VA A RUN VUO RI , KO RP I LA HTI
TO 4 .8.

KOS K I K A RA N K I ERRO S , RUTA L A HTI

TO 1 8.8.

MULTA MÄ K I , L A UK A A

TO 1 .9 .

HYYP PÄ Ä N VUO RI , L A UK A A

TO 1 5 .9 .

SA RVEN P ERÄ N LUO N TO P O L K U, K UO HU

TO 29.9.

KANAVUOREN LUONTOPOLKU, VAA JAKOSKI

VIIKONLOP P U R ET K ET , L Ä H TÖ K LO 9 . 0 0
J Ä Ä HA L L IN K A H V I L A A L A K U L MA
LA 14.5.

LAUHAVUOREN KANSALLISPUISTO, ISOJOKI
(LÄHTÖ KLO 8, LISÄÄ RETKESTÄ SIVULLA 17)

LA 1 1 .6 .

ET EL Ä -KO N N EVED EN K A N S A L L I S P UI S TO,
RA UTA L A MP I

LA 1 3 .8.

LA UL AVA N MÖ RÖ N P O LK U, S UMI A I N EN

LA 27.8.

N UK U YÖ ULKO N A TA PA HTUMA , P I I S PA LA ,
KA N N O N KO S K I

LA 10.9.

ISOJÄRVEN KANSALLISPUISTO, KUHMOINEN

Retki Lauhavuoren kansallispuistoon
Lähde Keski-Suomen latualueen mukana Lauhavuoren kansallispuistoon Isojoelle 14.5.2022
Retkelle lähdetään Jyväskylästä klo 8 Kahvila
Alakulman parkkipaikalta (Rautpohjankatu
10). Retki toteutetaan kimppakyydein tai jos
tapahtumaan on lähdössä enemmän osallistujia niin silloin mennään linja-autolla. Reitti
kansallispuistoon kulkee Jyväskylä – Petäjävesi
– Keuruu – Virrat kautta, jolloin yhteiskyyteihin
voidaan ottaa lähtijöitä myös matkan varrelta.
Lauhavuoren kansallispuistossa Keski-Suomen
latualue tarjoaa Ladun jäsenille ruokailun ja kahvit. Paluu tapahtuu lauantaina noin klo 16. Paikan päälle on mahdollisuus jäädä myös yöksi,

jolloin majoitus tapahtuu yhteismajoituksena
mökeissä tai omilla retkeilyvälineillä. Yöksi
jäävien paluu sunnuntaina 15.5. klo 10. Retken
kustannus on noin 30 € ja yöksi mökkiin haluavien osalta majoitus noin 30 €., Ilmoittautumiset
7.5. mennessä ja lisätiedot: juha.vimpari@jyvaskylanlatu.fi, p. 040-707 1510

MAJOJEN VUOKRAUS

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

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 kellonaikoineen (esim. 1.6. klo 15–24). Ilmoita laskutusosoitteesi sekä laskulle tuleva viitetieto/
yksilöinti. Lasku lähetetään ensisijaisesti varaajan
sähköpostiin pdf-muodossa. Soppimajalla juomavesi on vietävä mukana. Samoin, jos varaatte
pelkästään Majan saunaa. Vesi molempien saunoihin tulee järvestä. Majan raanasta tuleva vesi on
juomakelpoista.
T IE DU S T E LU T : HE S S U PARV IAINEN
P UH . 0 40 0 318106

Soppimaja

Ladun Maja

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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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 2022

hinta

Henkilöjäsen
Perheenjäsenyys
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

33 €
45 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen

14 €

Rinnakkaisjäsen

21 €

Yhteisöjäsenmaksu

33 €

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 jkllatu@jyvaskylanlatu.fi . Lisäämme tiedon asiasta jäsenrekisteriin. Jatkossa saat
sähköpostiisi viestin aina, kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille luettavaksi.
Seuraava jäsenlehti ilmestyy heinä-elokuun
vaihteessa. Lehden aineisto osoitteeseen
jkllatu@jyvaskylanlatu.fi viimeistään sunnuntaina 24.7.2022.

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
• 1 0 % ale nn u s Ve r s o n a O y : n liu k u lum i k e n k ie n re t k i- ja vuo k ra u s t uo t te i s ta ( uu s i e t u , k t s . s ivu 17)
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 .
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Hallitus 2022
Marjut Hilska,
puheenjohtaja

hallinto,
Teams

040 775 5768

marjut.hilska@jyvaskylanlatu.fi

Aimo Kirjavainen,
varapuheenjohtaja

talous,
kotisivut

040 588 6256

aimo.kirjavainen@jyvaskylanlatu.fi

Marja-Liisa Kananen,
sihteeri

sauvakävely,
jäsensihteeri,
retket

040 416 3086

marja-liisa.kananen@jyvaskylanlatu.fi

Reijo Leino,
jäsen

hiihto, pyöräily,
järkkäri

040 568 8751

reijo.leino@elisanet.fi

Sanna Penttinen,
jäsen

polkujuoksu,
suunnistus

050 585 7848

sanna.penttinen@jyvaskylanlatu.fi

Mikko Poikonen,
jäsen

frisbeegolf,
kotisivut

040 826 8375

mikko.poikonen@jyvaskylanlatu.fi

Jorma Puttonen,
jäsen

Ladun Majan
remontti

0400 641 625

jorma.puttonen@jyvaskylanlatu.fi

Paavo Seppänen,
jäsen

latutoiminta

040 506 6398

paavo.k.seppanen@luukku.com

Heikki Viljanen,
jäsen

lumikenkäily,
retkeily

0440 648 604

heikki.viljanen@jyvaskylanlatu.fi

Juha Vimpari,
jäsen

turvallisuus,
latualue, tiedotus, Vapepa

040 707 1510

juha.vimpari@jyvaskylanlatu.fi

Raili Bäck-Kiianmaa,
varajäsen

majatoiminta

0400 803 125

raili.back@kiianmaa.com

Raimo Koivistoinen,
varajäsen

latutoiminta,
frisbeegolf

0400 824 179

raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Aune Koivunen,
varajäsen

majatoiminta

040 727 9486

aune.koivunen@gmail.com

Alpo Lalli,
varajäsen

Akumaja, retkeily

050 526 9219

alpo.lalli@gmail.com

Hessu Parviainen,
varajäsen

majatoiminta,
lentopallo

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

Mauri Pitkänen,
varajäsen

tiedotus, kotisivut, valokuvauskerho

0400 807 916

mauri.pitkanen@gmail.com

Heikki Kivijärvi

välinevuokraus

050 402 1351

heikki.kivijarvi@kolumbus.fi

Mauri Pitkänen

valokuvauskerho

0400 807 916

mauri.pitkanen@gmail.com

Päivi Paakkonen

rahastonhoitaja

040 753 8201

paivi.paakkonen@jyvaskylanlatu.fi

Leena Parviainen

Lapin
lomaosakkeiden
vuokraus

040 572 3376

leena.m.parviainen@gmail.com

Ismo Räsänen

Akumajatoiminta

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

Toimihenkilöt 2022

23

Tulevia tapahtumia
Toukokuu
La 7.5. klo 9

Majatalkoot / Ladun Maja

Ke 11.5. klo 17

Lajien esittelyilta / Ladun Maja

Su 15.5. klo 17

Valokuvauskerho / Ladun Maja

Ma 16.5. klo 18

Sauvakävelyt alkavat / Buugi-liikuntakeskus Killeri

La 14.5. klo 8

Päiväretki / Lauhavuoren kansallispuisto, Isojoki

Ke 18.5. klo 17

Maastopyörälenkit alkavat / Ladun Maja

To 19.5. klo 17

Iltaretki / Tampin kierros, Petäjävesi

Su 22.5. klo 10

Pyöräretki / Tikkakosken Peuraniemen laavu

Ke 25.5. klo 18

Lentopalloa ja saunomista / Ladun Maja

Su 29.5. klo 16

Mitalikahvit / Ladun Maja

Ti 31.5. klo 18

Polkujuoksulenkit alkavat / Ladun Maja

Su 29.5. klo 18

Lentopalloa ja saunomista / Ladun Maja

Kesäkuu
To 2.6. klo 17

Iltaretki / Tikkakosken polut, Tikkakoski

La 11.6. klo 9

Päiväretki / Etelä-Konneveden kansallispuisto, Rautalampi

Su 12.6. klo 17

Valokuvauskerho / Ladun Maja

La 18.6. klo 12

Saunapäivä / Ladun Maja

Su 19.6. klo 10

Pyöräretki / Laukaan satama

To 30.6. klo 17

Iltaretki / Vaarunvuori, Korpilahti

Elokuu
To 4.8. klo 17

Iltaretki / Koskikaran kierros, Rutalahti

La 13.8. klo 9

Päiväretki / Laulavan Mörön polku, Sumiainen

To 18.8. klo 17

Iltaretki / Multamäki Laukaa

Su 21.8. klo 10

Pyöräretki / Toivakka

La 27.8.

Nuku yö ulkona -tapahtuma / Piispala, Kannonkoski

