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Mikä sinua
liikuttaa?
MARJUT HI L S K A , P UHEEN J O HTA J A

Kesäkuun alussa Suomen Ladun uusi jäsenpalveluiden vastaava Lotta Vuorela kävi meitä
tervehtimässä Ladun Majalla. Lotta toi terveisiä
’pääkallopaikalta’ Olympiastadionilta. Siellähän
Suomen Ladun uusi toimisto nykyisin sijaitsee.
Esittelimme toimintaamme ja tiloja. Koivistoisen Raimo vei Lotan käymään Soppimajalla
ja minä kiersin Lotan kanssa Pikkukakkosen.
Kovasti Lotta meitä kiitteli ja kehui aktiivista
toimintaa, ihasteli hienoja tilojamme ja upeita
maalattuja hahmoja Pikkukakkosen varrella olevissa kivissä. Ennen lähtöään Lotta ’haastatteli’
minua ties mihinkä Suomen Ladun tarinaan ja
kysyi mikä minua liikuttaa. Eipä ollut vaikeaa
vasta: sienestys ja marjastus tietenkin. Haperoita ja keltavahveroita on jo päässyt maistamaan
ja talven mustikatkin on jo pakkasessa. Satokausi onneksi vielä jatkuu useamman kuukauden ja
metsiemme kultaa pääsee keräämään koreittain
ja sangoittain. Sinäkin voit lähteä mukaan sieniretkelle. Siitä lisää sivulla 18.
Alkavan syyskauden aktiviteetit on jo aloitettu,
joten mukaan vaan polkujuoksulenkeille, retkille tai maastopyöräilemään. Yksi pyöräretkikin
vielä toteutetaan. Nautitaan tästä loppukesästä
ja tulevasta ihanasta syksystä.
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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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Sanna ja Eemil rannalla.

Minustako
vapaaehtoinen
Jyväskylän
Latuun?
TEK S TI J A K UVAT: S A N N A P EN T TI N EN

Minä pohdin tuota kysymystä joitakin vuosia sitten, kun arkeen tuli
aikaa ja mieleen toive löytää jotain
uutta tekemistä. Ulkoilu eri muodoissaan on kuulunut elämääni
aina ja siksipä Suomen Latu on
ollut se järjestö, jonka toimintaa
olen halunnut olla tukemassa jo
parikymmentä vuotta, tosin vain
vuosimaksun maksajana.
2019 talvella löysin jäsenlehdestä
polkujuoksuohjaajakoulutuksen,
joka järjestettiin vielä samana
keväänä Ladun Majalla. Se oli
juuri, mitä hain. Koulutuksessa
tapasin Tuijan, joka tiesi jo aikaisemmin koulutuksen käyneen
Susannan ja niin meillä oli porukka kasassa ensimmäistä ohjauskesää varten. Myöhemmin mukaan
on liittynyt Johanna ja viimeisimpänä tänä keväänä ohjaajakoulutuksen käynyt Tomi. Kaikki
me olemme työssäkäyviä mutta
koemme, että mieluinen harrastus luonnossa hyvässä porukassa
antaa enemmän kuin ottaa. Liikkuisimme joka tapauksessa muutenkin kesäisillä poluilla niin miksi ei sitten isommalla porukalla.
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Nyt neljä kesää myöhemmin voin todeta, että vapaaehtoisen ohjaustoiminnan lisäksi olen hallituksen
jäsen ja talkoilen muidenkin
lajien parissa mahdollisuuksien mukaan. Rohkaisen
kaikkia miettimään vapaaehtoiseksi lähtemistä ja
mitä osaamistaan voisi jakaa
muille. Sitten vaan reippaasti
ottamaan ensimmäinen askel,
yhteydenotto yhdistykseen tai saapuminen tapahtumapaikalle.
Jyväskylän Ladussa on todella monenlaisia
mahdollisuuksia osallistua. Ei tarvitse sitoutua
joka viikkoiseen toimintaan tai ottaa ohjausvastuuta, jos se ei itselle sovi vaan voi lähteä
mukaan esim. majapäivystysrinkiin, jolloin
osallesi lankeaa vain yksi päivä talvesta, jolloin
olet osana ryhmää auttamassa kahvion pidossa.
Voit myös tulla paikalle päivän majatalkoisiin
auttamaan työpanoksellasi paikat kuntoon
sesongin jäljiltä. Myöhemmin, kun tehtävät ovat
tuttuja ja kehittämisideoita herää niin voi lähteä
vetämään omannäköistä toimintaa. Vapaaehtoistyö voi olla juuri sellaista, millaiseksi sen teet
ja miten sen sovitat omaan elämääsi.
Urheiluseurat, järjestöt ja muut yhteisöt ovat
kaikki saman haasteen edessä. Vapaaehtoisten määrä on vähentynyt ja tämä on ajanut
jopa perinteisten tapahtumien lopettamiseen.
Talkoohenki tuskin on kadonnut mihinkään,
mutta arjen kasaantuvat haasteet koetaan kuormittavina ja kallista vapaa-aikaa ei ehkä haluta
uhrata yhteiseen hyvään.
Itse koen, että Jyväskylän Ladussa pystyn räätälöimään vapaaehtoistyön juuri sellaiseksi, että
se ei kuormita minua liikaa - päinvastoin. Joka
kerta, kun lähden ohjaamaan, palaan kotiin
pirteämpänä ja mieli iloisena. On mukava harrastaa yhdessä. Lapset ovat kulkeneet talkoissa

mukana mahdollisuuksien mukaan.
Eemil 12v. on ollut apuohjaajana
polkujuoksulenkeillä ja Muumien hiihtokoulussa sekä auttanut kuvaushommissa. Koko
perhe on ollut mukana talven
majapäivystysvuorolla. Koen
erityisen antoisana, että
pääsen toimimaan eri ikäisten kanssa ja lapseni oppivat
yhdessä tekemisen mallin.
Minulle matalankynnyksen vapaaehtoistyö on palkitsevaa monella tapaa. Kannustankin eri ikäisiä lähtemään mukaan yksin
tai ystävän kanssa ja tekemään omannäköistä
toimintaa ohjaajana, apuohjaajana tai talkoolaisena. Tervetuloa mukaan!

Ohjaajien kommentteja tai
vapaaehtoistoiminnasta sanottua:
- Merkityksen vapaaehtoistoimintaan
antaa se, kun uudet polkujuoksijat tulevat lenkeille uudelleenkin ja lenkeillä
näkee vielä neljän vuoden jälkeenkin
tuttuja hymyileviä kasvoja.
-Susanna Mutanen, polkujuoksuohjaaja
- Vapaaehtoistyö merkitsee minulle
omasta arjesta irrottautumista ja toisten ihmisten arjen ilostuttamista.
-Tomi Salmi, polkujuoksuohjaaja
- Minulle tärkeää vapaaehtoishommissa on se yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja se, että siitä tulee aina hyvä mieli, kun on ollut mukana tekemässä, mitä
milloinkin. Antaa aina paljon enemmän
kuin mitä siihen aikaansa sijoittaa.
- Johanna Oksanen, polkujuoksuohjaaja
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FINLANDIA MARATHON
16.–17.9.2022 Paviljonki

Kaksipäiväiseksi palannut tapahtuma lähestyy ja
alkaa vauhdikkaasti n. 4500 Jyväskylän peruskoululaisen juostessa Nuorten Maratonilla.
Lähdöt perjantaina 16.9.2022 kiertävät ns. Alban
lenkin n. 5 km
1. klo 9.50 kilpasarja
2. klo 10.00 5. luokkalaiset
3. klo 11.15 6. luokkalaiset
4. klo 12.15 7. luokkalaiset
Koululaiset poistuvat Paviljongin alueelta klo
15.00 mennessä.
5. klo 17.30 Maraton viesti 8 x 5 km
6. klo 18.00 Maraton kävely 5 km
7. klo 20.00 Valon kymppi 10 km
Lähdöt lauantaina 17.9.2022 kiertävät Äijälänrannan lenkin n. 10 km.
1. klo 12.00 Maraton 42 km
2. klo 15.15. 1/2 Maraton 21 km
Talkoolaisten käsipareja tarvitaan mm.
Alueen rakentamiseen ja purkamiseen, eväspussien tekoon, oppaiksi reitille, järjestysmiehiksi,
huoltopisteille, vaatesäilytykseen, pyöräparkkiin,
kisakansliaan, valokuvaamaan ym.
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Äijälänrannan huoltopisteen hoidosta vastaa
Jyväskylän Latu ry / Hessu Parviainen.
Nuorten Maratonista iloisena, toivon latulaisten
talkooapua jo perjantaina aamusta.
Tehdään yhdessä koko tapahtumasta, mutta erityisesti nuorille, iloinen ja turvallinen liikuntapäivä.
INFO talkoolaisille tiistaina 13.9.2022 Viherlandia Klo 17.30 kahvit ja Info klo 18.00 alkaen.
Talkoolaisille luvassa T-paita ja ateria muutaman
tunnin työstä. Tule mukaan liikunnan sykkeeseen
ja tuo ystäväsikin.
ILMOITTAUDU HETI allekirjoittaneelle!
HELVI KAIHLA N EN
JÄRJESTELY TO I MI K UN TA / K I S A K A N S LI A
PUH: 0 4 0 0 868 669
S- POSTI: H ELVI � K A I HL A N EN @ G MA I L�CO M

Metsämörri juhlii
Tossu- ja tassupolulla
T E K S T I : H E IK KI V ILJANEN

Ladun Majan Tossu- ja tassupolku on tullut tutuksi
monelle vierailijalle ja varsinkin lapsiperheille. Polku
kulkee hienossa kuusimetsässä, jota jo sellaisenaan
voidaan pitää satumetsänä.
Polku on kuljettavissa eri
vuodenaikoina. Tänä kesänä polun valtasivat Metsämörrin kaverit, jotka tulivat
juhlimaan
Metsämörrin
30-vuotissyntymäpäiviä.
Vaan kuka on tämä salaperäinen Metsämörri? Alun
perin tämän luontoa rakastavan ja suojelevan satuhahmon on luonut ruotsalainen
Göstä Frohm 1950-luvulla,
joten oikeastaan ”Skogsmulle” (Metsämörri ruotsiksi)
on jo seitsemänkymppinen.
Suomessa metsämörritoimintaa on ollut jo 30 vuotta
ja tämän juhlan kunniaksi
Jyväskylän Steiner-koulun
oppilaat piirsivät Metsämörrille kavereita, joista
kolmekymmentä piirrettyä
satuhahmoa lähti mukaan
juhlimaan. Tule sinäkin!
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Metsämörri-tapahtuma Ladun
Majalla su 25.9. klo 15–17
T E K S T I : ANNE LI M Ö RÄ-LE INO

Tule viettämään Ladun Majalle
Metsämörri-päivää koko perheesi
kanssa tai ihan vain yksiksesi ja
juhlistamaan näin jo 30 vuoden
ikään ehtinyttä Metsämörriä.
Metsämörri-päivänä Ladun Majalta löytyy Tossu- ja tassupolun
varrelta erilaisia toimintapisteitä,
joissa on tekemistä ja katselemista
yksin tai yhdessä. Metsään on lähtenyt seikkailemaan muitakin, joten pienillekin lapsille polus-

ta tulee seikkailu. Polkua voi kiertää
omaan tahtiin.
Ota eväät mukaan tai hyödynnä
Ladun Majan tarjontaa. Pihanuotiossa on makkaratulet odottamassa
paistajia. Varaa päivää varten retkeilyyn sopivat vaatteet ja jalkaan
kumisaappaat.
Metsämörri-tapahtuman järjestävät Jyväskylän
Ladun lasten tapahtumien ohjaajat.

Suunnista Mobolla
T E K S T I J A KU VA: HE IK KI V ILJAN EN

Kesäkuun alussa saimme valmiiksi uuden
MOBO-suunnistusreitin Ladun Majan maastoon.
MOBO on kiintorastien nykyaikainen versio ja
ohjelman saat ladattua älypuhelimeesi helposti
osoitteesta mobo.suunnistus.fi. Lataa ilmainen
ohjelma ja lähde kokeilemaan. Ladun Majan
kartta löytyy sovelluksesta nimellä ”Jyväskylän
Ladun Maja”.
Reitti on suunniteltu siten, että se soveltuu hyvin
kaiken ikäisille ja vaikka koko perheelle suunnistusharrastuksen aloittamiseen. Rastit 1–9 sijaitsevat Ladun Majan läheisyydessä ja rastit 10–14
hieman kauempana. Kaikki kuitenkin helposti
tavoitettavissa.
Lataa ohjelma puhelimeesi ja aloita hauska
ja hyödyllinen harrastus luonnon keskellä.
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MOBO-suunnistusreittejä löydät eri maista
ympäri Eurooppaa ja Suomesta lähes joka paikkakunnalta, joten käytössäsi on lukemattomia
suunnistusreittejä.

Hiihtämään Lapin hangille
T E K S T I : H E S S U PARV IAINE N

Keväällä 2023 lähdetään hiihtämään viikolla
11. Lähtö lauantaina 11.3.2023 klo 06:00 ja
paluu lauantaina 18.3.2023 illansuussa.
Perillä hiihdellään joko porukassa tai omin
neuvoin eripituisia matkoja vaihtelevissa
maisemissa ja maastoissa. Kukin kuntonsa
mukaan.
Sekä meno- että paluumatkalla teemme
muutaman pysähdyksen, joissa omakustanteiset kahvittelut ja ruokailu.
Hintoja majoitukselle en ole vielä saanut,
mutta lienee luokkaa 2hh tai 2h mökki 450 €/
hlö, 3- 4h mökki 410 €/hlö ja jos haluat itsel-

lesi yhden hengen huoneen, niin olet valmis
maksamaan n.100 € lisäkustannuksen.
Bussikyydin hinta lienee siellä 135 €/hlö riippuen tietysti hivenen lähtijöiden määrästä.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 30. Bussiin mahtuu maksimissaan 50
henkilöä. Ilmoittautumislinkki avautuu kotisivuille elokuun puolenvälin tietämillä.
Tiedoksi jo nyt, että vuoden 2023 ruskaretki
tehdään viikolla 36 eli 2.-9.9.2023.

TIEDUSTELU T:
HESSU�PARVI A I N EN @ G MA I L�CO M
P. 04 0 0 3 1 8106

ANAGRAMMIVISA
Tässä visassa testataan, miten hyvin tunnet Jyväskylän Ladun toimintaa. Alla olevassa luettelossa on anagrammeja, joitten takaa löytyy Jyväskylän Ladun harrastamia lajeja ja muita toimintoja. Laita siis kirjaimet
oikeaan järjestykseen.
Ei toki lokki

Ylevä vakaus

Paten lollo

Monimaittaja

Limu läikkyen

Hohtomaistia

Ohuthikoilu

Noita lumitta

Pujosloukku

Äyripöly

Kiertely

Loksuva avu

Vastaukset yhteystiedoin 31.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen raimo.koivistoinen@kolumbus.fi. Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto.
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Retkipäivä Etelä-Konneveden
kansallispuistossa
T E K S T I J A KU VA: HE IK KI V ILJAN EN

Jyväskylän Ladun retkeläiset kokoontuivat
kesäkuisena lauantaiaamuna jo tutuksi tulleelle
lähtöpaikalle jäähallin kahvila Alakulman läheisyyteen. Retkikohteenamme oli vuonna 2014
perustettu Etelä-Konneveden kansallispuisto,
jota kohti lähdimme kimppakyydein.

Reitin alkupäässä saimme ihailla Kalajanvuoren
jyrkkää ja louhikkoista kallionseinämää Vuori-Kalajan lammen toiselta puolen. Louhikkoinen vuoren seinämä kätkee sisäänsä luolan, jossa eräällä retkellä pääsin käymään. Sinne emme
nyt kuitenkaan menneet.

Retkemme oli yksi lukuisista Suomen Ladun
juuri tälle viikonlopulle ideoimista ”Retkelle”-tapahtumista ja valitsemamme retkikohde oli
tähän tarkoitukseen mitä mainioin.

Polku johdatti meidät pienen harmaan metsämökin luo. Mökissä asui aikoinaan ”metsänvartija” Felix Tarasoff, joka rakensi mökin
1970-luvulla. Paljolti hänen ansiostaan säästyivät reitin varrella näkyvät jättikokoiset haapapuut, joita kohta pääsimme ihailemaan. Osan
niistä tuuli ja aika oli kaatanut ja nyt ne lahosivat
tarjoten monenlaisille ötököille, sienille ja sammalille asuinsijan. Luonto toimii viisaasti.

Olen retkeillyt tämän kansallispuiston alueella
talvella lumikengillä, kesäisin jalkapatikalla ja
päässyt mukaan myös veneretkille. Aikaisemmat
retkeni takasivat sen, että tiesin odottaa jälleen
kerran mieleenpainuvan retken sinisten vesien,
jylhien kallioitten ja vihreän luonnon keskelle.
Saavuimme kansallispuiston pysäköintialueelle,
jossa oli runsaasti tilaa. Vain muutama auto oli
pysäköitynä sinne, joka merkitsi vähäistä vierailijoitten määrää puiston alueella. Hieman ihmettelimme tilannetta, sillä kauniina kesäisenä viikonloppuna luulimme kansallispuiston olevan
täynnä ihmisiä. Oikeastaan tämä oli mukava
yllätys.
Retkipäivän tavoitteena meillä oli kiertää Kalajan kierros, joten patikoitavaa pysäköintialueelta
oli tiedossa vajaa seitsemän kilometriä. Eihän
tuo pitkä matka ollut, mutta suuret korkeuserot, kiviset ja juurakkoiset polut veisivät aikaa.
Pysäköintialueelta Vuori-Kalajan laavukodalle
on helppoa ja esteetöntä polkua, mutta itse 4,6
kilometrin mittainen Kalajan kierros on vaativaa
maastoa.
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Ihmisen toiminnan jäljet näkyvät luonnossa
pitkään ja suuret kävijämäärät ovat leventäneet
ja syventäneet polut paikoin todella ikävän
näköisiksi. Eri suuntiin risteilevät puunjuuret ja
esiin nousseet kivet tekevät kulkemisesta hidasta. Tarkkana pitää kulkijan olla näillä poluilla.
Polulla on kuitenkin syytä pysyä, ettei polku
entisestään leviäsi ympäröivään maastoon.
Polut eivät olleet kuluneita, kun säveltäjä Toivo
Kuula retkeili näissä maisemissa 1900-luvun
alkupuolella. Onko häntä innoittanut alueen
luonnon jyhkeys säveltäessään kaikille tutun ja
komean Häämarssin? Myös Eino Leinon kerrotaan käyneen Etelä-Konneveden maisemia
ihailemassa. Varmasti moni muukin taiteen tai
kirjallisuuden luoja on hakenut täältä tunnelmia teoksiinsa. Heidän jälkeensä kävijöitä on
riittänyt lukematon määrä jo ennen kansallispuiston perustamista.

Kalajan kierroksella.

Kalajanvuorelle nousu nosti pulssia, mutta vuori palkitsi meidät upeilla maisemilla.
Ensin katselimme maisemia nousun jälkeen
Vuori-Kalajan lammen suuntaan ja sitten
vuoren toisella puolella Etelä-Konneveden
järvenselille, joita saaret ja sokkeloiset rannat
rikkoivat. Leppoisa tuuli piti hyttyset loitolla
ja vuoren huippu oli mitä mainioin tauko- ja
eväspaikka.
Jos oli vuorelle nousu hengästyttävää, niin
alastulo oli ainakin tarkkuutta vaativaa mutkittelevaa polkua pitkin, kaiteena toimivasta
köydestä tukea ottaen. Myöhemmin vuorelta
pääsee alas tätä reittiä portaita pitkin, jotka
ovat jo tekeillä maastossa. Me emme niitä vielä päässet kokeilemaan, mutta kaikki pääsivät
turvallisesti alas Kitulammen rantaan. Sieltä
matka jatkui kohti Vuori-Kalajan laavukotaa.

Nuotiotulet paloivat valmiina, joten makkarat
paistumaan ja loput eväät esille. Paikalle sattui
samaan aikaan Metsähallituksen tutkija, joka
suoritti kyselyä kansallispuiston vierailijoille ja
jotkut meistä osallistuivat tähän tutkimukseen
vastaamalla kysymyksiin. Näin kerätään tärkeää
tietoa kansallispuistojen kehittämiseksi. Oma
toivomukseni on, että kansallispuistot säilyisivät
mahdollisimman luonnonmukaisina. Luonnossa ollaan luonnon ehdoilla, eikä kaikkia cityihmisen mukavuuksia luontoon tarvitse tuoda.
Evästelyn ja lepotauon jälkeen reput selkään ja
suunta kohti kotimatkaa. Olipahan taas hieno
retki ja mukavaa retkiseuraa. Minulle jäi tältä
reissulta mieleen erityisesti se tietty mänty ja
Alpon uusi ja mullistava retkeilyvaruste sadehame (kansikuvassa), josta saimme mannekiiniesittelyn Kalajanvuoren huipulla.
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Varesmaa muistelee
T E K S T I J A KU VA: MAU RI P IT KÄNEN

Keväällä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi latulaisille kunnianosoituksia oikein roppakaupalla. Mitalisateesta sai osansa myös
Jyväskylän Latu vuoden latuyhdistyksenä.
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kultaisin ristein saivat Matti Varesmaa
ja Anneli Mörä-Leino. Tässä jutut molempien
’latu-urasta’.
				
Matti Varesmaa aloitti aktiivisen retkeilijän
ja ulkoilijan uransa Jyväskylässä partiolaisena. Siellä oli mukana kivaa porukkaa, muun

muassa Jorma Raitio. Jorma on yhdistyksemme toiminnassa mukana edelleen. Paikkakunnan vaihdosten myötä Matti oli jäsenenä
Helsingin ja Kouvolan Ladussa. Palattuaan
Jyväskylään hän liittyi yhdistykseemme.
Aluksi rivijäsenenä, mutta myöhemmin Helvi
Kaihlanen sai houkuteltua Matin puheenjohtajaksi, jota pestiä hän hoiti yhdeksän vuotta.
Helviltä Matti sai paljon tukea vaativassa tehtävässä. Suurin tapahtuma puheenjohtajana
oli vuoden 2004 Suomen Ladun leiripäivät
Laajavuoressa. Järjestelyt vaativat paljon työtä
ja talkoolaisia. Päivät onnistuivat hyvin ja pian
tämän jälkeen leiripäivät loppuivat. Leiripäiviltä Jyväskylän Ladulle jäi innostus Metsämörri-toimintaan. Leiripäivien hiipuminen
liittyi muutoksiin yhteiskunnassa ja ihmisten
tavoissa käyttää vapaa-aikaansa.
Matin aikana latuja tehtiin aluksi hiihtämällä, kunnes käyttöön saatiin moottorikelkat.
Laturetket olivat suosittuja ja esimerkiksi
Jyväshiihtoon riitti osallistujia aina todella
runsaasti.
Matti näkee nykyisen Jyväskylän Ladun toiminnan aktiivisuuden ja Majan alueen kehityksen erittäin myönteisinä. Tapahtumia ja
toimintaa riittää hienosti läpi vuoden. Yhteistyö kaupungin liikuntatoimen kanssa ansaitsee kiitosta. Kunhan vain nykyiset vapaaehtoiset eivät uuvuttaisi itseään. Se viisastenkivi,
millä saadaan nuoria aktiivisesti mukaan, on
edelleen löytämättä.

Matti Varesmaan uran huippuhetki oli Laajavuoren leiripäivät 2004. Tapahtuman maskotiksi hän
oli tilannut puuveistoksen. Metso on Keski-Suomen vaakunassakin esiintyvä maakuntalintu.
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Matti arvostaa saamaansa huomionosoitusta
hyvin paljon. Se on yhtä lailla kiitos myös kaikille vuosien varrella toiminnassamme mukana olleille.

Annu liikkujana ja
liikuttajana
T E K S T I J A KU VA: ANNE LI M Ö RÄ - LEI NO

Olen Anneli Mörä-Leino eli Annu, 65-vuotias
aktiivinen liikkuja ja muiden liikuttaja. Urheilu ja
liikunta ovat olleet koko elämäni ajan osa minua.
Vuosien varrella olen ennättänyt harrastamaan
aktiivisesti pesäpalloa, lentopalloa, koripalloa,
voimistelua, juoksua, hiihtoa, uintia, vesijumppaa, soutua, suunnistusta, luistelua, potkukelkkailua, pyöräilyä ja retkeilyä. Jotkut lajit ovat jo
taakse jääneitä, mutta useimpia harrastan yhä –
ja yritän saada muitakin harrastamaan.
Pohtiessani itseäni liikuttajana huomasin, että
liikuttajan ”urani” alkoi jo 17-vuotiaana Hyvinkäällä ja se on jatkunut siitä lähtien lähes katkeamattomana. Olen liikuttanut kaiken ikäisiä eli
lapsista senioreihin. Nautin siitä, että saan olla
eri-ikäisten ihmisten kanssa mahdollisimman
monipuolisen liikunnan parissa ja siitä, että saan
innostettua ihmisiä liikunnan pariin. Olen myös
vuosien varrella ollut käynnistämässä monia
asioita, jotka ilokseni ovat yhä käynnissä.

aktiiviurani lisäksi ryhdyin kauppakorkeakoulun
liikuntavastaavaksi vetäen juoksulenkkejä ja
käynnistäen yliopisto- ja kauppakorkeakoululaisten aktiivisen lentopallotoiminnan. Liikuntavastaavana muistan ensimmäisen kerran
pohtineeni sitä, miten ihmisiä saisi liikkumaan
ja tein ensimmäisiä yrityksiäni liikkumattomien
houkuttelemiseksi. – Nyt yli 40 vuotta myöhemmin pohdin yhä tätä.
Oma työurani alkoi it-alalla, mutta päädyin
1990-luvun lopulla alan vaihtoon ja liikuntapäälliköksi Jyväskylän yliopistoon sekä hetkeksi myös
Tampereen yliopistoon. Näiden vuosien aikana aktiivinen seuratoimintani oli jäissä, mutta
työkseni ja ilokseni pääsin toteuttamaan liikuntapäällikkönä monia, varsinkin luontoläheisiä liikuntoja sekä opiskelijoiden että yliopiston henkilökunnan kanssa. Tavoitteenani oli saada vähän
liikkuvia tai peräti liikkumattomia opiskelijoita
ja henkilökuntaa löytämään itselleen sopivan
liikuntalajin.

Lapset
Pieniä alle 5-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan olen päässyt liikuttamaan Jyväskylän
Ladun perhehiihtokoulussa vasta tänä vuonna,
mutta kouluikäisten kanssa olen ollut tekemisissä vuosikymmeniä. Ohjasin koululaisia
1970-luvulla Hyvinkään Tahkon yleisurheilukoulussa, 1980-1990 -luvuilla KENSUn urheilu- ja
luistelukouluissa sekä 1990-luvulla Jyväskylän
Ladun hiihtokoulussa.

Opiskelijat
Opiskelin 1970-luvun lopulla Turussa ja oman

Nuoret aikuiset
Nuoria aikuisia ovat aina houkutelleet erilaiset
tapahtumat kuten aikanaan lukemattomia kertoja yhteistyössä JNV:n kanssa järjestetty Naisten
Askel (kävellen ja juosten) ja pari kertaa järjestetty Jyväskylän Ladun oma Naisten Lumikimara
(lumikengin). Minulla oli ilo olla mukana näiden
tapahtumien järjestelyissä ja ideoinnissa. Nämä
tapahtumat ovat kuihtuneet pois, mutta nyt nuoria aikuisia on tullut minun ja mieheni vetämille
aikuisten hiihtokursseille sekä retkikursseille,
jota olen ollut järjestämässä Jyväskylän Ladun
tiimissä tänä ja viime vuonna.
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Keski-ikäiset ja seniorit
1990-2000 –luvut olivat monipuolista Jyväskylän
Latu –kauttani, jolloin vedin sauvakävelyä sekä
olin ydinryhmissä järjestämässä lukemattomia
Naisten Askel –tapahtumia, Avantouinnin MMkisat ja Suomen Ladun Jyväskylän leiripäivät.
Vedin lisäksi pari kertaa Naisten Lumikimara
-tapahtumaa, jossa lähdettiin isolla joukolla lumikengillä Laajavuoren maastoon. Olin myös käynnistämässä Kunnossa kaiken ikää – toimintaa, joka
oli suunnattu yli 40-vuotiaille vähän liikkuneille.
Jäin eläkkeelle juuri, kun korona vyöryi kaikkialle
maailmaan. Onneksi korona-aikanakin pystyi
järjestämään ulkoliikuntaa ja käynnistin aikuisten hiihtokurssit. Ensimmäisenä vuonna lumipula esti toteuttamisen, mutta nyt olen oikein
innostunut parina viime vuotena mieheni kanssa
vetämistä kursseista, jotka on tarkoitettu jo perustaidot osaaville, mutta alamäkiä pelkääville. Näille
kursseille on ollut kysyntää varsinkin keski-ikäisten ja senioreiden joukossa. Kuinka mahtavalta
tuntuukaan, kun kurssin jälkeen näkee ja kuulee,
kuinka mäkipelko on kadonnut.

Taaksepäin ja eteenpäin
65-vuotiaana alkaa katsoa jo elämässä taaksepäin. Omaa liikkujan ja liikuttajan polkua tutkiessani huomaan nyt, että olen ollut ennen kaikkea
toiminnan käynnistäjä, kokeilija sekä ihmisten
innostaja. Olen ollut käynnistämässä Turussa
lentopalloilua ja Jyväskylässä sekä pikaluistelua
että Jyväsjärvi-soutua. Nyt toki tuntuu jo kaukaiselta ajat, jolloin olin jopa pikaluistelukilpailun
kilpailujohtajana useamman kerran.
Innostun itse helposti uusista asioista ja kun
olen sekä puhelias että nopea (joskus molempia
vähän liikaakin), saan ihmisiä helposti tulemaan
mukaan ja innostumaan. – Tällä hetkellä houkuttelen porukkaa mukaan Hiihtomaa- ryhmään,
joka pitää yllä Ladun Majan lasten hiihtomaata
sekä Hiihto-operyhmään, joka ohjaa Jyväskylän
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Ladun lasten hiihtokouluja. Hiihtomaa-ryhmään
tarvitaan sekä lumikengillä tamppaajia että latuja
suksin aukaisevia.
Liikuttajan rooli on minulle tosi tärkeä ja rakas,
mutta vuosiini on sisältynyt myös seurojen hallinnollisia tehtäviä aina 1980-luvulta lähtien. Tutuiksi
on tullut vuosien aikana seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja puheenjohtajan tehtävät lentopalloseurassa, yleisseurassa sekä Jyväskylän Ladussa.
Olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä,
että sain tänä vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ansiomitalin kullatuin ristein.
Kiitosta on kiva saada tälläkin tavoin!
Kiitos Jyväskylän Latu ja Suomen Latu!
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
PS OTA Y HT EYT TÄ , J O S HA LUAT TULL A MUK A A N I
HI I HTOMAA - TA I HI I HTO -O P ERYHMÄ Ä N I !

Syyskokous

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään Ladun Majalla su 6.11.2022 klo 15.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä hallitukselle
määräaikaan mennessä kirjallisena esitetyt asiat, jotka kuuluvat yleisen
kokouksen käsiteltäväksi. Kokouksessa esitellään myös suunnitelma
Ladun Majan remontista.
Esitykset on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Esityslista on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kahvitarjoilu ennen kokousta. Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus
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Sieniretki Uuraisille
T E K S T I J A KU VA: MARJU T HILS KA

Lähde mukaa sieniretkelle Uuraisten Vehniälle
lauantaina 3.9. Varapäivä lauantai 10.9. jos sattuu
erittäin sateinen päivä. Kokoonnumme Ladun
Majan parkkipaikalla klo 10, josta jatkamme
Uuraisille kimppakyydein. Retki on ilmainen eikä
vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. Kimppakyydistä
maksat auton kuljettajalle vaikkapa 4 €. Jyväskylän
kaupunkimartoista Sirpa Tarvainen tulee meille
paikallisoppaaksi. Mukaan mahtuu 20 sienestäjää ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken jälkeen
kokoonnumme Sirpan kesämökin laavulle, joten
omat retkieväät mukaan. Laavulla kokoamme
sieninäyttelyn, kertaamme yleisimpien ruokasienien tuntomerkkejä, kerromme sienien käsitte-

lystä ja annamme
vinkkejä
niiden valmistamisesta ruuaksi.
Sitovat ilmoittautumiset Marjutille viimeistään keskiviikkona 31.8.
sähköpostilla
marjut.hilska@jyvaskylanlatu.
fi tai tekstiviestillä 040-7755768. Ota mukaan
sienikori ja -veitsi, säänmukaiset vaatteet &
kumisaappaat ja tietenkin ne retkieväät.
Tervetuloa sieniretkelle toivottavat Sirpa ja
Marjut

VIIKKOAKTIVITEETIT
Kesän viikkoaktiviteetit jatkuvat vielä elo- ja / tai syyskuun loppuun. Tarkempi aikataulu kotisivuilla
ja Facebookissa.
Maanantaisin klo 18 sauvakävelyä. Lähtö Buugi-liikuntakeskukselta.
Tiistaisin klo 18 polkujuoksua eri kohteissa.
Keskiviikkoisin klo 17 maastopyöräilyä eri kohteissa.
Torstaisin klo 17 retkeilyä joka toinen torstai. Lähtö Alakulmalta.
Lauantaisin klo 9 (kerran kuukaudessa) päivän retki. Lähtö Alakulmalta.
Sunnuntaina 21.8. klo 10 pyöräretki Toivakkaan. Lähtö Naissaaren parkkipaikalta.
Lentopalloa kaudella 2022–2023 pelataan sisällä seuraavasti.
Naiset keskiviikkoisin 10.8.2022-17.5.2023 klo 20:00-21:15 Huhtasuon koulu, käyntiosoite: Kunto3.
Paitsi 12.10.2022.
Miehet torstaisin 11.8.2022-18.5.2023 klo 19:15-20:30 Janakan koulu.
Sekavuoro lauantaisin 13.8.2022-20.5.2023 klo 14:00-15:30 Keltinmäen koulu. Paitsi 24.12.2022 ja
31.12.2022.
Muutokset mahdollisia, joten seuraa kotisivuja.
Tiedustelut:
Hessu p. 0400 318106, hessu.parviainen@gmail.com
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MAJAKUULUMISET

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

Majan remontointia koskevat suunnitelmat on saatu etenemään ja jonkinlaisia kustannusarvioitakin
on tehty. Kiinnostuneet voivat tulla kuulemaan remonttiin liittyvistä suunnitelmista ja kustannusarviosta syyskokoukseen.
Maja ja Soppimaja ovat olleet kuluvan kesän suht vilkkaasti vuokrattu ja hyvä niin: tietäähän se vähän
tuloa yhdistyksen kassaan.

MAJAPÄIVYSTÄJIEN ILTA

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

Majapäivystäjien ilta pidetään Ladun Majalla tiistaina 29.11.2022 klo 18–21. Kahvituksen lomassa käydään läpi päivystykseen liittyviä asioita ja voit kysyä sinua askarruttavista asioita.
Lämpimästi tervetuloa.

MAJATALKOOT

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

Majatalkoot pidetään Ladun Majalla lauantaina 8.10.2022 klo 9–15.
Siistitään Majan pihaa ja siivotaan myös sisältä. Mukavia hommia löytyy jokaiselle vauvasta vaariin,
joten mukaan vaan koko perhe. Talkoolaisille tarjolla kahvia ja soppaa. Tervetuloa!

UUSIEN JÄSENTEN ILTA LADUN MAJALLA

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

Jyväskylän Latu toivottaa sinut tervetulleeksi uusien jäsenten iltaan keskiviikkona 12.10. klo 18–20
Ladun Majalle. Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.30. Viimeisen kahden vuoden aikana emme ole järjestäneet uusien jäsenten iltaa pandemian vuoksi, joten kutsumme mukaan kaikki vuosina 2020, 2021
ja 2022 jäseneksi liittyneet uusien jäsenten iltaan. Tilaisuudessa kerrotaan Jyväskylän Ladusta ja sen
toiminnoista sekä mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistoimintaan.
Tilat ovat rajalliset, joten toivotaan ennakkoilmoittautumista 10.10. mennessä osoitteeseen marja-liisa.kananen@jyvaskylanlatu.fi
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Yhdistyksemme vapaaehtoinen
– tervetuloa illalliselle
T E K S T I : M ARJU T HILS K A
K U VA: K I R K KOP U IS TON BIS TRO

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneelle vapaaehtoisten illalliselle Kirkkopuiston
Bistroon perjantaina 14.10. klo 18. Tarjolla on
mukavaa seuraa, herkullista ruokaa ja hiukan
viihdykettäkin.
Kiitos sinulle vapaaehtoinen aktiivisesta kaudesta ja panoksestasi yhdistyksen toimintaan.
Hienoa, että haluat olla mukana toteuttamassa tapahtumia, päivystämässä majakahviossa
tai kunnostamassa latuja hiihtäjille. Vietetään
yhdessä mukava ilta tutustuen toisiimme,
muistellen edellistä kautta ja odottaen uutta.
Ilmoittaudu Marjutille viimeistään perjantaina 30.9. sähköpostilla marjut.hilska@jyvaskylanlatu.fi . Kerro samalla, mitä olet ollut
tekemässä sekä mahdolliset ruoka-allergiasi
tai erityisruokavaliosi.
Terveisin hallitus
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Kerholaisia kuvausretken tauolla Saarijärven Kulhanvuorella joitakin vuosia sitten. Tuo retki oli ikimuistoinen ja vastaavia pyrimme järjestämään myös tällä kaudella.

Valokuvauskerhon kuulumisia
T E K S T I J A KU VA: MAU RI P IT KÄNEN

Tervetuloa mukaan Jyväskylän Ladun valokuvauskerhon toimintaan. Meitä on vajaan sadan henkilön joukko, joista 20–30 kokoontuu joka kuukauden toisena sunnuntaina klo 17.00 Ladun Majalle
kerhoiltaan. Voit tulla tutustumaan toimintaan,
vaikket olisi vielä Suomen Ladun jäsen. Syyskauden ensimmäinen kerhoilta on sunnuntaina 11.9.
klo 17.00. Ohjelmassa on valokuvausta maastossa, kuvien katselua Majalla yms. Kerholaisten
omien kuvien katselu ja kuvista keskusteleminen
on aina mielenkiintoista. Syksyn aikana mukaan
pyrimme saamaan myös ulkopuolisten esiintyjien kuvaesityksiä. Lokakuun illassa yhdistyksem-

me retkivastaava Heikki Viljanen kertoo sanoin ja
kuvin retkeilystä 70-luvulta nykypäivään.
Tule mukavaan seuraan, kuvasitpa sitten puhelimella tai järjestelmäkameralla. Kerhoilloissa
vetäjät Pekka Vuojärvi sekä Antti Mikkola opastavat ja pitävät koulutuksia laitteista, tekniikasta,
video- sekä perinteisestä valokuvauksesta. Kerhoilloissa Jyväskylän Latu tarjoaa kahvit ja teet.
Lisätietoa valokuvauskerhosta:
https://jyvaskylanlatu.fi/toiminta/
valokuvauskerho/
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Talkoolaiset lastaavat paluukyytiä.

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

Jyväskylän Latu toimii Lapissa sijaitsevien Akumajan ja Dominicin mökin isäntäyhdistyksenä.
Toteutamme talkoolaisina kohteeseen huoltoviikot keväällä ja syksyllä. Syksyllä 2022 toteutuu jo
10. huoltoviikko. Suomen Latu omistaa kohteen
ja vuokraa tiloja jäsenistölleen.
Kevään 2022 huoltoviikon toteutus
Huoltoviikkoa aikaistettiin kolmella päivällä
alkuperäisestä suunnitelmasta ja se toteutui ti
24.5. - to 2.6.2022. Tiistaiaamuna talkoolaiset
noudettiin kyytiin ja ajelimme illaksi Kiilopäälle,
jossa majoituimme Pohjan Ukkoon. Seuraavana
aamuna jatkoimme matkaa Akumajalle. Matkan
varrella hoidimme ruoka- ja tarvikeostoksia.
Tavarankuljetuksessa kohteeseen oli apuna pai22

kallinen mönkijäkuljetus.
Viikon suurena tavoitteena oli vaihtaa rantasaunan kattohuovat uusiin. Entiset huovat poistettiin ja tilalle asennettiin palahuopakate. Tämä on
ollut suurin yksittäinen homma huoltoviikoilla ja
se onnistui hyvin parista sadepäivästä huolimatta. Viikon aikana kohteet siivottiin perusteellisesti
ja matot pestiin painepesurilla rantasaunan kuistilla. Heikkovirtapistorasiat vaihdettiin uusiin,
joissa on 12-voltin pistorasiat ja USB-latausportit.
Viikon aikana ehdittiin tehdä myös retkiä ja viettää muutenkin vapaa-aikaa. Rantasauna lämpisi
tietenkin jokaisena iltana. Seuraavan viikon keskiviikkona palasimme takaisin Kiilopäälle, jossa
majoituimme tuttuun Pohjan Ukkoon.

Torstaina ajelimme takaisin Jyväskylään, jossa
talkoolaiset palautimme takaisin kotiosoitteisiin.
Talkooviikko oli jälleen onnistunut hyvin, kiitos
ahkeran talkooporukan.
Syksyn 2022 huoltoviikko
Huoltoviikko toteutuu viikolla 39 eli reissuun
lähdetään pe 23.9.2022 ja takaisin palataan su
2.10.2022. Viikko käsittää siivoukset, kiinteistöjen
kuntotarkastukset ja tarvittavat korjaustyöt.
Mukaan Akumaja-toimintaan
Huoltoviikon osallistujat kootaan jo mukana
olleista ja ensikertalaisista. Lähtijät valitaan
hyvissä ajoin, jolloin jää aikaa lomajärjestelyille
ja ehdimme sopimaan esim. Kiilopään yöpymiset. Jos huoltoviikoille osallistuminen kiinnostaa
niin ota reilusti yhteyttä.

Rantasauna uudella palahuopakatteella.

LISÄTIETOJA
ISMO RÄSÄNEN
0400 544414
ISMO.RASANEN@GMAIL.COM

Akumaja kevätauringossa.

Dominicin mökki kevätauringossa.

Akuputousten yläosaa.

Kisakatsomo Akumajan kuistilla.
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Lomaosakeviikkojen hakeminen
Jyväkylän Ladun jäsenten käytössä on Lapin
lomaosakkeita Ylläksellä, Jeriksellä ja Kiilopäällä.
Lomaosakeviikkoja voi hakea syyskuun aikana
seuraavalle kalenterivuodelle. Lomaosakeviikkojen hakemukset tulee lähettää viimeistään
30.9.2022 sähköpostiin jlatu.lomaviikot@gmail.
com tai tavallisella postilla osoitteeseen Jyväskylän
Latu ry, PL 232, 40101 Jyväskylä.
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan yhteystietojen
lisäksi jäsennumero. Perhejäsenet hakevat lomaviikkoja maksavan perhejäsenen yhteystiedoilla ja
numerolla. Haettavia lomaviikkoja voi olla enintään viisi. Lomaosakeviikot arvotaan lokakuun
aikana ja lomaviikkojen saaneille asiasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhdistyksen kotisivuilta
www.jyvaskylanlatu.fi kohdasta ”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.
Olemme uudistaneet varaus- ja peruutusehtoja
vuodelle 2023. Lomaosakeviikko tulee vahvistaa
30.11. mennessä sähköpostiin jlatu.lomaviikot@
gmail.com . Vahvistuksen saatuamme hakijalle
lähetetään varausvahvistus ja varausmaksulasku
100€. Myönnetyn ja vahvistetun lomaosakeviikon
voi perua 4 viikkoa ennen loma-ajan alkua ilman
kuluja, jos saamme lomaviikon vuokrattua eteenpäin. Tällöin varausmaksu palautetaan vähennettynä 20€ toimistokuluja. Jos peruminen tehdään
myöhemmin, varausmaksua ei palauteta. Lääkärintodistuksella lomaviikon voi perua, mutta jo laskutetusta varausmaksusta/loppulaskusta peritään toimistokuluja 20 euroa. Peruutustapauksissa ”nopeat
lähdöt” –viikon (viikko ennen määräpäivää) hinta
on -50 % normaalihinnasta. Tarkemmat peruutusehdot lähetetään varausvahvistuksen yhteydessä.
L I S ÄT I E TOA:
L E E N A PAR V IAINEN, P. 040 5723 3 76
L E E N A. M . PARV IAINEN@G M AIL.COM
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KIILOPÄ Ä
TUNTURIMA J AT N I MI N EN RI VI TA LOYHTI Ö S I J ATS EE
I NARI SSA N . 16 K M S A A RI S ELÄ N K ES K US TA S TA ,
SUOMEN LA D UN ERÄ K ES K US K I I LO PÄ Ä N J A TUN TURI N VÄLIT TÖ MÄ S S Ä LÄ HEI S YYD ES S Ä .

KIILOPÄÄ 2023
vko

pv

hinta

3

14.-21.1.2023

350

6

4.-11.2.2023

350

9

25.2-4.3.2023

450

12

18.-25.3.2023

450

15

8.-15.4.2023

450

18

29.4.-6.5.2023

400

21

20.-27.5.2023

400

24

10.-17.6.2023

400

27

1.-8.7.2023

400

30

22.-29.7.2023

400

33

12.-19.8.2023

400

36

2.-9.9.2023

450

39

23.-30.9.2023

450

42

14.-21.10.2023

350

45

4.-11.11.2023

350

48

25.11.-2.12.2023

350

51

16.-23.12.2023

350

Lomaosakeviikkojen hakeminen

J ERISRA N TA
JERISRANNA N MÖ K K I K YLÄ S I J A I TS EE MUO N I O S S A
HOTELLI JERI K S EN VÄ L I T TÖ MÄ S S Ä LÄ HEI S YYD ES S Ä ,
KAUNII N KA LA I S A N J ERI S J Ä RVEN RA N N A L L A .

Y L L Ä S K U N ING AS
Y L L ÄS K U N ING AS S IJAITS E E KOLARISSA ÄKÄSLOMPO LO N NI LIVAARAS S A, OS OITE NI LIRI NNE 2.

YLLÄS 2023

JERIS 2023

vko

pv

hinta

vko

pv

hinta

1

31.12.2022-7.1.2023

350

3

14.-21.1.2023

250

4

21.-25.1.2023

350

4

21.-25.1.2023

250

7

11.-19.2.2023

350

9

25.2-4.3.2023

350

10

4.-11.3.2023

450

10

4.-11.3.2023

350

13

25.3.-1.4.2023

450

11

11.-15.3.2023

350

16

15.-22.4.2023

350

16

15.-22.4.2023

250

19

6.-13.5.2023

350

17

22.-29.4.2023

250

22

27.5.-3.6.2023

350

22

27.5.-3.6.2023

250

25

17.-24.6.2023

400

23

3.-10.6.2023

300

28

8.-15.7.2023

400

28

8.-15.7.2023

300

31

29.7.-5.8.2023

400

29

15.-22.7.2023

300

34

19.-26.8.2023

400

34

19.-26.8.2023

300

37

9.-16.9.2023

450

35

23.8.-2.9.2023

350

40

30.9.-7.10.2023

350

40

30.9.-7.10.2023

250

43

21.-28.10.2023

350

41

7.-14.10.2023

250

46

11.-18.11.2023

350

46

11.-18.11.2023

250

49

2.-9.12.2023

350

47

18.-25.11.2023

250

52

23.-30.12.2023

400

52

23.-30.12.2023

300
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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 marras-joulukuun vaihteessa. Lehden aineisto osoitteeseen jkllatu@jyvaskylanlatu.fi viimeistään
sunnuntaina 16.11.2022

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 k k 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 u s 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 n n 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
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 un n a llis e t S u o me n L a t u
r y:n j ä s e n e 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@live.com

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
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Tulevia tapahtumia
Elokuu
ke 10.8. klo 20

Lentopallon naisten vuoro keskiviikkoisin / Huhtasuon koulu

to 11.8. klo 19:15

Lentopallon miesten vuoro torstaisin / Janakan koulu

la 13.8. klo 14

Lentopallon sekavuoro lauantaisin / Keltinmäen koulu

su 21.8. klo 10

Pyöräretki Toivakkaan / lähtö Naissaaren parkkipaikalta

la 28.8.

Nuku yö ulkona / Piispala, Kannonkoski

Syyskuu
la 3.9. klo 10

Sieniretki / Vehniä, Uurainen

su 12.9. klo 17

Valokuvauskerhon kerhoilta / Ladun Maja

pe-la 16.–17.9.

Finlandia Marathon / Paviljonki

pe 23.9.

Akumajan huoltoviikko alkaa / Akumaja, Paistunturi

su 25.9. klo 15

Metsämörri-päivä / Ladun Maja

Lokakuu
la 8.10. klo 9

Majatalkoot / Ladun Maja

su 9.10. klo 17

Valokuvauskerhon kerhoilta / Ladun Maja

ke 12.10. klo 18

Uusien jäsenten ilta / Ladun Maja

pe 14.10. klo 18

Vapaaehtoisten illallinen / Kirkkopuiston Bistro

la-su 29.–30.10.

Suomen Ladun syyspäivät ja -kokous / Olympiastadion, Helsinki

Marraskuu
su 6.11. klo 15

Syyskokous / Ladun Maja

su 13.11. klo 17

Valokuvauskerhon kerhoilta / Ladun Maja

ti 29.11. klo 18

Majapäivystäjien infoilta / Ladun Maja

Joulukuu
su 11.12. klo 15

Puurojuhla / Ladun Maja

