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Kuntoa, terveyttä 
ja virkistystä



Hiihtokausi on aluillaan. Laajavuoressa pääsee 
jo sivakoimaan viime talven lumilla niin perin-
teisellä kuin vapaalla tyylillä.  Tuleva lumitilan-
ne on arvoitus, mutta eikohän ainakin Ladun 
Majan alueella hiihtäminen onnistu. Kaupunki 
kunnostaa parhaillaan Hanhiperän lenkkiä sekä 
asentaa valaistusta Soidenlammen lenkin itä-
puolelle. Työt jatkuvat hiihtokauden alkuun asti. 
Onko valaistus valmis jo tulevana talvena jää 
nähtäväksi. Joka tapauksessa valaistus Soiden-
lammen ympäri on merkittävä parannus.

Toki ulkoilla voi talvella monella muullakin 
tapaa.  Pyöräily on ympärivuotinen ulkoiluta-
pa yhä kasvavalle joukolle Jyvässeudullakin. 
Sähköavusteisten pyörien määrä on lisääntynyt 
nopeasti, pyöräilybaanoja / -teitä on lisätty ja ne 
aurataan ja hiekoitetaan talvella.  Paitsi koululai-
sia ja työikäisiä, myös meitä eläkeikäisiä näkyy 
pyöräilemässä nykyilmoillakin yhä enemmän.  
Riittävä kerrospukeutuminen mahdollistaa 
pidemmätkin pyöräretket (lähes) yhtä muka-
vasti kuin lämpimimmillä keleillä.  Puolivuotta 
sitten samaisessa pääkirjoituksessa sanoin, että 
myös Ladun Majan maastoissa talvi(sähkö)
pyöräillään lähitulevaisuudessa. Näin uskon 
edelleen.  Turvallisten talvireittien aikaansaa-

Liikuntaa ja 
remonttia
AIMO KIRJAVAINEN, VARAPUHEENJOHTA JA

minen mm. Ronsuntaipaleentien ylityksineen 
(tai alituksineen) vienee kuitenkin vielä jonkun 
vuoden. 

Majaremontti etenee rauhallisesti, mutta var-
masti.  Suunnitelmia ja kustannusarvoita on 
tarkennettu pitkin vuotta, pohdittu toteutus-
aikataulua sekä hankkeen rahoitusta.  Ladun 
syyskokouksessa hanke esiteltiin kokousväelle.  
Kokous päätti, että hanketta jatketaan esitetty-
jen suunnitelmien mukaisesti.  Seuraavat toi-
menpiteet keskittyvät tarvittavan rahoituksen 
hankkimiseen. Aikaisin remonttiajankohta on 
näillä näkymin loppukeväästä 2024.

Liikunta ja ulkoilu ihan millä tavalla tahansa on 
aina hyödyllista ja virkistävää. Toki joskus on 
haastavaa siirtyä lämpimästä sohvannurkasta 
ulos kylmään tuuleen ja viimaan. Tätä kirjoi-
tettaessa noita kaikkia riittää.  Kerrospukeutu-
miseen menee aikaa ja hikikin saattaa tulla jo 
ennen kuin ehtii ovesta ulos, mutta siitä huo-
limatta muutaman kerran viikossa kannattaa 
liikkeelle lähteä. 

Mukavaa ulkoilutalvea
Aimo
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Suomen Ladun syyskokous pidettiin 30.11.2023 
Helsingissä. Kokousviikonlopun aikana järjestö-
väki pääsi osallistumaan erilaisiin koulutuksiin 
sekä tutustumaan järjestön uuteen toimistoon 
Helsingin Olympiastadionilla. Kaikki latualueet 
pitivät myös samalla kokouksensa.

Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin tulevan 
vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarvi-
osta. Puheenjohtajana jatkaa Kirre Palmi. Hal-
litukseen valittiin erovuoroisten tilalle seuraa-
valle kolmivuotiskaudelle Jorma Tahvanainen 
Vammalasta, Markku Ilmavirta Pellosta ja Paula 
Harmokivi-Saloranta Lahdesta.

Perusyhdistyksiin ja jäsenistöön vaikuttavia 
asioita tuli myös esiin. Vanha Ankkuri-jäsentie-
tojärjestelmä jää pois käytöstä. Uusi jäsentie-
tojärjestelmä palvelee yhdistyksiä ja järjestöä 
huomattavasti entistä paremmin.  Sähköpostiisi 
on tullut viesti ”Tervetuloa Suomen Ladun itse-
asiointisivuston Jäsenpolun käyttäjäksi!” Viesti 
saattaa olla myös roskapostikansiossa. Viestissä 
on ohjeet, kuinka kirjaudut järjestelmään ja voit 
päivittää itseäsi koskevia tietoja. Jos järjestel-
mässä ei ole toimivaa sähköpostiosoitettasi, niin 
voit ilmoittaa sen verkossa:
https://www.suomenlatu.fi/jasenille/
ilmoita-sahkopostiosoitteesi

Uusi järjestelmä mahdollistaa yhdistyksille uusia 
tapoja tiedottaa tapahtumista omille jäsenilleen. 
Jäsenmaksulaskut tulevat vastaisuudessa sähkö-
postissa, kun toimiva osoite on tiedossa.  Vuoden 
2024 syksystä lähtien loka-joulukuussa liittynyt 
jäsen saa loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi. 
Jäsenmaksu pitää kuitenkin hoitaa vuoden vaih-
teessa, jotta jäsenyys jatkuisi ja pysyy voimassa.

Suomen Ladun 
syyskokouksen kuulumisia
TEKSTI JA KUVA: MAURI PITKÄNEN

Järjestön kokous on aikoinaan velvoittanut Suo-
men Ladun hallitusta selvittämään nimen muu-
tosta. Perinteisen nimen mielletään viittaavan 
liikaa hiihtoon ja talveen. Suomen Ladun halli-
tus esittääkin, että nimeksi valittaisiin Suomen 
Ulkoilu.  Aihe kirvoitti vilkkaan keskustelun. 
Uusia nimivaihtoehtoja tuli esille, samoin ettei 
nimeä muutettaisi lainkaan. Mahdollinen muu-
tos edellyttää useamman järjestön vuosikoko-
uksen käsittelyn ja hyväksynnän.

Suomen Latu korotti jäsenmaksuja ja sen myö-
tä myös Jyväskylän Latu teki samoin, jottei 
yhdistyksen jäsenmaksutulojen osuus vähenisi. 
Jäsenmaksut on esitelty toisaalta tässä lehdessä. 
Suomen Latuun on voinut liittyä suorajäsene-
nä. Suorajäsen ei saa yhdistysten jäsenetuja, 
ainoastaan jäsenyyden järjestössä ja Latu ja Pol-
ku-lehden vuosikerran. Jäsenmaksu on 52,00 €, 
eli suurempi kuin yhdistyksen kautta liittymällä. 
Suomen Latu alkaa markkinoida suorajäsenyyt-
tä tavoitteenaan saada kannatusjäsenten avulla 
kasvatettua jäsenmäärää ja jäsenmaksutuloja.

Kokousviikonloppuna kaikki kahdeksan 
latualuetta järjestivät aluekokouksen. Kuvassa 
näkyy osa Keski-Suomen latualueen kokousväes-
tä. Latualueen yhdyshenkilö Maisa Piesala seiso-
massa kuvassa oikealla.
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Uusien taitojen ilolla opettelua ja luontoliikku-
misen riemua. Sellaista on Jyväskylän Ladussa 
toteutettava lapsille ja perheille suunnattu 
toiminta.

Mikään tapahtuma ei synny itsestään vaan se 
tarvitsee vahvan vision, paljon aikataulutta-
mista, tiedottamista, ohjeistamista, välineitä 
ja hyvät tekijät.  Kun näitä kaikkia on riittävästi 
niin tapahtumasta tulee paljon enemmän kuin 
osiensa summa. 

Annu on laajojen verkostojensa avulla saanut 
koottua mainion tekijäporukan ideoimaan ja 
toteuttamaan niin talvella kuin sulan maan 
aikaan tapahtuvia toiminnallisia päiviä. Talvel-
la on hiihdetty Muumien hiihtokoulussa ja syk-
syllä ihmetelty luontoa Metsämörrin omassa 
perhetapahtumassa. 

Ohjaajien omat taustat ja kiinnostuksen koh-
teet pääsevät näkyviin rastien suunnittelussa. 
Yhdessä he miettivät ja rakentavat tapahtu-
man kasaan. Juuri yhdessä tekeminen saa 
nämä ihmiset vuodesta toiseen antamaan 
vapaa-ajastaan aikaa muiden iloksi. Suurin 
palkinto vapaaehtoistoiminnasta on juuri se, 
kun ohjaaja näkee suunnitelman toimivan käy-
tännössä ja että lapset nauttivat mielekkäästä 
tekemisestä.

Tämä porukka ei hätkähdä vesisateista, pauk-
kupakkasista tai epidemian vaatimista rajoituk-
sista. Ne ovat haasteita, joiden kanssa pärjätään 

Vuoden latuteko – Metsämörri-
tapahtuman ja Muumien 
hiihtokoulun talkoolaiset
TEKSTI:  SANNA PENTTINEN

tai otetaan käyttöön vaihtoehtoinen suunnitel-
ma. Joskus on jopa aikataulutettu koko homma 
uusiksi. Joustoa ja luovia ideoita tältä porukalta 
todellakin löytyy.

Anneli Mörä-Leino vastaanotti yhdistyksen 
onnittelut Vuoden latuteko -palkinnosta.
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Talvella järjestetään Ladun Majan maastossa 2 
aikuisten hiihtokurssia (ja jos kysyntää on, niin 
enemmänkin)

• 7.2.2023 klo 17–20 (ryhmä 1)
• 8.2.2023 klo 17–20 (ryhmä 2)

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet aiemmin 
hiihtänyt, mutta olet nyt alkanut arastella mäkiä. 
Tule rohkeasti opettelemaan hiihtoa. Aikuisten 
kursseja on järjestetty jo kahtena vuonna ja 
kaikki kurssilaiset ovat oppineet paljon kurssin 
aikana ja lähes kaikki ovat selättäneet mäkipel-
konsa. Yhdessä muiden kanssa saa rohkeutta 
ja oppii – ja kaiken lisäksi on hauskaa! Kurssilla 
edetään kurssiryhmän taitojen mukaan.

Kurssilla 
• vahvistetaan perushiihtotaitoja.

Aikuisten perinteisen 
hiihdon hiihtokurssi
TEKSTI:  ANNELI MÖRÄ-LEINO

• harjoitellaan tavallisten Ladun Majan 
 hiihtolatujen mäkien laskemista.
• opetellaan vauhdin jarruttamista.
• treenataan suksien ohjaamista laduttomas-
 sa alamäessä.

Jos sinulla ei ole omia välineitä, voit lainata ne 
Jyväskylän Ladulta kertomalla ilmoittautumisen 
yhteydessä pituutesi ja kengännumerosi. Ilmoit-
taudu mahdollisimman pian sähköpostitse Annul-
le, sillä kurssille otetaan 10 osallistujaa.

Hiihtokoulun hinta on 20 €/Jyväskylän Ladun jäsen 
tai 25 €/ei jäsen. Maksuohjeet lähetetään osallistu-
misen vahvistamisen yhteydessä sähköpostiin.

LISÄTIETOJA:
ANNELI (ANNU) MÖRÄ-LEINO
040 7683494
ANNELI�MORA-LEINO@ELISANET�FI

SUUR-KIITOS kaikille niille 50:lle latulaiselle ystävineen, jotka tänäkin vuonna mah-
dollistitte hienon juoksutapahtuman Finlandia Marathonin toteutumisen. Ilman 
teidän, talkoolaisten pyyteetöntä työtä ja ajan käyttöä ei näin isoa tapahtumaa pys-
tyttäisi järjestämään.

Palataan asiaan samoissa merkeissä v. 2023, olethan mukana!

Hyvää syksyä ja Joulun odotusta!

Finlandia Marathon
Järjestelytoimikunta
psta Helvi Kaihlanen

Finlandia Marathon 2022
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Muumien hiihtokoulu järjestetään Ladun Majalla 
eri-ikäisille ja eritasoisille lapsiryhmille kahtena 
eri viikonloppuna vanhempien toivomuksesta. 
Muumiperheet voivat valita sopivan ajan kahdesta 
vaihtoehdoista. Muille ryhmille on vain yksi ajan-
kohta. Näin hiihtokoululaiset saadaan jakaantu-
maan kahteen eri ajankohtaan, jolloin ruuhka sekä 
parkkipaikoilla että majan liepeillä on vähäisempi.  

• 28.–29.1. klo 12–14 Muumiperheet, Muumi- 
 peikot ja Retkihemulit
• 4.–5.2. klo 12–14 Muumiperheet ja Nipsut
• Muumiperheessä 2–5-vuotiaat lapset ovat  
 yhdessä oman aikuisen kanssa.
• Muumipeikoissa ovat 5–6-vuotiaat hiihtoa  
 aloittelevat lapset.
• Nipsuissa harjoittelevat 5–8-vuotiaat, joilla  
 on hiihdon perustaidot jo hallussa.

Muumien hiihtokoulu
TEKSTI:  ANNELI MÖRÄ-LEINO

• Retkihemuleissa hiihtävät 6–8-vuotiaat,  
 joilla on erityisen hyvin perustaidot jo  
 hallussa.

(Huom! Löydät tarkempaa määrittelyä ryhmistä 
Suomen Ladun sivulta https://www.suomen-
la-tu.fi/ulkoile/lastentoiminta/muumien-ulkoi-
lukoulut/muumien-hiihtokoulu.html )

Hiihtokoulussa käydään läpi hiihdon perus-
asiat ja -tekniikat liikkumalla monipuolisesti ja 
leikkimällä. 

Hiihtokoululaisten huoltajat antoivat vii-
me vuoden hiihtokoulusta mm. tällaista 
palautetta:
• Lapsenlapsen mielestä parasta oli mäenlas- 
 ku ja mehu&munkki.

Hiihtokoululaiset 
jaetaan omiin ryhmiin 

ennen käytännön  
harjoitusten 

aloittamista.
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• Innostuneet ja hyväntuuliset ohjaajat loivat  
 hyvän tunnelman. Munkit ja mehut olivat  
 lapsille tärkeitä hetkiä. Lapset odottivat  
 hiihtokoulua ja se innosti hiihtämään lisää.
• Kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka säätä  
 uhmaten käyttivät muuttuneen koronati- 
 lanteen vuoksi hiihtokouluihin useam- 
 man viikonlopun. Oli hienoa huomata,  
 miten nopeasti koronarajoituksiin reagoi- 
 tiin, ja mietitte keinoja saada hiihtokoulu  
 järjestymään jakamalla lapsia eri viikonlo- 
 puille. Sähköpostitse pysyi koko ajan tilan- 
 teen tasalla. Helpollahan siinä olisi päässyt,  
 kun olisi todennut, ettei hiihtokoulua voida  
 rajoitusten vuoksi järjestää. Kiitos että toi- 
 mitte toisin! Tämä oli meidän ensimmäinen  
 kertamme Muumien hiihtokoulussa ja  
 todella merkityksellinen. Lapsella oli illalla  
 kyyneleet silmissä, kun hiihtokoulu loppui.  
 Ensi vuonna sitten uudestaan!

Ohjaajat kommentoivat viime vuoden hiihto-
kouluja näin: 
• Muumit ja heidän tarinansa innostivat  
 lapset kuin huomaamatta hiihtämään ja  
 kokeilemaan erilaisia tehtäviä, mm. kris- 
 tallien etsintää lumesta. Ihanan ulkoilupäi- 
 vän kruunasivat kuuma mehu ja upea  
 aurinkoinen talvipäivä. 
• Muistan, kun itsekin olen ollut nuorempana  
 muumihiihtokoulussa. Sieltä minulle on  
 jäänyt paljon ihania muistoja ja luulen, että  
 tätä kautta hiihdosta on tullut minulle erit- 
 täin rakas harrastus. On hienoa päästä  
 nykyään ohjaajan roolissa innostamaan  
 lapsia hiihtämisen pariin. 
• Hienoa on nähdä miten lapset ovat aidosti  
 iloisia ja ylpeitä oppimistaan uusista tai- 
 doista. Myös tasapainon kehittyminen hiih- 
 toleikeissä on arvokasta, koska se on perus- 
 ta kaikessa liikunnassa. 
• Muumiladulle piilotettujen muumihahmo- 
 jen löytäminen näytti tosiaan ilahdutta- 
 van lapsia kovasti ja heti kuultuaan, että  

 joku/joitakin oli jäänyt huomaamatta, he  
 halusivat uudelle kierrokselle etsimään.  
 Lasten taitojen kehittyminen ihan huomaa- 
 matta leikkiessä ja vanhempien iloiset kii- 
 tokset ilahduttivat myös opea! 
• Parasta on, kun lapsi innostuu niin kovas- 
 ti muumitehtävistä/leikeistä, että hiihto  
 alkaa sujua siinä sivussa ihan huomaamat- 
 ta. Vanhempien vilpitön kiitos, lasten ilo,  
 riemu ja innostus muumitehtävien parissa  
 saa minut jatkamaan vuodesta toiseen,  
 säällä kuin säällä. 
• Minulle oli iloinen yllätys, että Soidenlam- 
 men retki oli kaikille (Retkihemuli) osallis- 
 tujille tosi helpon tuntuinen ja iloinen toi- 
 minta - myös niille, jotka olivat aivan aloit- 
 telijoita edellispäivänä. Niillä muutamalla,  
 jotka olivat hiihtäneet jo (talven aikana)  
 enemmän, vauhti oli aika luja, mutta siitä  
 huolimatta heillä ei hiki virrannut. Aloitte- 
 levia hiihtäjiä kyllä hengästytti, mutta  
 lopussa heillä oli kuitenkin energiaa ker- 
 toa elämyksistä vanhemmille.

Muumien hiihtokouluun ilmoittaudutaan 10.-
24.1.2023 Jyväskylän Ladun nettisivulla olevan 
linkin kautta. Sähköpostitse tai puhelimitse 

Hiihtoladun varrella on pehmoleluja. Hiihdon 
lomassa niiden tutkiskelu on mielenkiintoista ja 
kehittää tasapainoa.
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hiihtokouluun ei voi ilmoittautua. Kannattaa 
ilmoittaa lapsi/lapset ajoissa mukaan, sillä ryh-
mät voivat täyttyä nopeasti!

Kolmisoppisen uimarannalla on juuri sopivan kokoinen rinne mäenlaskun harjoitteluun.

Hiihtäjät palaavat Muumiladulta metsästä. Rei-
tillä on piiloittelevia Muumihahmoja ja niiden 
etsintä on lapsista jännittävää.

Hiihtokoulu maksaa 20 € Jyväskylän Ladun 
jäsenperheen lapselle. Muille lapsille hinta on 
25 €. Maksuohjeet lähetetään osallistumisen 
vahvistamisen yhteydessä sähköpostiin.  Hiih-
tokoulumaksuun sisältyy hiihtokoulupäivinä 
mehu ja munkki (tai vastaava).

Mikäli olisit kiinnostunut tulemaan hiihtokou-
luumme pää- tai apuohjaajaksi, ota yhteyttä 
Annuun. Suomen Latu järjestää Muumien 
hiihtokoulun ohjaajakoulutuksen 14.1.2023 ja 
Jyväskylän Latu maksaa kurssisi (jälkikäteen), 
jos ilmoittaudut hiihtokoulumme ohjaajaksi 
joulukuussa. 

LISÄTIETOJA:
ANNELI (ANNU) MÖRÄ-LEINO
040 7683494
ANNELI�MORA-LEINO@ELISANET�FI
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Terve tul oa  naut t imaan Hes sun 
sup erh erkul l i s e s t a  j oulupuuro s t a  j a 

t o r t tukahve i s t a  Ladun Majal l e 
sunnunta ina  11 .12 .  kl o  15 . 

Hall i tu s

TERVETULOA 
JOULUPUUROLLE

LISÄTIETOJA
ISMO RÄSÄNEN, 0400 544414
ISMO�RASANEN@GMAIL�COM

Jyväskylän Latu on toiminut viisi vuotta Akumajan 
ja Dominicin mökin ylläpidosta vastaavana isäntä-
yhdistyksenä. Kuluvana vuonna 2022 toteutimme 
jälleen onnistuneet huoltoviikot keväällä ja syksyl-

Akumajan kuulumisia
lä, kiitos ahkerien talkoolaisten.

Toiminta jatkuu edelleen ja tulevana vuonna 2023 
toteutamme jälleen kaksi huoltoreissua kohtee-
seen. Huoltoviikot sijoittuvat touko-kesäkuun ja 
syys-lokakuun tienoille. Jos talkooreissu kiinnos-
taa, niin otapa reippaasti yhteyttä. Huoltoryhmät 
sovimme hyvissä ajoin ennen niiden toteutumista. 

Huoltokohde sijaitsee Pohjois-Lapissa erä-
maa-alueella Akujoen rannalla. Kohteen omistaa 
ja sitä vuokraa Suomen Latu jäsenistölleen.

Kuvituskuva kansiosta
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Menneen kesän retket ovat nyt taakse jääneitä 
kokemuksia, mutta toivottavasti niistä on jäänyt 
jotakin muistamisen arvoista kaikille muka-
na olleille. Tässä kirjoituksessa kerron joitakin 
muistoja menneestä retkikaudesta.

Kausi avattiin 14.5. Keski-Suomen latualueen 
järjestämällä retkellä Lauhanvuoren kansallis-
puistoon. Matka alkoi kimppakyydeillä kohti 
Keuruuta, jossa nousimme yhdessä Keuruun 
Ladun retkeläisten kanssa bussiin kohti Ete-
lä-Pohjanmaan Isojoella sijaitsevaa kansal-
lispuistoa. Lauhanvuoren kansallispuisto oli 
monelle meistä ennen kokematon retkikohde ja 
jo heti retken jälkeen saattoi todeta käynnin kan-
nattaneen. Alue tarjosi helppokulkuisia polkuja 
ja tasaisia maastoja kulkea ilman suuria korkeus-
eroja, vaikka vuorella oltiinkin. Lauhanvuori on 
kuitenkin 231 metriä korkea ja päihittää esimer-
kiksi Rovaniemellä sijaitsevan Ounasvaaran (204 
m) korkeutta vertailtaessa. Vuoren näköalator-
nista oli mahtavat näkymät ja länteen päin kat-
sottaessa horisontissa saattoi ainakin sielunsa 
silmillä nähdä meren kimalluksen. Suosittelen 
kaikille vierailun kohteeksi. Lumitalvena alueel-
la on hyvä latuverkosto hiihdon ystäville.

Torstai-iltojen retket aloitettiin 19.5. Tampin 
kierroksella Petäjävedellä. Tämä sympaattinen 
luontokohde tarjosi pohjoisen maamme kevään 
tunnelmaa parhaimmillaan. Aurinko paistoi, 
vesistöt olivat täynnä, linnut lauloivat, käet 
kukkuivat ja sammakot kurnuttivat Teerijärven 
rannoilla. Järven rannalla sijaitsevan laavun 
nuotiotulilla paistuivat makkarat, ja evästauon 
iloinen puheensorina valtasi hetkeksi ympäröi-
vän alueen. Kohta matka kuitenkin jatkui eteen-

Jokainen retki  
on tarinan arvoinen
TEKSTI JA KUVA: HEIKKI VILJANEN

päin. Reitti kiertää suojellun Teerijärvensuon, 
joten pitkospuita riitti ja keväiset näkymät yli 
suomaisemien olivat puhdasta sielunhoitoa.

Säät eivät aina suosi retkiämme. Sen saimme 
kokea seuraavalla iltaretkellämme, Tikkakosken 
poluille. Tikkakosken Ladun Mikko Moilanen oli 
oppaanamme, kun kiertelimme pitkin vanhois-
sa metsissä kulkevia polkuja kohti Peuraniemen 
laavua. Vettä satoi välillä lähes kaatamalla, mut-
ta onneksi Luonetjärveltä puhaltava navakka ja 
kylmä tuuli piti mielet virkeänä Peuraniemen 
laavun tulipaikalla, jossa nautimme retkieväi-
tä. Vähitellen sade kuitenkin heikkeni ja lop-
pui kokonaan. Sade ei kuitenkaan ole esteenä 
oikealle retkeilijälle, vaan se kuuluu siihen mitä 
luonto meille kulloinkin tarjoaa. Hyvät varusteet 
pitävät kulkijan kuivana ja toimintakykyisenä.
Lauantain päiväretkien kohteina meillä oli mm. 
Etelä-Konneveden kansallispuisto, josta oma 
juttunsa oli jäsenlehdessä 3/2022. Syyskuussa 
lähdimme viettämään Isojärven kansallispuis-
ton 40-vuotispäiviä tähän majavien valtakun-
taan. Suomeen perustettiin vuonna 1982 useita 
kansallispuistoja, joten Isojärvi ei ollut ainoa 
juhlimisen kohde luonnon ystäville kulunee-
na vuonna. Ja saimmehan hiljattain kansallis-
puistojen joukkoon uuden tulokkaan: Sallan 
kansallispuiston. 

Saavuimme Kuhmoisissa sijaitsevaan Isojärven 
kansallispuistoon jo varhain aamupäivällä ja 
jätimme autot Heretyn pysäköintialueelle. Syk-
syinen sää oli mitä hienoin ja lähdimme kier-
tämään 10 kilometrin mittaista Savottapolkua. 
Reitti kiertelee pitkin kallioita, välillä synkkiä-
kin metsiä ja majavien asuttamia ranta-alueita. 
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Polun varrella näkyi majavien rakentamia patoja 
ja paikoin reittiä oli jouduttu muuttamaan toi-
seen paikkaan vesien noustua näiden ahkerien 
otusten töiden seurauksena. Kuljettu reitti oli 
vaativa, mutta kaikki jaksoivat sen kiertää. Here-
tyn kämppäkahvilan antimet pyyhkivät kuiten-
kin väsymyksen pois ja jälleen kerran hyvä olo 
valtasi kulkijan mielen. Isojärven kansallispuisto 
on kiehtova retkikohde, mutta ei ehkä kaikkien 
mieleen vaativan maastonsa takia. Jos kuvailisin 
jollakin sanalla Isojärven kansallispuistoa, niin 
se voisi olla ”karski”. Vastaavasti Lauhanvuoren 
kansallispuistoa kuvaisin sanalla ”lempeä”.

Kesäkauden 2023 retkiohjelmaa suunnitellaan 
maaliskuussa järjestettävässä retki-illassa, jonka 

ajankohdasta tiedotamme myöhemmin. Olet 
tervetullut mukaan tähän tilaisuuteen keskuste-
lemaan retkikohteista ja muista tulevaan retki-
kauteen liittyvistä asioista. Jotakin ensi kauden 
retkistä on jo kerrottavissa: Lauantaina 13.5. läh-
demme Keski-Suomen latualueen järjestämälle 
retkelle Helvetinjärven kansallispuistoon ja tou-
kokuussa teemme retken Koskikaran kierroksel-
le, joka jäi pois viime kesän retkiohjelmasta.

Kiitos kaikille retkillämme mukana olleille. Mei-
tä oli menneellä kaudella puolitoistasataa luon-
nossa liikkumisesta pitävää ihmistä. On ilo lii-
kuttaa sellaista joukkoa. Nyt suuntana on talven 
mukanaan tuomat seikkailut, mutta talviretkeily 
ansaitsee oman juttunsa ja tarinansa.

Retkeläiset Hyyppäänvuoren taukopaikalla
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TEKSTI:  SEIJA OKKER
KUVAT: OLAVI LIUKKONEN, SEIJA OKKER

Havunvihreä bussi lipuu Harjun tilausajolai-
turiin, ja ratin takaa hypähtää hyväntuulinen 
Pekka solmio kaulassa viuhuen. Kyllä, nyt se 
on totta! Lähtö kohti Napapiirin rajaa. Tässä 
on ollut vähän kaikenlaista (lainaus ministeri 
Kaikkoselta), mm. viheliäinen näkymätön olio 
on torpannut viime aikoina monta hyvää juttua, 
ja kun tämän matkan toteutumiseen tarvittava 
lähtijämääräkin oli vähän kinthaalla niin sitäkin 
riemullisempi on lähdön toteutuminen.

Jäähallilta on osa joukkoa noussut jo kyytiin. 

Varhainen lauantaiaamu!
Autossa on tasainen, ehkä vähän uninenkin 
puheensorina. Joku yrittää jatkaa unia pää auton 
ikkunaan nojaten, ristikkolehtien ja kynien rapi-
naa, sanomalehden silmäilyä, taitaa sukkapui-
kotkin kilistä jossakin penkissä, joku kuuntelee 
nappikuulokkeilla musiikkia.

Matka sujuu joutuisaan. Parin pysähdyksen tak-
tiikalla ollaan illalla Vuontispirtillä, jossa odottaa 
mukava peti ja iltapala. Leiri uinahtaa varhain.

Aamiaisen ja Vuontisjärveen pulahduksen 

Retkeläiset nousevat tunturiin. Kuvasta ei ilmene, kuinka jyrkkää ylämäkeä tässä kavutaan.
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Matkanjohtaja ja retkien vetäjä Hessu Parviai-
nen piti hyvin vauhtia yllä. Oltiinpa menossa 
ylös tahi alas.

Retkeläiset ryhmittäytyivät yhteiskuvaan ennen 
maastoon lähtöä. Retkeläiset ovat innostuneena 
valmiina päivän seikkailuun.

Majapaikan ja tuntureiden välissä on Vuontis-
järvi. Kirjoittaja kävi raikkaassa vedessä aamui-
sin uimassa. Laiturilla ei ollut ruuhkaa.

jälkeen joukko kokoontuu kuuliaisesti Hessun 
ympärille kuulemaan päivän epistolan. Var-
kaanjärven laavu on tavoitteena. Alkumatkasta 
joukko pysyy kohtuullisesti kasassa, mutta sit-
ten itse kukin lyöttäytyy joukkoon, joka on sopi-
va omille tavoitteille ja kunnolle. Jokainen, joka 
on ollut joskus Heikin joukoissa mukana, tietää 
kyllä, mitä tarkoittaa, kun Heikki sanoo partan-
sa sisältä, että “lähdetäänpä vutkeltammaa!” 
Silloin muuten lähetään! Ja pitkällä askeleella!

Päivä on hyvä. Kuuden tunnin patikoinnin jäl-
keen kaikki pääsevät maaliin. Olo on väsynyt, 
mutta iloinen. Sauna, uinti, iltapala ja seuraavan 
päivän suunnittelu. Pekka lupaa lähteä paimen-
tamaan tätä einiinrivakkaa joukkoa.

Seuraavan aamun rutiinien jälkeen jono lähtee 
etenemään kohti Montellia. Siellä pieni evästau-
ko, jonka jälkeen kuuma ryhmä häipyy usvai-
seen horisonttiin. Jäähdyttelyjoukko palailee 
lähtöruutuun vähän verkkaisempaan tahtiin.

Samat ilta- ja aamurutiinit seuraavat toisiaan. 
Tiistaina jäähdyttelyryhmä ajautuu Raattamaan 
Auttin kauppaan. Kahvion kiinni ollessa kaup-
pias sallii omien eväiden syönnin siististi sisäti-
loissa. Ihan velvollisuudentunnosta tällainenkin 
henkilö, joka ei missään tilanteessa muuten 
suklaata ostaisi ja söisi, joutuu sen nyt tekemään 
kiitoksena kauppiaalle. Yllättävän nopeasti se 
levy kuitenkin häviää tuulensuojaan.

Keskiviikko on rantalomapäivä. Upealla Hie-
tajärvellä nautimme smaragdinvärisen kir-
kasvetisen järven katselusta ja Pekan noki-
pannukahveista. Perjantai on Pallas-päivä ja 
Keimiöniemen kalapirtit käymme tarkastamas-
sa, että ovat pysyneet paikoillaan.

Lyhyesti: Loistava retkiporukka, sopivat reitit 
jokaiselle, vetäjät asiansa osaavia, säät ja ruska 
upeat, majoitus ja ruoka asialliset, bussikyyti jou-
hevaa ja turvallista. Loistoreissu! Kiitos kaikille!
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SUNNUNTAI 15�1�2023
Vetäjä: Heikki Parviainen, 040 0318 106, 
hessu�parviainen@gmail�com
HÄMÄLÄINEN SIRKKA PELTONEN MARGIT

LAITINEN TERTTU PENTTINEN KIRSTI

SAIKKONEN MEERI VILJANEN HEIKKI

LAUANTAI 14�1�2023
Vetäjä: Tiina Ronkainen, 040 5779 336, 
tiinajro@gmail�com
MAANPUOLUSTUSNAISET

Tässä vuoden 2023 Ladun Majan kahvion talven päivystysvuorot. Pohjana olen käyttänyt vuoden 2022 
listaa poistaen turhat ja lisäten uudet nimet.

Majapäivystyksessä tarvitaan vapaaehtoisia kahviossa, ulkoalueilla liikenteenohjauksessa ja kipinä-
mikkoina sekä välinevuokrauksessa.

Vahvista tulosi ryhmäsi vetäjälle viikkoa ennen talkoovuoroasi. Jos et pääse listalla merkittynä 
päivänä, sovi ryhmänvetäjäsi kanssa, jos voisitkin tulla jonain toisena päivä. Muutamakin tunti 
helpotta ryhmän muita jäseniä.

Näiden vuorojen lisäksi Ladun Maja on auki joka päivä hiihtolomaviikoilla 8 ja 9. Hiihtolomaviikkojen 
vuoroihin (sekä muihin lisävuoroihin) voit ilmoittautua Majalla jääkaapin ovessa olevaan listaan tai 
Aunelle 040 7279486.  

LISÄTIETOA
MARJUT HILSKA
040-7755768

MAJAPÄIVYSTYSVUOROT 2023 TEKSTI:  MARJUT HILSKA

SUNNUNTAI 1�1�2023
Vetäjä: Heikki Parviainen, 040 0318 106, 
hessu�parviainen@gmail�com
HANNONEN RITVA LAHIKAINEN SAULI

ILOMÄKI KATI NIEMI ANTTI

KIISKI VAPPU NISSINEN RIITTA

KULMALA SINIKKA

PERJANTAI 6�1�2023
Vetäjä: Marja-Liisa Kananen, 040 7737 160, 
marja-liisa.kananen@jyvaskylanlatu.fi
HILSKA MARJUT MALIN AINO

KIRVESKANGAS LIISA LIUKKONEN OLAVI

PARTIO PEKKA PITKÄNEN MAURI

RAHIKAINEN PERTTI

LAUANTAI 7�1�2023
Vetäjä: Kirsti Kettunen, 040 5219 558, 
kirsti�m�kettunen@gmail�com
HEIKKINEN RISTO LAMPILA RIITTA

HOKKANEN MARITA LAPPI VALMA

KAURANEN SIRPA

SUNNUNTAI 8�1�2023
Vetäjä: Sari Minkkinen, 050 5924 619, 
santtu�minkkinen@gmail�com
KINNUNEN TERO PAANANEN VELI-MATTI

LEHTONEN ANNELI RA JAHUHTA MARJUT

LEHTONEN TIINA TAIPALE TIMO

MEINANDER JUHA VESTERINEN JUHA

OKSANEN TEUVO
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LAUANTAI 21�1�2023
Vetäjä: Tuija Minkkilä, 040 545 8500,
tuija�minkkila@gmail�com
BLOM SINIKKA SALMIJÄRVI RISTO

LAITINEN ANNA-LIISA VARESMAA MATTI

MINKKILÄ URPO VIRTANEN IRMA

RÄISÄNEN PENTTI VIRTANEN SAKARI

SUNNUNTAI 22�1�2023
Vetäjä: Päivi Paakkonen, 040 7538 201,
paivi.paakkonen@jyvaskylanlatu.fi
LAVASTE JUHA PAAKKONEN KARI

LAVASTE SAIJA PUURTINEN EIJA

MYLLYMÄKI ESSI SÄTERI KIRSI

MYLLYMÄKI TAPIO SÄTERI RAUNO

LAUANTAI 28�1�2023
Vetäjä: Marjut Hilska, 040 7755 768,
marjut.hilska@jyvaskylanlatu.fi
HAAPAMÄKI PEKKA TOLVANEN LEO

KOLARI MARKKU LEINONEN MARITTA

KOSKINEN MARITTA MOILANEN RIIKKA

LINDGREN JOUKO GEROVOI PIRJO

LINDGREN PIRKKO

SUNNUNTAI 29�1�2023
Vetäjä: Kari Rantalainen, 040 5891 478,
karantalainen@gmail�com
HÄMÄLÄINEN REINO OULI LEENA

KANNELIN MARJA-LEENA PENTTINEN SANNA

LEINONEN ANSA PITKÄNEN MAURI

LEINONEN TIMO TOKKARI MARJATTA

MATILAINEN SIRKKA TOKKARI TAIMO

LAUANTAI 4�2�2023
Vetäjä: Raili Bäck-Kiianmaa, 0400 803 125,
raili�back@kiianmaa�com
KOLMONEN EEVA-LIISA SUOMALAINEN RAILI

MINKKINEN SARI HASSINEN PÄIVI

NIEMINEN PIPSA NUKARI JUSSI

NIEMINEN ROOPE

SUNNUNTAI 5�2�2023
Vetäjä: Aune Koivunen, 040 7279 486,
aune�koivunen@gmail�com
JAUHIAINEN MERVI MINKKINEN MARJA

JAUHIAINEN TAPIO MUHONEN JUHO

KARETIE PIRJO SAARIKKO MARKKU

MARJONIEMI MAIRE

LAUANTAI 11�2�2023
Vetäjä: Sari Minkkinen, 050 5924 619,
santtu�minkkinen@gmail�com
AARNIO PIA HUTU IRMELI

HIEKKANEN ANNELI KONTINEN JARKKO

HOKKANEN AIRI LAUKKANEN KATRIINA

HOKKANEN EIJA LEHTONEN ANNELI

SUNNUNTAI 12�2�2023
Vetäjä: Raili Bäck-Kiianmaa, 040 5458 500,
raili�back@kiianmaa�com
AKUMAJALAISET

LAUANTAI 18�2�2023
Vetäjä: Sirpa Joronen, 050 3770 153,
sirpajoronen@hotmail�com
KLEMI OSSI VALJUS JUSSI

JÄRVIÖ TAUNO AUTIO HELLEVI

KALINEN HEIKKI KRÖGER SIRPA

PARKKONEN IRMA

LAUANTAI 25�2�2023
Vetäjä: Sanna Penttinen, 050 5857 848,
sanna.penttinen@jyvaskylanlatu.fi
KOVANEN SEPPO LAITINEN HANNU

KOVANEN ULLA-MAIJA SEPPÄNEN PAAVO

LAAKSO LAURI SIPPEL MARIANNA

SUNNUNTAI 19�2�2023
Vetäjä: Mariana Sippel, 040 5240 164,
mariana�sippel@gmail�com
SAUVAKÄVELIJÄT



18

LAUANTAI 4�3�2023
Vetäjä: Minkkilä Tuija, 040 5458 500
tuija�minkkila@gmail�com
BOMAN MARKUS MANNSTEN SYLVA

KOSONEN PEKKA PEITSENHEIMO-AARNIO 
SIRPA

MAKKULA ANNE SILTANEN RITVA

MALINEN TUULA SUOMALAINEN RAILI

LAUANTAI 11�3�2023
Vetäjä: Leena Parviainen, 040 5723 376,
leena�m�parviainen@gmail�com
AAPAKARI MARJAANA KOIVULA RITVA

HIEKKATAIPALE ANITTA SALMIKANGAS ESA

HIEKKATAIPALE JARMO SUOKAS JARMO

HJELT ARTO SUOKAS KIRSI

JALAVA PEKKA TREUFELDT HARRY

SUNNUNTAI 26�2�2023
Vetäjä: Aune Koivunen, 040 7279 486,
aune�koivunen@gmail�com
AALTO ERKKI MANKONEN RISTO

KOKKONEN TERHI MINKKINEN PENTTI

KORPELA TUULA TYRVÄINEN ANNE

LEINONEN NIILO

SUNNUNTAI 5�3�2023
Vetäjä: Taina Hämäläinen, 044 2840 680
ALANKO TUULIKKI LAPPALAINEN TAAVI

JÖRGENSEN KAI LATTU MARTTI

KERÄNEN TAINA LIENTOLA IRJA

KÄPPI PEKKA MATTILA JUKKA

SUNNUNTAI 12�3�2023
Vetäjä: Mauri Pitkänen, 040 7217 387
VALOKUVAUSKERHO

SUNNUNTAI 19�3�2023
Vetäjä: Marjut Hilska, 040 7755 768,
marjut.hilska@jyvaskylanlatu.fi

SUNNUNTAI 26�3�2023
Vetäjä: Aune Koivunen, 040 7279 486,
aune�koivunen@gmail�com

LAUANTAI 25�3�2023
Vetäjä: Marja-Liisa Kananen, 040 7737 160, 
marja-liisa.kananen@jyvaskylanlatu.fi
PAAKKONEN PÄIVI MOISIO MERJA

LAUANTAI 18�3�2023
Vetäjä: Juha Vimpari, 040 5779 336,
juha�vimpari@gmail�com
VAPEPA
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Lähtö tapahtuu Ladun Majalta klo 18 alkaen. Jokainen voi hiihtää omaa vauhtiaan. Täysi-
kuunhiihdon pituus on n. 5 km. Latu kiertää Soidenlammen ympäri helppokulkuisessa 
maastossa. Reitin voi hiihtää molemmilla tyyleillä yhden tai useamman kerran. Reitti on 
valaistu myös ulkotulilla. Matkan varrella olevalla nuotiopaikalla voi syödä eväitä ja paistella 
makkarat. Ei osanottomaksua. Ladun Majan kahvio on avoinna koko päivän klo 20 saakka.

Tervetuloa koko perheen voimalla Täysikuunhiihtoon.

LISÄTIETOJA:
REIJO LEINO
040 5688751
REIJO�LEINO@ELISANET�FI

Täysikuunhiihto 
sunnuntaina 5.2.2023
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Lentopalloa pelataan seuraavasti:

• Naiset / sekavuoro keskiviikkoisin klo 20:00- 
 21:15 Huhtasuon koululla (os. Kunto 3).
• Miehet torstaisin klo 19:15-20:30 Janakan  
 koululla.
• Sekavuoro lauantaisin klo 14:00-15:30  
 Keltinmäen koululla

Seuraa kotisivuilta, milloin on mahdollisesti 
peruutuksia.

LISÄTIETOA:
HESSU PARVIAINEN, 0400 318106
HESSU�PARVIAINEN@GMAIL�COM

Tervetuloa juhlistamaan vuoden ensimmäistä 
päivää Ladun Majan tunnelmapolulle klo 15–18. 
Tunnelmapolku on rakennettu monille jo tutuk-
si tulleen Tossu ja tassu -polun varrelle. Ota 

LENTOPALLO
TEKSTI:  HESSU PARVIAINEN

TUNNELMAPOLKU LADUN MAJALLA 1.1.2023 TEKSTI:  MARJUT HILSKA

Vuodelle 2023 oli tarjolla 53 viikkoa. Lomaviik-
koja haki yhteensä 93 henkilöä, jotka esittivät 
321 lomaviikkotoivetta. Lomaviikon saaneille on 
ilmoitettu asiasta sähköpostitse. Vapaat lomavii-
kot ovat nähtävissä kotisivuillamme.

LOMAOSAKEVIIKOT 
VUODELLE 2023

TEKSTI:  MARJUT HILSKA

otsalamppu mukaan ja tule katsomaan, mitä 
tunnelmapolulta tänä vuonna löytyy. Ladun 
Majan kahvio avoinna koko päivän klo 10–18.
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TEKSTI JA KUVA: MAURI PITKÄNEN

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on edel-
leen jatkanut toimintaansa aktiivisesti. Kerhon 
tarkoitus on tarjota osallistujille foorumi oppia 
uusia asioita valo- ja videokuvauksesta. Lisäksi se 
mahdollistaa palautteen saamisen omista kuvis-
ta ja tilaisuuden katsella muiden kuvasatoa. Tänä 
syksynä aiheina ovat olleet lokakuussa retkien 
kuvakerronta, marraskuussa Jussi Murtosaaren 
kuvailta ja joulukuussa opastus kuvakirjojen 

Valokuvauskerhossa on 
monipuolista ohjelmaa

tekoon. Kerho kokoontuu kuukauden toisena 
sunnuntaina Ladun Majalla klo 17.00. Valoku-
vauskerhon toiminnasta saa hyvän kuvan koti-
sivultamme: https://jyvaskylanlatu.fi/toiminta/
valokuvauskerho/

Lisätietoja kerhosta ja ideoita sen toimintaan saa 
sähköpostitse:  valokuvauskerho@jyvaskylanla-
tu.fi

Kuvausretkellä Huopanankoskella talvella 2020 osa retkeläisistä pysähtyi ihmettelemään yhden kuvaa-
jan uutta laitteistoa. 
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Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2023 hinta
Henkilöjäsen 36 €
Perheenjäsenyys  
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

48 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen 14 €
Rinnakkaisjäsen 21 €
Yhteisöjäsenmaksu 33 €
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta  
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

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

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa helmikuun, 
toukokuun, elokuun ja joulukuun alussa. Jäsen-
lehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyk-
semme kotisivuilla.

Jos haluat lukea jäsenlehden ekologisesti pel-
kästään kotisivuilta, ilmoita siitä sähköpostilla 
osoitteeseen jkllatu@jyvaskylanlatu.fi . Lisääm-
me tiedon asiasta jäsenrekisteriin. Jatkossa saat 
sähköpostiisi viestin aina, kun uusi lehti ilmes-
tyy kotisivuille luettavaksi.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy helmikuun alus-
sa. Lehden aineisto osoitteeseen jkllatu@
jyvaskylanlatu.fi  viimeistään sunnuntaina 
15.1.2023

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

• 10 % alennus Versona Oy:n l iukulu- 
 mikenkien retki-  ja vuokraustuot- 
 teista

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

Jyväskylän Ladun 
jäsenlehti

Jäsenedut
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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, tie- 
dotus, 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, koti- 
sivut, valokuvaus- 
kerho

0400 807 916 mauri�pitkanen@gmail�com

Toimihenkilöt 2022
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



Tulevia tapahtumia

Joulukuu

To 8�12� klo 18 Majapäivystäjien ilta Majalla

Su 11�12� Klo 15 Joulupuuro Majalla

Su 11�12� klo 17 Valokuvauskerho Majalla

Tammikuu 2023

Su 1�1� klo 15–18 Tunnelmapolku Majalla

Su 8�1� klo 17 Valokuvauskerho Majalla

La-su 28�–29�1� klo 12–14 Muumien hiihtokoulu Majalla

Helmikuu

La-su 4�–5�2� klo 12–14 Muumien hiihtokoulu Majalla 

Su 5�2� klo 18 Täysikuunhiihto Majalla

Ke-to 7�–8�2� klo 17–20 Aikuisten hiihtokoulu Majan maastoissa

Su 12�2� klo 17 Valokuvauskerho Majalla

Maaliskuu

La 4�3� klo 10–16 Kansallinen hiihtopäivä: hiihtomaa + Ladun Majan ladut

Su 12�3� klo 17 Valokuvauskerho Majalla


