Sisältö

Jyväskylän Ladun jäsenlehti
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi–helmikuussa, huhti–toukokuussa, elo–syyskuussa ja
marras–joulukuussa.
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Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme kotisivuilla.
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Puheenjohtajan pulinoita
Majan syystalkoot
Majaremontti-kokous
Syyskokouskutsu
Päivystysvetäjien iltapäivä
Matkakertomuksia
Pikkujoulut

Seuraava jäsenlehti ilmestyy marras-joulukuun
vaihteessa. Aineisto lehteen pe 20.11.2015 mennessä.
Jyväskylän Ladun kotisivujen osoite:
www.jyvaskylanlatu.fi
Jyväskylän Ladun sähköpostiosoite:
jyvaskylanlatu@gmail.com.
Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:
ladun.toimittaja@gmail.com.
Jyväskylän Latu on myös Facebookissa

Ilmoitushinnat
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Keskiaukeama ....................................................... 400 €
Takakansi ................................................................ 300 €
Sivu 2 ....................................................................... 200 €
Muut sivut ........1/1................................................ 150 €
.............................1/2................................................ 100 €
.............................1/4...................................................70 €
Pikkuilmoitus ............................................................50 €
Pikkuilmoitus (jäsen)...............................................20 €

Vapepa-kuulumisia
K-S Latualuetapahtumia
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Valokuvauskerho
Torstaiset ulkoiluillat
Pyöräilynohjaajakoulutusta
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Vuokraus

Sisäpelivuorot
Sauvakävelyt

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille. Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin kokeeksi Ladun kengät ja päätä vasta sitten, hankitko omat.
Tiedustelut ja varaukset: Heikki Kivijärvi, puh. 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi. Latusopen
osoite on Tellervonkatu 19, 40200 Jyväskylä.
vuorokausi

2€

1€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut
Henkilöjäsen 28 euroa
Perhejäsenmaksu 35 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 18 euroa
Rinnakkaisjäsen 18 euroa
Yhteisöjäsenmaksu 26 euroa
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta www.jyvaskylanlatu.fi/jäsenedut.
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Sieniretkellä
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viikko
35 €
15 €
35 €
25 €
10 €
5€
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
35 €
25 €
10 €

Metsämörri ja ystävät PyhäHäkissä
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Angry Birds lumella
Finlandia Marathon

Syksy tekee tuloaan, vaikka päivällä näyttääkin siltä, että
nythän se kesä vasta tulikin.
Syksy tuo taas tullessaan sen, että erilaiset sisäpelit pyörähtävät käyntiin. Harrastevuoroista on omat pikkujuttunsa
tuonnempana tässä lehdessä.
Kesä on pakerrettu frisbeegolf-radan parissa. Siellä pääsee
jo heittämään ja väyläopasteetkin saatiin vihdoin asennettua. Viralliset avajaiset ovat radalla 4.9.2015 klo 17.00 alkaen.
Lopuksi on pienimuotoinen kisa, jolloin pääsee seuraamaan
”ammattilaisten” taitoja lajin parissa.
Kesän aktiviteetteihin osallistuminen on ollut suhteellisen
vilkasta ja hyvä niin, koska se luo uskoa, että teemme asioita
oikein.
Elokuun lopulla järjestimme jo perinteeksi muodostuneen
lapsiperheiden kansallispuistoretken, joka tällä kertaa
suuntautui Pyhä-Häkin maisemiin. Suuren suosion vuoksi
matkan tekoon piti varautua kahdella linja-autolla. Retkestä
on erillinen juttu tuonnempana lehdessä.
Iloista syksyä kaikille ja ei kun ylös ulos ja harrastusten pariin.
Yhdistyksemme syyskokous pidetään 1.11.2015 majalla. Kokouksessa päätetään tärkeistä asioista ja toivonkin runsasta
osanottoa.
Hessu
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Vapaat lomaosakeviikot

Kannen kuva Hannu Mäkelä
Ruskaa Pyhätunturilla

jäsenhinnat punaisella
3 kpl
Ahkio
1 kpl
Lasten ahkio
18 paria Kävelysauvat
27 paria Lumikengät
2 kpl
Potkukelkka
3 paria Skiket (maastorullaluistimet)
2 paria Eräsukset ja sauvat (230 cm ja 210 cm)
2 kpl
Rinkka
2 kpl
Teltta
1 kpl
Suksiboksi
1 kpl
GPS-paikannin (vain jäsenille)
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Puheenjohtajan pulinoita

Majatalkoot
Syystalkoot lauantaina 26.9.2015 klo 9–15 majalla. Laitetaan maja ja lähiympäristö kuntoon ja odottamaan talven
tuloa.
Majaemäntä
3

Kutsu

Päivystysvetäjien iltapäivä

Majan remontointi/laajennus

Majapäivystysten vetäjien tapaaminen sunnuntaina 4.10.2015 klo 12–15 majalla.
Myös uudet vetäjät ovat tervetulleita.
Reino

Matkakertomuksia

Keskiviikkona 28.10.2015 Ladun majalla klo
17.00 alkaen pidetään tiedotustilaisuus, jossa käsitellään majan remontointiin liittyvät
asiat. Esillä vaihtoehdot, kustannusarviot ja
aikataulutus.
Toivon kaikkia asiasta kiinnostuneita tulemaan tuolloin paikalle, näin saataisiin syyskokouksessa asia käytyä sujuvammin läpi
eikä siitä tulisi maratonkokousta.
Hessu

Syyskokouskutsu
Jyväskylän Latu ry:n syyskokous pidetään
su 1.11.2015 klo 15.00 Ladun majalla.
Kokouksessa käsitellään:
●● sääntöjen 13 §:n määräämät asiat, mm.
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2016.
●● Ladunhoitokaluston uusiminen.
●● Majan remontointiin liittyvät asiat.
●● Jäsenistön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
esittämät asiat.
Kokouksen lopullinen esityslista löytyy kotisivuiltamme n. viikkoa ennen kokousta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus
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Majalla pidetyssä päivystäjien ideariihessä
esitetyn aloitteen innoittama on tarkoitus
järjestää matkakertomustuokioita majalla.
Jäsenet voivat kertoa matkoistaan kotimaahan tai ulkomaille, näyttää kuvia ja keskustella matkustukseen ja matkakohteisiin liittyvistä asioista.
Seuraa kotisivuja ja lehteä, joissa ilmoitetaan
tulevien tuokioiden ajankohdista ja kertomusten kohteista. Ensimmäinen tilaisuus on
su 15.11.2015 klo 12–15 majalla
Jos haluat kertoa tuoreista tai vanhemmistakin matkoistasi, ota yhteyttä majaemäntään.
Irma Pitkänen
050 360 7274
irma.pitkanen@elisanet.fi

Pikkujoulut
Yhdistyksemme pikkujoulut Ladun majalla
perjantaina 27.11.2015 klo 17–19.
Lauletaan joululauluja, leikitään ja nautitaan
tarjoilusta. Jos ollaan oltu kilttejä, saattaa
joulupukkikin piipahtaa. Otathan mukaan
tonttulakin, ja jos mukanasi on pieniä lapsia,
myös pienen lahjan pukinkonttiin.

Vapepa-kuulumisia
Jyväskylän Ladun Vapepa-ryhmän keskikesä
oli rauhallinen. Elokuun loppupuolella sitten
kiirettä riitti, esimerkiksi Laukaassa etsintään osallistuttiin 28 etsijän voimin kolmena päivänä, monet useaan kertaan. Tuskin
olimme edellisestä etsinnästä toipuneet, kun
saimme hälytyksen Jyväskylän alueelle. Molemmat etsinnät päättyivät onnellisesti. Näiden etsintöjen tuoman julkisuuden myötä
Ladun Vapepa-ryhmän jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti.
Olemme miettineet koulutuksia ja muuta
yhteistä toimintaa. Pimeäetsintäharjoitus

järjestetään lauantaina 21.11. SPR:n Heikki
Maukonen perehdyttää ensin partioetsinnän
kiemuroihin, minkä jälkeen siirrymme pimeään maastoon ja itse harjoitukseen.
Harjoituksen jälkeen vietämme yhdessä Jyväskylän Ladun Vapepa-ryhmän pikkujouluja! Paikalle ovat tervetulleita myös ne, jotka
eivät pääse itse harjoitukseen. Aikataulut
tarkentuvat ja niistä tiedotetaan myöhemmin asianosaisille.
Yhä kaipaamme lisää väkeä: arkunkantopalveluun, veteraaniapuun, haittakasviryhmään sekä ensihuoltoryhmään.
Mika, Mauri ja Kirsi

Keski-Suomen latualuetapahtumia
Keski-Suomen latualueen syyskokous- ja
koulutuspäivät järjestetään 3.–4.10.2015
klo 9.30 alkaen Virroilla Kokous- ja juhlatalo Marttisessa (Herrasentie 16, 34800 Virrat).
Kutsujana ja isäntäyhdistyksenä kokouksessa toimii Virtain Vaeltajat ry.
Kokouksen jälkeen jatkamme päiviä koulutuksen, ohjelmallisen illanvieton sekä mukavan yhdessäolon merkeissä.
Tervetuloa!
Tarkemmat tiedot päivien ohjelmista sekä
ilmoittautumiset:
Pirjo Härkönen
Keski-Suomen latualueen yhdyshenkilö
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi
Seuraa myös Jyväskylän Ladun kotisivuja
sekä Keski-Suomen latualueen facebooksivuja.
Latualuelaisia Kohtauspaalulla: Tuula ja Pentti
Hautala Töysän Talsijoista, Liisa Taimisto Suomenselän
Samoilijoista Ähtäristä ja Pirjo Jyväskylän Ladusta.
Kari Punkka
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Valokuvauskerho
Jyväskylän Ladun valokuvauskerho käynnistettiin kesällä 2014 ja toiminta on vakiinnuttanut toimintansa yhdistyksessä.
Jyväskylän Ladun jäsenten valokuvauskerho
kokoontuu joka kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00, joten seuraavat kerhoillat ovat
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. Ladun majalla.
Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta,
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liittyvää. Lisäksi teemme kuvausretkiä, pidämme
kursseja, tutustumme näyttelyihin ja alan tapahtumiin jne.
Jos valokuvaus kiinnostaa, niin tervetuloa
mukaan mukavan harrastuksen pariin.
Lisätietoa:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com
Valokuvauskerholaisia kuvausretkellä Muuramenjoella.
Ari Masalin
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Syksyn torstaiset ulkoiluillat
Torstain luontopolkuretket jatkuvat torstain
ulkoiluiltoina alkaen 10.9.2015 klo 18.00.
Kohteet tarkentuvat syksyn edetessä ja ne
ilmoitetaan etukäteen kotisivujen tapahtumakalenterissa. Ulkoiluillat ovat kaikille
avoimia ja osallistujat ovat järjestäjän puolesta vakuutettuja.
Tervetuloa reippailemaan säällä kun säällä.
Ismo, Pirjo ja Rami

Pyöräilynohjaajakoulutusta
Valtakunnalliset
pyöräilynohjaajakoulutuksen seuraava koulutus on alkamassa
19.9.2015 Jyväskylässä ja ilmoittautuminen
on jo auki.
www.jyps.fi/tapahtumat-ja-toiminta/koulutus/ohjaajakoulutus
Pyöräilyterveisin,
Tiina Riikonen
projektikoordinaattori, Suomen Latu
044 722 6308

Sisäpelit
Lentopallo
Kauden 2015–2016 salivuorot:
Naiset: Maanantaisin 31.8.2015–25.4.2016
klo 19.00–20.30 Pupuhuhdan koulu.
Ei 28.3.2016.
Miehet: Tiistaisin 01.9.2015–26.4.2016 klo
19.15–20.45 Viitaniemen koulu.
Sekavuoro: Lauantaisin 05.9.2015–
23.4.2016 klo 15.45–17.15 Keljonkankaan
koulu.
Ei 24.10.2015, 26.12.2015, 20.2.2016,
16.4.2016.
Seuraa nettisivuilta mahdollisia peruutuksia. Tervetuloa kaikki pelaamisesta kiinnostuneet iloisen liikuntaharrastuksen pariin.

Vaellusta Pyhätunturin
maastoissa Hannu Mäkelä

Sauvakävelyt

Sekavuoro: Keskiviikkoisin 2.9.2015–
27.4.2016 klo 20.30–22.00 Keltinmäen koulu.
Ei 23.12.2015.

Sauvakävelijät ovat kokoontuneet Laajiksen
pihaan heinäkuuta lukuunottamatta aina
maanantaisin klo 18 alkaen. Yhteisen alkuverryttelyn jälkeen sauvailijat ovat jakaantuneet eritasoisiin vauhtiryhmiin, ja ohjaajien
opastuksella he ovat kiertäneet ahkerasti
Laajavuoren vaihtelevia polkuja ja maastoja.
Reilun tunnin mittaisen lenkin jälkeen jokaisella ryhmällä on ollut vielä oma venyttelyhetkensä.

Perhesähly: Lauantaisin 5.9.2015–
3.4.2016 klo 14.15–15.45 Keljonkankaan
koulu.
Ei 24.10.2015, 26.12.2015, 20.2.2016,
16.4.2016.

Säännöllisesti järjestettäviä sauvakävelyjä
järjestetään syyskuun loppuun saakka. Sauvakävelijöiden viimeinen kesäkauden ilta on
maanantaina 28.9. – luvassa on silloin mm.
tunnelmointia nuotion äärellä.

Kaikki pelistä ja pelailusta kiinnostuneet tervetuloa, mukaan kyllä mahtuu. Ja varsinkin
kaikki lapsiperheet tulkaapa mukaan perheen yhteiseen liikuntaan – viime kaudella
oli välillä pelaajista pulaa. Jos perheen lapsi
haluaisi pelata mutta vanhemmat tai isovanhemmat eivät ehdi tai ovat muutoin estyneet,
ottakaapa yhteyttä minuun, niin katsotaan,
saataisiinko lapsi jotenkin mukaan.
Hessu
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

Kävelysauvoja on mahdollista saada edelleen
lainaksi, joten alkuun ja mukaan pääsee helposti ilman omia välineitäkin.

Sähly
Kauden 2015–2016 salivuorot:

Tervetuloa siis kaikki nauttimaan syksyn
kuulaista illoista mukavan liikunnan merkeissä!
Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi
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Sieniretkellä

Metsämörri ja ystävät Pyhä-Häkissä

Jyväskylän Ladun ja Jyvässeudun Sieniseuran
yhteinen sieniretki keräsi 24 sienistä kiinnostunutta sienestäjää Ladun majan maastoon.

Viime vuonna suuren suosion saanut Metsämörrin kansallispuistoretki Leivonmäelle
sai jatkoa, kun suuntasimme Pyhä-Häkkiin
elokuun viimeisenä lauantaina, Suomen
luonnon päivänä. Pieniä ja isojakin retkeläisä hymyilyttivät jo parkkipaikalla vastassa
olleet satumaiset eläinystävät Orava, Siili ja
Citykani, joiden johdolla matka Saarijärvelle
sujui leppoisasti kahdella tilausajobussilla.
Erityisesti lapsiperheet olivat innostuneet
lähtemään retkelle, joten mörrimäinen tunnelma alkoi jo busseissa tarinoiden.

Ennen metsään menoa Tapio Uutela kertoi
meille eri sienilajeista ja ennen kaikkea hyvistä syötävistä ruokasienistä. Tapiolla oli
myös mukanaan erittäin kattava kokoelma
erilaisia sienikirjoja.

Kuivat ja aurinkoiset viime viikot eivät suosineet sieniretkeämme. Löysimme kuitenkin
joukon erilaisia sieniä, joita meille esittelivät
Jyvässeudun Sieniseuran Jenna Purhonen,
Pekka Partio ja Tapio Uutela.
Osa sienistä oli ihmiselle kelpaamattomia,
mutta silti – tai ehkä juuri sen vuoksi – on
hyödyllistä tietää, mitä ne olivat. Kyllä täytyy
hattua nostaa Jennalle, Pekalle ja Tapiolle
heidän tiedoistaan ja taidostaan.

Tapio kertoilee sienistä ja sienikirjoista.

Päivän päätteeksi Ladun majan sauna oli
lämpöisenä, ja muutamat käyttivätkin sitä
hyväkseen ja pulahtivat myös Kolmisoppisen
vielä kesälämpöiseen veteen.
Osallistujat olivat todella tyytyväisiä päivään
ja olivat sitä mieltä, että tapahtuma pitää uusia! Ladun maja ympäristöineen sai kiitoksia.

Pekka valmisti pihagrillin muurikkapannulla
voin ja sipulin kanssa muutamia sieniä maistiaisiksi ja kyllä täytyy sanoa, että viimeistään silloin meistä jokainen oli myyty sieniharrastukselle. Niin hyviltä ne maistuvat!

YLE Keski-Suomikin oli kiinnostunut tapahtumasta, ja sen toimittaja haastatteli Jennaa.
Radiosta kuultuna (maanantaiaamuna) hän
hoiti haastattelunkin yhtä ammattimaisesti
kuin sienien tuntemisen!

Kuin sinettinä kaiken tämän päälle Pekka oli
aamulla käynyt kokemassa verkkonsa ja toi
mukanaan Muuratjärven muikkuja, joita hän
grillasi ja paistoi maistiaisiksi. Suuret kiitokset Pekalle!

Kiitos kaikille mukana olleille, teitte päivästä
onnistuneen!
Rami
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Keitä sieltä metsästä löytyikään!

Ismo Räsänen

Pyhä-Häkissä loppukesän luonto helli retkeläisiä: aurinko paistoi, upeat vanhat puut humisivat tuulessa ja suo tuoksui huumaavasti.
Aivan polun varresta löytyi muhkeita mustikoita niin isojen kuin pientenkin suihin ja
pitkospuilta ihmeteltiin valtavaa kypsyvien
karpaloiden määrää. Tarkkasilmäisimmät
bongasivat suolta pitkälehtikihokin eli sen
hiukkasen jännittävän ”lihansyöjäkasvin”.

Lounaan ja leikkien jälkeen moni pieni retkeläinen uuvahti vanhempien kantoreppuun,
isommat lapset sen sijaan jaksoivat vielä kirmata kilpaa poluilla. Ahkerimmat poimivat
paluumatkalla marjoja kotiinviemisiksi. Lopuksi ehdimme vielä leikkiä monta mukavaa
leikkiä Kanin ja Siilin johdolla. Nauru raikui
puiden latvoihin asti, kun tassut tömisivät ja
hippaleikki sai hihkumaan.

Kansallispuiston hyvin merkityistä reiteistä
löytyi jokaiselle sopivan mittainen. Puiston
”Isolle puulle” asti kävelleet saivat ihmetellä
sen valtavaa kokoa ja kokeilla, kuinka monta
käsiparia sen halaamiseen tarvittiin. Pienimmät retkeläiset perheineen valitsivat hieman
lyhyemmän polun, ja hienosti he jaksoivat
tepsuttaa muutaman kilometrin mittaisen
matkan Metsämörri-tehtävien innostamina.

Sponsoreitamme saimme kiittää retken maksuttomuudesta: Jyväskylän autotarvike
tarjosi bussikyydit ja Osuuskauppa Keskimaa mainiot eväät. Iso kiitos vapaaehtoisille
järjestelyistä ja kaikille mukana olleille mainiosta retkitunnelmasta! Punaisin poskin ja
mustikkasuin oli hyvä lähteä kotimatkalle ja
todeta: Kyllä metsässä on mukavaa! Tavataan
taas ensi vuonna Metsämörri-retkellä!
Mila Auvomaa

Kotajärven keittokatoksella retkeläisiä odotti vapaaehtoisten latulaisten tarjoilema retkilounas. Kylläpä makkarat ja munkit maistuivatkin nuotiotulen räiskeessä! Erityistä
kiitosta sai harvinainen herkku, nokipannukahvi. Kodan leppoisasta tunnelmasta
ei ollut kiirettä minnekään, ja lapset pääsivät männikköön leikkimään eläinystävien
kanssa. Sinne kaikui kohta myös odotettu
tervehdyshuuto: ”HOI KOLIKOK!”. Itse Metsämörrihän se sieltä saapui jutustelemaan
ja leikkimään lasten kanssa. Aika monta halaustakin taisi Metsämörri saada!
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Ismo Räsänen

Angry Birds lumella
Lauantaina 16.1.2016 klo 10.00–15.00 Ladun majan ympäristön täyttävät Angry Birdsit. Linnut leikkivät lasten kanssa lumileikkejä ja hauskuuttavat vähän iäkkäämpiäkin.
Jotain todella uutta ja erikoista on siis Jyväskylässä tapahtumassa, kun nämä kuuluisat
linnut esiintyvät täällä ensimmäistä kertaa.
Lumi on näille linnuille hieman erikoinen
elementti, joten ollaan paikalla ja opetetaan
linnuille vaikka hiihtämistä – senhän me todella osaamme.

Pidetään ajankohta mielessä. Lähempänä
tapahtumaa lisätietoa kotisivuiltamme.
Satu Jokilahti
Rami Saarinen
044 311 0633
040 500 1576

Vapaat lomaosakeviikot
Huomaa!
Vapaiden viikkojen tilanne on tässä tarkistettu 27.8.2015. Varmista tarvittaessa päivitetty tilanne kotisivuiltamme:
www.jyvaskylanlatu.fi/vapaita-viikkoja
Kiilopää
vko
2/16

Angry Birdsit lumella.

hinta
190 €

Jeris
alkaa
9.1.2016

loppuu
16.1.2016

vko
2/16

hinta
140 €

alkaa
9.1.2016

loppuu
16.1.2016

Kuva ja lähde: Suomen Latu

Finlandia Marathon 11. – 12.9.2015
Vuosi on taas kulunut ja upea tapahtuma on ajankohtainen Paviljongin alueella.
Perjantaina 11.9. 2015
●● Klo 20.00 starttaa Valon Kymppi ‑juoksu (10 km), joka kiertää 2 kertaa Alban ja Kuokkalansillat (ei käy Äijälänrannassa)
Lauantai 12.9.2015
●● Klo 9.30 Lukio Run ‑juoksu, matkat 5 ja 10 km (sama reitti kuin Valon Kympillä, ei käy
Äijälänrannassa)
●● Klo 13.00 pamahtaa lähtölaukaus maratoonareille (n. 42 km) – juoksijat kiertävät Jyväsjärven ohittaen mm. Äijälänrannan huoltopisteen 4 kertaa.
●● Klo 15.00 puolestaan säntäävät matkaan puolimaratoonarit (n. 21 km), ja he kiertävät
reitin 2 kertaa. Kaikkien matkojen lähtö ja maali ovat Lutakonaukiolla.
Latulaisten hoidossa on perinteinen Äijälänrannan huoltopiste, mutta sen lisäksi on liikenteen ohjausta, rakennelmien ja aitojen kasaamista ja purkua, ”eväspussien” tekoa ym.

Kiitos latulaiset
panoksestanne Finlandia Marathon 2015 ‑juoksutapahtuman onnistumiseksi.
Jyväskylän Kenttäurheilijat ry ja Keski-Suomen Liikunta

Hallitus 2015
Parviainen Heikki
puheenjohtaja
Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja
Hilska Marjut
Härkönen Pirjo
Koivistoinen Raimo
Määttä Paula
Nurminen Pekko
Pitkänen Reino
Räsänen Ismo
Virta Mika
Varalla
Auvomaa Mila
Varalla
Varesmaa Matti

Lentopallo, sähly
Markkinointi, tiedotus,
retkeily
Koulutus, huvitoiminta,
sauvakävely, KLIK
Sauvakävely, lumikenkäily,
retkeily, hiihto
Latutoiminta,
huvitoiminta
Hankkeet
Latutoiminta
Retket, latutoiminta
Jäsenrekisteri, pyöräily,
valokuvaus, kotisivut
Vapepa, huvitoiminta
Perhetoiminta, facebook,
geokätköily
Hiihtotoiminta,
polttopuut

0400 318 106

hessu.parviainen@gmail.com

040 500 1576

raimosaa@gmail.com

040 775 5768

marjut.hilska@pp.inet.fi

044 340 0168

pirjo.harkonen@elisanet.fi

0400 824 179

raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

040 548 1544
0400 218 497
045 234 2078

pamaatta@gmail.com
pekko.nurminen@gmail.com
reino.pitkanen@elisanet.fi

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

050 308 6223

mvirta@elisanet.fi

040 758 1664

mila.auvomaa@gmail.com

0400 601 473

matti.varesmaa@kolumbus.fi

040 344 6839
050 402 1351
040 585 2974
050 360 7274

piinumm@gmail.com
heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
haknuuttila@gmail.com
irma.pitkanen@elisanet.fi

050 300 4700

pentti.i.raisanen@gmail.com

050 341 1116
044 519 1213
040 572 3376

ninasaarnikoivu@gmail.com
hannumikael.makela@gmail.com
leena.m.parviainen@gmail.com

Toimihenkilöt 2015
Nummelin Päivi
Kivijärvi Heikki
Knuuttila Helena
Pitkänen Irma
Räisänen Pentti
Saarnikoivu Nina
Mäkelä Hannu
Parviainen Leena
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Tiedustelut ja varaukset:
Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Varustevuokraus
Jäsensihteeri
Majaemäntä
Latupohjien raivaus,
majan polttopuuhuolto
Sihteeri
Jäsenlehti
Lomaosakkeet
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Jyväskylän Latu ry
PL 232
40101 Jyväskylä

Tapahtumakalenteri 2015
Syyskuu

Pe 4.9 – Frisbeegolfradan avajaiset klo 17
To 10.9. – Torstaiset ulkoiluillat alkavat klo 18
Pe–la 11.–12.9. – Finlandia Marathon
Su 13.9 – Valokuvauskerho
La 26.9 – Majatalkoot klo 9–15
Ma 28.9 – Sauvakävelykauden päätöskävelyt
Lokakuu

3.–4.10. – Keski-Suomen latualueen 				

			

syyskokous ja koulutuspäivät Virroilla
Su 4.10. – Päivystysvuorojen vetäjien iltapäivä klo 12–15 majalla
Su 11.10 – Valokuvauskerho
Ke 28.10 – Majan remontti/laajennus -kokous klo 17 majalla

Marraskuu

Su 1.11 –
Su 8.11 –
Su 15.11. –
La 21.11. –
Pe 27.11. –

Yhdistyksen syyskokous klo 15 majalla
Valokuvauskerho
Matkakertomuksia klo 12–15 majalla
Vapepan pimeäetsintäharjoitus
Yhdistyksen pikkujoulut klo 17–19 majalla

Su 13.12. – Valokuvauskerho klo 17 majalla

DOCENDO & GRANO 2015

Joulukuu

