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Sisältö

Jyväskylän Ladun jäsenlehti
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: tammi–helmikuussa, huhti–toukokuussa, elo–syyskuussa ja
marras–joulukuussa.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa. Lehteen tuleva aineisto päätoimittajalle
viimeistään pe 12.8.2016.

Jyväskylän Ladun sähköpostiosoite:
jyvaskylanlatu@gmail.com.
Jäsenlehden toimituksen sähköpostiosoite:
ladun.toimittaja@gmail.com.
Jyväskylän Latu on myös Facebookissa

Raattaman terveiset
Satunnainen Hiihtelijä

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 €

Jkl Latu mönkii eteenpäin
Unelmien liikuntapäivä

10–11
75-vuotisjuhlapatikat
Tanssimaan!
Konsertti Pylkönmäellä
Metsämörrin kansallispuistoretki Isojärvelle
Jalalla koreasti Ainolassa

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

11–14
Kesän liikunnat, saunat,
Vapepa ja Valokuvauskerho

viikko
15 €
35 €
25 €
10 €
5€
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
25 €
15 €
35 €
25 €
10 €
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35 €
1€
5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

10 €

5€

Henkilöjäsen 28 euroa
Perhejäsenmaksu 35 euroa (käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 10 euroa
Rinnakkaisjäsen 18 euroa
Yhteisöjäsenmaksu 26 euroa
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta www.jyvaskylanlatu.fi/jäsenedut.

K-S latualueella tapahtuu
Kymi-Vuoksen latualue

16–17
Lastenjuhla
Finlandia Maraton
Antti Syrjälä In memoriam
Kevätkokous

19
Vapaat lomaosakeviikot

Kannen kuva: Hannu Mäkelä
Tulisipa lämmin kesä!

2€
10 €

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut
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4–5

6–7

Vuokraus

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)

Puheenjohtajan pulinoita
Majavastaavan mietteitä
Yhdistyksen 75-vuotisjuhla
Iloa ilmassa – ja lumella!
Majan remontti

Jäsenlehdet ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme kotisivuilla.

Jyväskylän Ladun kotisivujen osoite:
www.jyvaskylanlatu.fi
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Puheenjohtajan pulinoita
Talvi rupeaa olemaan ohi, ja odottelemme jo kovasti kesän
saapumista ja kaikkia niitä aktiviteetteja, joita se tuo tullessaan.
75 v. -teemalla on tulossa mm. sauvakävelyä, patikointia, lastenkonsertti Majalla 11.6 esiintyjänä Loiskis trio, retkisoutu
23.7. ja kansalaisjuhla Majalla 1.10. Soutua harjoittelemme
jo perinteeksi muodostuneessa Jyväsjärvi-soudussa, tosin
hivenen kilpailuhengessä, sillä onhan meillä puolustettavanamme viime vuodelta harrastesarjan ykkössija.
Tätä kirjoittaessa yhdistyksemme kevätkokous on vielä tulossa ja siitä lyhyt juttu tuonnempana.
Jäsenmäärämme on ollut hienoisessa kasvussa, ja toivon,
että myös uudet jäsenemme löytävät erilaisten aktiviteettiemme pariin ja löytävät iloisesta joukostamme itselleen
paikan, johon on kiva tulla.
Hessu

Majavastaavan mietteitä
Talvi on takana ja majapäivystykset päivystetty tältä hiihtokaudelta.
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon.
Majatalkoot pidetään poikkeuksellisesti kahtena arki-iltana
eli maanantaina 2. ja 9.5. klo 17–21. Mukaan voi tulla siksi
ajaksi kuin kerkiää.
Mielellään otetaan vastaa kaikenlaisia ideoita, joilla majatoimintaa voidaan kehittää.
Suuria investointeja ei kannattane nykyisiin puitteisiin ehdotella, sillä onhan meillä jo suunnitteilla melkoiset remontit ja laajennus. Toivottavasti näitä päästään toteuttamaan
lähivuosien kuluessa.
Olen nyt yhden talven hoitanut majavastaavan tehtäviä muiden töiden ohessa ja mielellään tulevalle hiihtokaudelle antaisin tehtävän jonkun muun harteille.
Hessu
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Yhdistyksemme 75-vuotisjuhla
Jyväskylän Latu vietti 75-vuotisjuhlaansa
6.2.2016 Jyväskylän Paviljongissa.
Tangokuningas Tommi Soidinmäki toivotti
juhlivan latuväen tervetulleeksi juhlaan, ja
yhdessä lauloimme Keski-Suomen kotiseutulaulun 1. säkeistön. Tämä jo sai sydämen
lyömään pari ylimääräistä lyöntiä, sillä kotiseutulaulu koskettaa aina.
Jyväskylän Ladun puheenjohtaja Hessu Parviainen piti tervehdyspuheen ja toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
Saimme myös kuulla ja kuvien myötä nähdä
Jyväskylän Ladun toimintaa menneiltä vuosikymmeniltä. Tutustuimme myös tämän
päivän toimintaamme ja teimme kurkkauksen tuleviinkin liikuntamuotoihin.
Juhlaväki antoi tunnustusta, että kyllä on
paljon toimintaa ja aktiviteetteja. Niiden
myötä myös jäsenmäärä on kasvanut joka
vuosi erittäin mukavasti.
Suomen Ladun tervehdyksen esitti hallituksen puheenjohtaja Pekka Alanen. Anja
Korhonen, hallituksen toinen varapuheenjohtaja, kiitti Jyväskylän Latua ansiokkaasta, etenkin lasten ja nuorten eteen tehdystä
työstä.
Erittäin suuri joukko yhdistyksemme jäseniä
sai Suomen Ladun myöntämät ansio-/huomionosoitusmitalit.
Illan raikuvimmat aplodit keräsivät rouvat
orava ja kani sekä kanin pikku kanit. Esitys
oli kerrassaan mainio, ja ylivoimaisesti sympaattisin oli pienin kani, jota ei ujouskaan
vaivannut.

Majan remontti
Illan juonnosta vastasi erittäin hyvin Tommi
Soidinmäki, ja hän esitti myös muutamia
upeita kappaleitaan vaimonsa Jennin säestämänä.

Tulevaan majaremonttiin liittyen rakennetaan ensin uusi kelkkatalli. Siihen tulee myös
varasto ja tilat suksihuollolle sekä toiseen
päähän kylmä talli kaupungin latukoneelle.

Ilta eteni esitysten myötä Keski-Suomen
kotiseutulaulun 2. säkeistöön, jonka jälkeen
siirryttiin nauttimaan illallinen.

Latukonehallin myötä rakennuksen koko on
kasvanut alkuperäisestä suunnitelmasta ja
on nyt vajaa 130 m2. Kaupunki tullee vuokralle rakennukseen 10 vuoden sopimuksella.

Ruokailun yhteydessä oli hyvä vaihtaa näkemyksiä ja kuulumisia vuosikymmenten ajalta – mitä jaksoa kukin on ollut tekemässä ja
rakentamassa yhdistyksessämme.
Oli todella mukava tavata tuttuja, joita ei ollut nähnyt muutamaan vuoteen.
Voi sitä puheen sorinaa! Se oli musiikkia korville! Varsin lukuisat keskustelut veivät yhteisille patikka- ja hiihtoretkille Lappiin.
Pekka Alanen kiteytti juhlan: ”Kyllä oli mukava ja lämminhenkinen perhejuhla.”
Samoin tunsivat myös Tommi ja Jenni Soidinmäki – hekin liittyivät illan päätteeksi Jyväskylän Ladun yli 2600 jäsenen perheeseen.
Juhlaväki toivotti heidät tervetulleiksi suurten aplodien kera.
Jyväskylän Latu haluaa kiittää onnitteluista
monia jäsenyhdistyksiä samoin kuin Suomen Latua ja Jyväskylän kaupunkia.
Illan onnistumiseen vaikuttivat yhteistyössä
Nordea ja Mediatalo Keskisuomalainen.
Raimo Saarinen
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Juhlaväki oli kerrassaan haltioissaan pikku
kanien esityksestä. ”Tällaista lisää”, kuultiin
juhlaväen joukosta!
Sitä tulee, seuratkaa kotisivuja!
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Jyväskylän Ladun uuden logon on suunnitellut
graafinen suunnittelija Heikki Seeskorpi.

Nykyinen kelkkatalli joudutaan siirtämään
tai purkamaan pois tulevan Majan laajennuksen tieltä.
”Hei, minä osaan!”		

Kuva Tauno Ahola

Iloa ilmassa – ja lumella!
Jyväskylän kansalaisopiston maahanmuuttajataustaiset S2-opiskelijat opettajineen
tulivat maaliskuun lopulla Ladun Majalle
harjoittelemaan hiihdon ja lumikenkäilyn
alkeita.
Pääsiäisviikon sää hemmotteli auringonpaisteellaan ja Kolmisoppiselle ajetut jääladut
olivat parhaimmillaan. Opiskelijoista kehkeytyikin aamupäivän aikana melkoisia talviurheilijoita. Ja voi sitä ilon ja naurun määrää, minkä yhteinen ahkera harjoittelumme
sai aikaan! Harvoin näkee sellaista vilpitöntä
heittäytymistä ja omien rajojen ylittämistä sekä toisten pyyteetöntä auttamista ja
tsemppaamista!
Retkieväät maistuivat raikkaassa ulkoilmassa ja nuotion äärellä kerrotut eloisat tarinat
kirvoittivat hymyn kuulijan huulille. Talviurheilupäivän muistelut jatkuivat vielä koulullakin, ja lukuisat kännykkäkameroilla otetut
kuvat muistuttivat opiskelijoita uuden oppimisen ilosta! Lämpimät kiitoksemme kansalaisopiston väelle upeasta yhteistyöstä.
Satu Jokilahti

Jyväsriihi on puoltanut rahoitushakemustamme, ja se on nyt ELY-keskuksen käsittelyssä. Hankkeelle on myös haettu tarvittavia
viranomaislupia ja kaupungin välirahoitusta.
Kesä näyttää, miten talkoolaisilla riittää intoa ja kuntoa rakentamiseen. Into vaikuttaa
olennaisesti myös tuleviin remonttihankkeisiin, ja toivonkin hartaasti, että innokkaita
on riittämiin, jotta saamme nämä ponnistukset tehtyä. Talkootunti on yhdistykselle
15 euron arvoinen, joten jos talkootunteja
ei kerry riittävästi, joudumme laittamaan jokaista puuttuvaa tuntia kohden yhdistyksen
pussista tuon summan/tunti.
Kaikki jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan talkoolaisin rakennusprojektiin, voivat
ilmoittautua minulle.
Jokainen tekemänne tunti lasketaan, eikä
osallistuminen vaadi sen suurempaa sitoutumista tai rakentamisen ammattitaitoa.
Joukostamme löytyy aina niitä, jotka kyllä
neuvovat, mitä ja miten tehdään.
Rakentaminen aloitetaan, kun lupa- ym.
asiat on saatu kuntoon. Seuraa asioiden kehitystä kotisivuiltamme tai soittele minulle.
Rakennusprojektista vastaavana
Hessu Parviainen
0400 318 106
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Raattaman terveiset
Raattama on pieni kylä, joka sijaitsee Pallastunturin kupeessa.
Muutimme tähän taloon vuonna 1984 ja keväästä 1985 lähtien vuosikymmenien ajan
joka pääsiäisenä on bussi ”kurvannut” pihaamme tuoden Jyväskylän Ladun ryhmän
valloittamaan Pallaksen keroja.
Ryhmän vetäjänä vuosina 1985–1988 toimi
Tapani Virta, siis neljä pääsiäistä. ”Oppipoikana” oli Esko Hyytiäinen. Ryhmissä oli
enimmillään 43 henkilöä ja sopu sijaa antoi.

Heti alkajaisiksi Aila ja Toivo kukitettiin
Kuva Hannu Mäkelä

Vuonna 1989 Esko Hyytiäinen otti vetovuoron, jota kestikin vuoteen 2009, peräti 21
pääsiäistä. Eskon oppipoikana oli vuorostaan Reino Pitkänen. Ryhmissä oli enimmillään 37 henkilöä.
Vuodesta 2010 ovat ohjakset olleet Reino
Pitkäsellä, ja tämän pääsiäisen jälkeen on
Reinolle kertynyt 7 ryhmän vetovuoroa. Ryhmissä oli enimmillään 25 henkilöä.
Vaikka Lapin majoituspaikkojen määrä on
koko ajan lisääntynyt ja ihmisten vaatimustaso kasvanut, vaatimattomissa tiloissamme
ryhmän toimiminen on onnistunut hyvien
vetäjien ansiosta, aina tietoisina, mihin ryhmänsä tuovat. Ilman ryhmää ei ole myöskään pääsiäismatkaa, matkaan tarvitaan
kaikkien osapuolten panosta. Vuodet ovat
vierineet nopeasti ja ikää alkanut karttua,
niinpä jokainen asia tulee päätepisteeseen.
Pikkuhiljaa olemmekin ajatelleet lopetella
tätä majoitustoimintaa.
Pitkällä ”yhteisellä” taipaleellamme on säästytty pahemmilta sattumilta lukuun ottamatta sähkökatkoa, joka saattoi olla huonon
sään seurausta, vesirunkolinjan jäätymistä
yms. Aina on kuitenkin selvitty. Olemme uskoneet onnistuneemme, koska vuosi vuoden
perään olemme saaneet uuden ryhmän ja
olemme nähneet tuttuja ja uusiakin kasvoja.

Satunnainen Hiihtelijä Lapissa
Ystävät saivat houkuteltua Satunnaisen Hiihtelijän ynnä vaimonsa pääsiäiseksi Raattamaan. Tiedossa neljänä päivänä hiihtoretkiä,
joiden arvoidut pituudet vaihtelisivat vajaasta 20 kilometristä aina 50 kilometriin.
Siis hei, haloo! Satunnainen Hiihtelijä oli
hiihtänyt tätä ennen koko tänä talvena vajaat 20 kilometriä – eikä muinakaan talvina
sen enempää sitten 60-luvun. Ja nykysuksien
voitelutaitokin oli vain ihmettelyn asteella.
Öisen, huonosti nukutun ja kurjassa kelissä tehdyn bussimatkan jälkeen saavuimme
perille. Majoitustalo Mäkisen pihatiellä oli
puolitoistametriset lumipenkat – ehkä täällä
sentään olisikin paremmat hiihtokelit kuin
kotona vetisellä Päijänteellä...
Aurinko yritti paistaa kilpaa aurinkoisen
emäntämme kanssa – mutta hävisi viimeistään siinä vaiheessa, kun pääsimme runsaan
aamiaisen kimppuun!
Kohti Rihmakurua.

Sitten olikin jo aika kaivaa sukset pussistaan
ja suunnistaa kohti Lapin maisemia. Suksetkin luistivat kuin unelma – varmaankin
ensimmäistä kertaa Satunnaisen Hiihtelijän
lähes 60-vuotisen hiihtohistorian aikana.
Siitä ei Satunnainen Hiihtelijä kyllä voinut
ottaa kunniaa itselleen. Voitelusta oli nimittäin armeliaasti huolehtinut naapurin Himohiihtäjä, jolle tänä talvena hiihtokilometrejä
kertyi n. 2500!
Ja niin vain kävi, että Satunnaiselle Hiihtelijälle hiihtokilometrejä kertyi neljässä päivässä lähes 70. Uskomatonta mutta totta!
Haavereiltakaan ei vältytty. Satunnainen
Hiihtelijä tupsahti loivassa ja tasaisessa alamäessä niinsanotusti turvalleen. Onneksi
lumi ei ollut jäistä, mutta kun naama edellä
kyntää tampattua lunta, niin huonostihan
siinä käy. Silmälasit rikkoivat nenänvarren
ja vertakin tuli melkoisesti. Suojelusenkelini
taisi olla kahvilla mutta lähetti sentään heti
paikalle sisar hento valkoisen, joka sai verenvuodon nopeasti loppumaan ja laittoi vielä

Kuva Hannu Mäkelä

Suuri kiitos näistä monista vuosista meidän
puolelta kuuluu niin vetäjille kuin myös kaikille ryhmissä olleille.
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Majoitustalo Mäkinen kiittää kaikkia meillä
vuosien varrella vierailleita Jyväskylän latulaisia ja toivottaa kaikille hyvää jatkoa ja
luistavia hiihtokelejä.
Aila ja Toivo Mäkinen
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laastaria päälle. Kiitos sinulle, tuntematon.
Ja kiitos myös oman porukan sairaanhoitajille jälkihoidosta!
Valitettavasti Satunnainen Hiihtelijä ei ollut
ainoa muksahdellut. Kaksi muutakin retkueemme jäsentä koki lähes samanlaisen kohtalon. En tiennytkään, että suksilla kaatuileminenkin voi olla tarttuva tauti.
Pienet iltamatkin pidettiin. Oli laulua, leikkejä ja runonlausuntaa sekä ankaran 15
minuutin harjoittelen tuloksena syntynyt
musiikkiesitys Kolme siskosta, jolle kaikki
nauroivat ainakin melkein kippurassa.
Viimeisenä iltana tunnelma oli haikeahko.
32 pääsiäistä peräkkäin Jyväskylän latulaiset
olivat olleet Ailan ja Toivon vieraina. Vasta
nyt vieraille selvisi, että tuloamme oli aina
edeltänyt melkoinen ”muuttoliike”: Aila ja
Toivo olivat kantaneet suurimman osan huonekaluistaan varastoon vierailumme ajaksi
ja tuoneet tilalle majoittamiseen ja ruokailuihimme soveltuvia kalusteita. Ja lähtömme
jälkeen sitten tietysti sama homma päinvastaisessa järjestyksessä. Aila ja Toivo jäävät
nyt ansaitusti eläkkeelle (siis jos malttavat...),
ja samalla myös Reino-matkanjohtajan
”pesti” päättyi.
Matkanjohtaja luovutti Mäkisille muistoksi
Jyväskylän Ladun viirin. Aila vuorostaan oli
koonnut vuosien varralla retkeläisistä ottamistaan valokuvista valokuvakirjan, joka
sittemmin luovutettiin yhdistyksen kevätkokouksessa yhdistykselle.
Myös retkelle osallistuneet muistivat monivuotista matkanjohtajaansa Ailan kiveen
maalaamalla Lapin maisemalla.
Suuret kiitokset Ailalle ja Toivolle, Reinolle ja
kaikille mukana olleille. Yksi pitkä aikakausi
Jyväskylän Ladun historiassa on päättynyt.
Kannatti olla yllytyshullu!
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Satunnainen Hiihtelijä
Hannu Mäkelä

Jyväskylän Latu mönkii eteenpäin
Jyväskylän Latu on vuosikymmeniä tehnyt
ja hoitanut latujaan moottorikelkoilla vedetyillä laitteilla. Viime aikoina on käytetty
tampparia, lanaa, murskainta ja latuhöyliä.
Juuri päättyneeksi talveksi kohensimme kalustoamme hankkimalla telamönkijän. Siinä
yhteydessä möimme toisen yli 10 vuotta vanhoista moottorikelkoistamme.
Paksussa suojalumessa moottorikelkka, joka
vetää perässään painavia laitteita, on huono
ohjattava. Erityisen vaikeata liikkuminen on
jyrkissä ja kaltevissa maastokohdissa. Jyväshiihtopäivänä 22.2.2015 keli oli hankala
– niin kuin se oli lähes koko sen talven. Oli
suojakeli ja taivaalta tuprutti räntää. Koneeksperttimme Ari Pudas on rauhallinen
mies, mutta sinä päivänä hänestä sekä näki
että kuuli, että mies on väsynyt ja kiukkuinen. Niinpä sanoinkin Majan pihalla hänelle
ja muille paikalla olleille, että ensi kaudeksi
meille hankitaan telamönkijä. Asiasta oli
puhuttu jo aikaisemmin. Eihän minulla ollut
siihen päätösvaltaa, mutta asiaa lähdettiin
ajamaan tarmokkaasti eteenpäin.
Ari kävi puhumassa latukaluston parantamisen tärkeydestä hallituksen kokouksessa
9.3.2015. Hallitus päätti, että jos kelkka vaihdetaan, niin sitten se vaihdetaan samantien
telamönkijään.
Antti Kylmälahti, Ari Pudas ja mönkijä

Viime syyskokouksessa päätettiin käynnistää pitkin vuotta valmisteltu hanke, joka on
ensimmäinen vaihe majarakennusten peruskorjausta. Siihen kuuluu uuden konehallin
rakentaminen, vanhan konetallin siirtäminen uuteen paikkaan varastoksi ja telamönkijän hankkiminen.
Hankkeesta on nyt toteutettu telamönkijän
hankinta. Sitä varten Ari Pudas ja Jari Pöyhönen koeajoivat neljää eri konemerkkiä. Sen
perusteella päädyttiin hankkimaan Keljon
Konehuollolta Polaris Sportsman 850 -mönkijä. Se valittiin mm. seuraavin perustein:
siinä on tehokas kone ja kattavimmat lisävarusteet hintaluokassaan, koeajo järjestyi
joustavasti, hinta ja maksuehdot olivat meille sopivat ja koneliikkeen sijainti on huoltojen kannalta ihanteellinen. Lisäksi Polaris on
eniten myyty ja moninkertainen testivoittaja. Kokonaisuuteen liittyi myös mainossopimus. Kauppaneuvottelut koneliikkeen johtajan Antti Kylmälahden kanssa hoiti meidän
puoleltamme Ari Pudas.
Mönkijämme ominaisuuksia ja varusteita:
tehokas kone, telastot talvikäyttöön, ohjaustehostin, lämmitettävät kädensijat, moottorin lämmitin, takalaatikko, jossa istumatilaa
myös matkustajalle, tuulilasi, takatyövalo,
etulevy lumen tai maan siirtoon, tukeva metallinen peräkärry ja hyvät takuuehdot.
Mönkijä on ollut teloilla varustettuna käytössä tämän lyhyen talven. Sille kertyi huhtikuuhun mennessä vähän toista sataa käyttötuntia, joten aika monta kertaa sillä on
lähdetty hommiin.
Mönkijästä on pelkästään myönteisiä kokemuksia. Se kulkee varmasti ja turvallisesti
vaikeissakin oloissa, latualueesta tulee leveä
ja tasainen ja laduista hyvälaatuisia. Olemme
saaneet laduista kiitoksia. Mönkijä on käsittääkseni myös parantanut yhdistyksemme
julkisuuskuvaa. Seuraavaa talvea odotellessa
mönkijä saa kulkea kesän pyörillä.
Raimo Koivistoinen
Latutoimikunnan vetäjä

Tiistaina 10.5. klo 18–21
Ladun Majalla
Ronsuntaipaleentie 279, Jyväskylä
Tule mukaan liikkumaan iloisessa seurassa!
Jyväskylän Latu järjestää osana valtakunnallista Unelmien liikuntapäivä -kampanjaa
toiminnallisen iltatapahtuman.
Kokeile frisbeegolfia, patikoi lähilaavuille ja
tutustu Ladun Majan ja Soppimajan tarjoa
miin mahdollisuuksiin.
Illan aikana saat lisätietoa ja maistiaisia
kattavasta harrastustarjonnastamme. Tuo
iltaan myös omat toiveesi ja ideasi tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi mukaan aktiiviseen
porukkaamme!
Majalla kahviomyyntiä (käteismaksu).
Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy.
Tervetuloa koko perheen voimin!
www.unelmienliikuntapaiva.fi
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75-vuotispatikkakiertue
Vuonna 2016 Jyväskylän Latu täyttää 75 vuotta, ja sen kunniaksi järjestämme juhlapatikkakiertueen.
Kiertue koostuu viidestä erillisestä patikkatapahtumasta, joiden yhteispituus on 75 km.
la 30.4. Mörripatikka 5 km (ja 1,5 km)
la 21.5. Kevätpatikka 10 km
la 18.6. Kesäpatikka 15 km
la 13.8. Elopatikka 20 km
la 10.9. Ruskapatikka 25 km
Patikoille on vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.
Kaikki patikkaretket alkavat Ladun Majalta
(Ronsuntaipaleentie 279, Jyväskylä) klo 9.00.
Patikkareittien varrella on mahdollisuus
makkaranpaistoon ja evästelyyn.
Seuraa patikkakohtaista lisäinfoa Jyväskylän
Ladun tapahtumakalenterista.
Tervetuloa mukaan!

Tanssimaan!
Tervetuloa Majalle kaikki tanssin ystävät
sekä tanssiliikunnasta kiinnostuneet maanantaina 9.5. klo 17–19 !
Kokoonnutaan suunnittelemaan yhdessä tulevan kesän tanssitoimintaa sekä lavatanssiretkiä.
Kahvitarjoilu!
Lisätietoja
Pirjo Härkönen
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi
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Konsertti- ja syväsukellusretki
Torstaina 21.7.2016 Pylkönmäelle
Lähtö
Klo 13.00 Jyväskylä,
Harjukatu, Tilausajolaituri
Paluu
Klo 23.00 Jyväskylässä
Hinta
45,00 €/hlö (kerätään menomatkalla linja-autossa)
Ohjelma
Klo 15.00 Syväsukellus Pylkönmäelle
Pylkönmäen kirkko
Seminaari elettävän ja luvatun elämän teemoista sekä Pylkönmäestä.
Seurakuntapastori Tiina Hallikainen,
yrittäjä Kauko Lehtonen ja maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Musiikista
vastaavat Hannu Talaskivi ja Kantoset.
Klo 16.30 Ruokailu Evästuvassa
Kinkkukiusaus, salaattia, leipää, juomat,
jälkiruokana kahvi ja marjapiirakka
Klo 19.00 Kirmot-konsertti
Yrittävän talon piha-alueella
Solisteina PYLKÖNPOJAT Tommi
Soidinmäki, Mikael Konttinen sekä
tangokuningatar Arja Koriseva
Lähde latulaisten kesäiselle kulttuuriretkelle
Saarijärven kaupungin Pylkönmäelle. Tapahtuma on osa Kirmojen tapahtumia ja erittäin
suosittu, joten varmista osallistumisesi pikimmiten.
Sitovat ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä allekirjoittaneelle.
Helvi Kaihlanen
0400 868 669
helvi.kaihlanen@gmail.com

Metsämörrin kansallispuistoretki
Jyväskylän Latu järjestää koko perheen retken Isojärven kansallispuistoon Suomen
luonnon päivänä lauantaina 27.8.2016.
Kuhmoisiin vuonna 1982 perustettu Isojärven kansallispuisto vie sinut aikamatkalle
kauas menneisyyteen. Pääset ihailemaan
monimuotoista metsäluontoa kangasmetsistä aarniometsälehtoihin. Eläimistön tunnetuin asukas lienee salaperäinen majava
– sitä et välttämättä näe, mutta sen jälkiä et
voi olla huomaamatta!
Lisätietoa Isojärven kansallispuistosta:
www.luontoon.fi/isojärvi
www.facebook.com/			
Isojärven kansallispuisto
Lisätietoa retkeen liittyen päivitämme kotisivuillemme ja Facebookiin:

•
•

• www.jyvaskylanlatu.fi
• www.facebook.com/ Jyväskylän Latu
Kuva Timo Nieminen

Jalalla koreasti Ainolassa!
Jyväskylän Ladun 75-vuotisjuhlatanssit järjestetään lauantaina 16.7.2016 klo 17–23
Ainolan tanssilavalla.
Lipunmyynti alkaa klo 17 ja tanssit klo 17.30
letkajenkalla. Liput 15 euroa.
Musiikista vastaa tämän hetken tiedon mukaan Lemmenlautta-orkesteri – seuraa Ainolan (www.ainolanlava.fi) ja omia koti- ja
Facebook-sivujamme.
Tanssien aikana myös kahvio avoinna. Kahvion toiminnasta vastaa Tiimi Akatemia.
Menomonot siis jalkaan ja tervetuloa nauttimaan kesästä & aidosta lavatanssien tunnelmasta!

Lentopallo
Lentopalloilijat siirtyvät jälleen toukokuun
alusta ulkopelikauteen. Majalla pelataan
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 18–
20. Kelien lämmetessä sunnuntaisin voimme aloittaa jo klo 17.00.
Muutamalla ensimmäisellä kerralla kunnostamme kentät pelikuntoon talven jäljiltä.
Vappu sattuu ensimmäiselle sunnuntaille,
joten emmeköhän silloin toivu juhlinnasta ja
aloitetaan sitten keskiviikkona 4.5.
Talvikauden 2016–2017 vuorot on anottu.
Katsotaan mitä saamme.
Hessu
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Maanantaiset sauvakävelyt
Viikoittaiset ohjatut sauvakävelyt alkavat
maanantaina 23.5. klo 18.
Laajavuoressa kävellään joka maanantai-ilta
klo 18 alkaen 1–1,5 tunnin lenkkejä alku- ja
loppuverryttelyineen. Lähtöpaikka on Laajiksen kahvion edusta. Tasoryhmiä on kolme
– nopeat, keskinopeat ja leppoisat – eli jokaiselle löytyy omalle kunnolle sopiva ryhmä.
Kävellään syyskuun loppuun, heinäkuussa
lomaillaan.
Seuraa koti- ja Facebook-sivujamme sekä
Keskisuomalaisen Meno-palstaa.
Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät reippaaseen ja iloiseen seuraamme!
Lisätietoja:
Pirjo Härkönen
p. 044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Luontopoluille!
Kesä- ja elokuussa kierrämme tuttuja luontopolkuja torstai-iltaisin klo 18.00.
Alustavasti kesän 2016 luontopolkukohteet
ovat:
2.6. 		 Laajavuoren luontopolku
16.6. Kangasvuoren luontopolku
30.6. Nyrölän luontopolku
4.8. 		 Jääskelän luontopolku
18.8. Sippulanniemen luontopolku
25.8. Kanavuoren luontopolku
Tarkemmat tiedot tulevat tapahtumakalenteriin lähempänä tapahtumia.

•
•
•
•
•
•

Osallistuminen retkille ei edellytä Ladun jäsenyyttä. Kaikki mukanaolijat ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja.
Tervetuloa mukaan
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Kesän pyöräilyt
Kesän pyöräilyt käynnistyvät Yhdessä pyöräillen -tapahtumalla lauantaina 14.5. klo
9.00. Lähtöpaikka jäähallin Kahvila Alakulma (Rautpohjankatu 10, Jyväskylä).
Pyöräilyn kohteena on Käsityöpaja Kivitasku Muuramessa. Pääosa reitistä on kestopäällysteteitä, mutta osa matkasta ajellaan hiekkateillä. Matkaa reitille kertyy noin
32 km. Kohteessa on mahdollisuus makkaranpaistoon ja kahvia yms. on myynnissä.
Tiistai-iltojen pyöräilyt käynnistyvät 17.5.
klo 18.00 ja jatkuvat elokuun loppuun. Lähtöpaikkana on tuttu jäähallin Kahvila Alakulma. Heinäkuun kuitenkin lomailemme.
Lauantaina 20.8. klo 9.00 alkaen poljemme
Jyväskylän Ladun 75-juhlavuoden kunniaksi
75 kilometrin retkipyöräilyn.
Tarkempaa tietoa tapahtumista tulee kotisivujen tapahtumakalenteriin ennen kutakin
tapahtumaa.

Alkuvuoden aikana on tullut jo useita hälytyksiä. Valmiutemme onkin hyvä, koska ryhmässämme on jo yli sata vapaaehtoista. Ryhmän koko kasvaa edelleen tasaisesti. Kevään
aikana järjestämme kaksi etsintäkurssia
yhteistyössä Vapepa Keski-Suomen kanssa.
Keväällä koulutusohjelmassa on myös suunnistuskurssi ja kaksipäiväinen ensiapukurssi
sekä Ladun oma Vapepa-päivä. Koulutuksia
ja tilaisuuksia järjestetään myös kesälomakauden jälkeen.
Lisää tietoa saat sivuilta www.vapepa.fi tai
hälytysryhmämme yhteyshenkilöiltä, joiden
yhteystiedot löydät tästä lehdestä tai kotisivultamme, www.jyvaskylanlatu.fi.
Tervetuloa mukaan ja osallistumaan hyödyllisen ja reippaan ryhmämme toimintaan!
Mika, Kirsi ja Mauri
Vuontisjärven ja Saivojärven välisen Välijoen mutkittelua. Taustalla Saivokeron rinnettä.
Kuva Hannu Mäkelä

Kesäsauna
Jäsenistölle lämpiää jälleen Majalla kesäsauna keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Naiset saunovat klo 18.00–19.30 ja miehet
19.30–21.00.
Saunomisen aloitamme ke 4.5. ja viimeisiä
viedään elokuun lopussa. Majan ollessa varattuna saunomme Soppimajalla.
Seuraa kotisivuilta mahdollisia muutoksia.
Saunamajurinne Hessu.

Ajelemme retkeilyvauhtia ja kaikki osanottajat ovat järjestäjän puolesta vakuutettuja.
Edellytämme pyöräilykypärän käyttöä.
Terveisin pyöräilytoimikunta
Jenni, Ismo ja Mauri
Lisätietoja
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Ladun Vapepa-hälytysryhmän vuosi alkoi
isolla suuronnettomuusharjoituksella Lievestuoreella. Harjoitus järjestettiin yhteistyössä JAO:n henkilökunnan sekä opiskelijoiden kanssa. Harjoitus oli onnistunut ja
palaute oli joka suunnasta positiivista.

Retkeilytoimikunta
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Valokuvauskerho

Keski-Suomen latualueella tapahtuu

Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on yhdistyksen jäsenille tarkoitettua toimintaa.
Kerhon jäseniä yhdistää kiinnostus kaikenlaiseen kuvaukseen liittyvä.

Keski-Suomen latualueen kevätkoulutuspäivä järjestetään lauantaina 21.5. klo 9–17
yhdessä tämän vuoden isäntäyhdistyksen,
Alavuden Tervajalkojen kanssa.

Valokuvauskerho kokoontuu joka kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00, joten seuraavat kerhoillat ovat 8.5., 12.6., 14.8., 11.9.,
9.10., 13.11. ja 11.12. Ladun Majalla.

Koulutuspaikkana toimii Maatilamatkailutila Heikin Tupa Töysässä (maatilamatkailu-heikintupa.fi).

Kerhoillat sisältävät kuvaamista, koulutusta,
kuvien katselua ja muuta kuvaukseen liittyvää. Lisäksi teemme kuvausretkiä, pidämme
kursseja, tutustumme näyttelyihin ja alan tapahtumiin jne.

Tuulen muotoilemaa abstraktia lumitaidetta
Taivaskeron rinteellä. Kuva Hannu Mäkelä

Tule mukaan ja osallistu latualuetoimintaan!
Lisätietoja tapahtumista ja aluetoiminnasta:
Pirjo Härkönen
Keski-Suomen latualueen yhdyshenkilö
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

Kymi-Vuoksi latualueen Kesäpäivät
Kaikille avoin kesätapahtuma Imatralla 5.–
7.8. Pyöräilyä, melontaa, patikointia...

Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa,
niin tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin.
Lisätietoa:
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com

Seuraa lisäksi ilmoittelua Jyväskylän Ladun
ja muiden latualueen yhdistysten koti- ja Facebook-sivuja sekä Keski-Suomen latualueen
omilta Facebook-sivuilta.

Heikin Tupa Töysässä

Ohjelma koostuu koulutusosuuden lisäksi
yhteisestä retkestä maastoon ja lähiympäristön luontokohteisiin. Koulutusaihe päätetään ja varmistuu Suomen Ladun kevätliittopäivien aikana pidettävässä aluepalaverissa.

Paikkana on Imatran Invalidit ry:n Kesäkoti
Hakala (www.kesakotihakala.net).
Kuva Google Maps

Koulutuspäivän hinta on 35 eur/hlö sisältäen aamu- ja päiväkahvit, lounaan sekä koulutuksen. Ilmoittautumiset la 15.5. mennessä.
Tervetuloa mukaan!

• 14.5. Yhdessä pyöräillen

• 5.–7.8. Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät
(ks. erillinen juttu viereisellä sivulla).

•
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•
•
•
•
•
•

Saunat, 2 kpl, on vapaasti käytettävissä koko
Kesäpäivien ajan hintaan 2 € / saunoja / kerta.
Majoitusvaihtoehtoihin ja -hintoihin voit
tutustua Kesäkoti Hakalan kotisivuilla jutun
alussa mainitussa osoitteessa.
Ennakkoilmoittautumiset Tuulalle tai
Henrille.
Tuula Rahkonen
0400 997 055
jahvapahva@gmail.com
Henri Kekkonen
040 840 5493
kymivuoksi.latualue@gmail.com

Muita tulevia tapahtumia

Eri paikkakunnilla alueen latuyhdistysten järjestämät tapahtumat
löytyvät tarkemmin Suomen Ladun
tapahtumakalenterista www.suomenlatu.org/tapahtumakalenteri

Perjantai
Kesäpäivät on tarkoitus 		
avata perjantaina kello 16.
Sauna on varattu käytettäväksi
koko viikonlopun.
Lauantai
Tehdään pyöräretki
Pelkolan raja-asemalle.
Vieraillaan rajamuseossa.
Pyörällä, meloen tai autolla.
Sunnuntai
Aamupäivällä on patikkaretki ja
lastentoimintaa (metsämörri,
muumit...).
Kesäpäivien ohjelma päättyy kello 16.

Kesäpäiville on viiden euron ilmoittautumismaksu, joka peritään yli 12-vuotiailta.
Ilmoittautuminen ja maksu tulee suorittaa
11.7. mennessä. Tilinumero perustettavalle
latualueen tilille ilmoitetaan myöhemmin
Ohjelma on alustavasti seuraava:

Huom!
Keski-Suomen latualueelta lähdetään päiville mukaan ja sinne järjestetään yhteiskuljetus. Siihen liittyvät tarkemmat tiedustelut:
Pirjo Härkönen
044 340 0168
pirjo.harkonen@elisanet.fi

24.9. K-S latualueen syyskokous
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Antti Syrjälä In memoriam
Pitkäaikainen jäsenemme on poistunut keskuudestamme. Antin piti vielä osallistua yhdistyksemme 75-vuotisjuhliin, mutta toisin
kävi. Ohessa Antin kirjoittama juhlapuhe,
joka hänen oli tarkoitus Paviljongissa esittää.
Muutamaa kohtaa emme käsinkirjoitetusta
tekstistä onnistuneet tulkitsemaan – ne kohdat on merkitty punaisella.

Finlandia Maraton 16.–17.9.2016
Talkoolaisia tarvitaan tulevanakin syksynä. Varaa päivät allakastasi ja ilmoittaudu heti tai
viimeistään 31.8. mennessä.
Tarvitsemme seuraavat tiedot: nimi, puhelin, sähköposti, paidan koko.
Tule, ota ystävä mukaan, tehdään yhdessä!
Heikki Parviainen				Helvi Kaihlanen
0400 318 106						0400 868 669
hessu.parviainen@gmail.com helvi.kaihlanen@gmail.com
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Jyväskylän Latu 75 vuotta
Onnea edelleen hyvin menestyneelle Yhdistykselle. Samalla kiitän Jyväskylän Latua minulle osoitetusta kunnianosoituksesta täyttäessäni 93 vuotta.
Näin ne vuodet kuluu. Kun Jyväskylän Latu
aloitti vuonna 1941, aloitin minä tämän
rakkaan Suomemme palvelemisen samana
vuonna astumalla sotapalvelukseen, jota sitten kestikin 5 vuotta.
Ja niin alkoi pikku hiljaa Jyväskylän Ladun
kasvun vuodet. Samalla kun sodan jälkeen
valtava rakennustyö sodan vaurioiden korjaamiseen päättyi, alkoi minun tutustuminen
Jyväskylän Latuun.
Latuhan oli 60-luvulla vielä hyvin pienimuotoisena, Jyskän, Tourulan ja entisen Rautpohjan Tehtaiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden voimilla toimien.
1968 alkoi sitten latujen teko. Jyskästä löytyi
Levyn Erkki, Tourulasta Oksan Pertti, Rautpohjasta Holopaisen Yrjö ja minä. Ja laturetkien pituudesta ei tingitty. Pisin 60 km ja lyhin
10, muuta siltä väliltä. Kaikki yksinomaan
hiihtämällä. Olihan meillä apuna muutakin
väkeä, kuten päiväkirjasta näkyy.
Kahta latulaista en voi olla mainitsematta,
Saarisen Leo, lentopallomestari ja paljon
muuta, todellinen isäntähahmo. Ja Himasen
Lahja, meidän ikioma Äiti.
Sitten alkoi ne Tuntureiden ja Kiilopään
xxxxx vuodet. Jäin eläkkeelle 1972 ja heti
kysyttiin Helsingistä, oletko valmis. Tietysti.
Ensimmäinen komennus oli 8 viikkoa yhtä
kyytiä. Se oli kova pesti.
Sitten muodostui huippu opastiimi, Savolaisen Leo, Kauppilan Erkki, minä ja Seppälän

Taavi. Kaikki melkoisia artisteja. Teimme
yhteistyötä yli kymmenen vuotta. Sitten alkoi
ikä painamaan.
Muistuu mieleeni eräitä mieliin painuvina,
xxxxx xxxxxx päättäjxxxx perjantaisin, kun
viikko oli päättymässä, viimeinen xxxxxx
päättyi aina käsi käteen suureen piiriin. Oppaat menivät keskelle. Lauloimme mitä milloinkin sattui mielessä olemaan, Kodin kynttilät, Rakkaalle, Tänne polkumme johtaa… Ja
aina oikeassa sävellajissa. Hellaksen pianonvirittäjät huomasivat sen ja antoivat meille
muistoksi pianonviritysraudan.
Näin Jyväskylän Latu elää edelleen riemukkaasti toimien niin kuin ennenkin. 75 vuotta
on pitkä aika, ja tuloksia on syntynyt. Nyt on
juhlan aika.
Onnea paljon Jyväskylän Latu
Tulen mukaan juhliin
93-vuotias sotaveteraani
Antti Syrjälä

Kevätkokous
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin hyvässä hengessä Majalla 17.4. 2016.
Kokouksessa myönnettiin hallitukselle ja
muille vastuullisille tili- ja vastuuvapaudet.
Majaremonttiin liittyvät asiat käytiin läpi
ilman huomautettavaa. Odotetaan viranomaislupia, minkä jälkeen rahoitusprosessi
saadaan loppuun. Rakentaminen voidaan
aloittaa, kun lupa-asiat ovat kunnossa.
Paula Määtän esitys kokouksen esityslistalle
hallituksen toiminnan arvioinnista koskien
majaemäntä Irma Pitkäsen vapauttamista
tehtävistään käsiteltiin. Todettiin päätöksen
olleen hallituksen päätösvaltaan kuuluva ja
täten sitä ei ollut syytä siltä osin enempää
käsitellä.
Kokous kuitenkin ohjeisti hallitusta jatkossa parempaan tiedonjakoon ja suurempaan
avoimuuteen päätöksenteossa.
Hessu
17

Vapaat lomaosakeviikot
Huomaa! Vapaiden viikkojen tilanne on tarkistettu 20.4.2016.
Varmista tarvittaessa päivitetty tilanne ja
vuokrausehdot kotisivuiltamme:
www.jyvaskylanlatu.fi/vapaita-viikkoja
Tiedustelut ja varaukset:
Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

Jeris
Vko
20

Hinta
140

alkaa
14.5.2016

loppuu
21.5.2016

Hinta
290
190

alkaa
25.6.2016
15.10.2016

loppuu
2.7.2016
15.10.2016

Hinta
290
190
290

alkaa
30.4.2016
11.6.2016
2.7.2016

loppuu
7.5.2016
18.6.2016
9.7.2016

Kiilopää
Vko
26
41

Ylläs
Vko
18
24
27

Hallitus 2016
Parviainen Heikki
puheenjohtaja
Saarinen Raimo
varapuheenjohtaja

Lentopallo, sähly,
majatoiminta
Markkinointi, tiedotus,
retkeily

Hilska Marjut

Koulutus, sauvakävely

Härkönen Pirjo
Jokilahti Satu

Sauvakävely, lumikenkäily,
tanssitoiminta, hiihto
Perhetoiminta, lapset ja
nuoret, retkeily

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

044 311 0633

satujokilahti@gmail.com

Koivistoinen Raimo

Latutoiminta, frisbeegolf

0400 824 179

raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Pitkänen Mauri

Valokuvaus, turvallisuus,
vapepa

0400 807 916

mauri.pitkanen@elisanet.fi

Räsänen Ismo

Jäsenrekisteri, kotisivut
valokuvaus, pyöräily

0400 544 414

ismo.rasanen@gmail.com

Varesmaa Matti

Hiihtotoiminta,
polttopuut

0400 601 473

matti.varesmaa@kolumbus.fi

Virta Mika

Vapepa, Facebook

050 308 6223

mvirta@elisanet.fi

Varalla
Auvomaa Mila

Perhetoiminta, facebook,
geokätköily

040 758 1664

mila.auvomaa@gmail.com

050 402 1351
040 585 2974
050 331 5533
040 753 8201
040 572 3376

heikki.kivijarvi@kolumbus.fi
haknuuttila@gmail.com
natrijenni@gmail.com
paivi.paakkonen@hotmail.com
leena.m.parviainen@gmail.com

050 300 4700

pentti.i.raisanen@gmail.com

044 519 1213

hannumikael.makela@gmail.com

Toimihenkilöt 2016

Sysmäläntie 1, 40530 Jyväskylä

Varaosat: 0207 571 740
Myynti: 0207 571 745
18 0207 571 741
Huolto:

Aukioloajat: ark 10–18, la 10–16

Kivijärvi Heikki
Knuuttila Helena
Natri Jenni
Paakkonen Päivi
Parviainen Leena
Räisänen Pentti
Mäkelä Hannu

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

Tapahtumakalenteri 2016

Heinäkuu
La 16.7.
To 21.7.
La 23.7.
Elokuu
Pe–su 5.–7.8.
La 13.8.
La 27.8.

Majatalkoot klo 17–21
Kesälentopalloilukausi alkaa Majalla klo 18.00
Kesäsaunavuorot alkavat Majalla klo 18.00
Tanssitoiminnan suunnittelutilaisuus Majalla klo 17
Majatalkoot klo 17–21
Unelmien liikuntapäivä Majalla klo 18
Yhdessä pyöräillen -tapahtuma Kahvila Alakulmalta klo 9
Kesän pyöräilyretket alkavat klo 18
75-vuotiskevätpatikkaretki (10 km) Majalta klo 9
K-S latualueen kevätkoulutuspäivä Töysässä klo 9–17
Kesän sauvakävelyt alkavat klo 18
Luontopolkuretket alkavat klo 18
Jyväsjärvi-soutu, Alban ranta, 1. lähtö klo 15.30
Lastenjuhla Majalla
75-vuotiskesäpatikkaretki (15 km) Majalta klo 9
75-vuotisjuhlatanssit Ainolassa klo 17
Konserttiretki Pylkönmäelle
75 km:n retkisoutu Päijänteellä
Kymi-Vuoksi latualueen kesäpäivät Imatralla
75-vuotiselopatikkaretki (20 km) Majalta klo 9
Metsämörrin kansallispuistoretki Isojärvelle

Syyskuu
La 10.9.
75-vuotisruskapatikkaretki (25 km) Majalta klo 9
Pe–la 16.–17.9 Finlandia Maraton

Tarkemmat ja päivitetyt tiedot löydät koti- ja Facebook-sivuiltamme!

Taitto H. Mäkelä – Paino GRANO Oy 2016

Toukokuu
Ma 2.5.
Ke 4.5.
		
Ma 9.5.
		
Ti 10.5.
La 14.5.
Ti 17.5.
La 21.5.
		
Ma 23.5.
Kesäkuu
To 2.6.
To 9.6.
La 11.6.
La 18.6.

